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Предговор към МСФО за МСП
СМСС
П1

Съветът по международни стандарти за финансово отчитане (СМСС) е учреден през
2001 г. като част от Фондацията на Комитета по международни счетоводни
стандарти (КМСС).

П2

Целите на Фондацията на КМСС и на СМСС са:
(a)

да разработва в обществен интерес единен комплект от висококачествени,
разбираеми и приложими глобални счетоводни стандарти, които изискват
висококачествена, прозрачна и сравнима информация във финансовите
отчети и другото финансово отчитане, за да подпомогне участниците на
различни капиталови пазари по света и други потребители на
информацията да вземат стопански решения;

(б)

да утвърждава използването и стриктното прилагане на тези стандарти;

(в)

при изпълнение на целите, свързани с (a) и (б), когато е целесъобразно да
взима под внимание специфичните потребности на малките и средни
предприятия и развиващите се икономики; и

(г)

да допринася за сближаването на националните счетоводни стандарти и
Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за
финансово отчитане за висококачествени решения.

П3

Управлението на Фондацията на КМСС е поверено на 22 доверители.
Отговорностите на доверителите включват назначаване на членовете на СМСС и на
свързаните с него съвети и комитети, както и осигуряване финансирането на
организацията.

П4

СМСС е органът, който изготвя и въвежда стандартите на Фондацията на КМСС. От
1 юли 2009 г СМСС се състои от петнадесет члена, които ще се увеличат до
шестнадесет члена не по-късно от 1 юли 2012 г. До трима могат да бъдат членове на
непълно работно време. СМСС носи отговорност за одобряване на
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО, включително
Разясненията) и свързаните с тях документи, като например Общи положения за
изготвянето и представянето на финансовите отчети, проекти за обсъждане и
дискусионни документи. Преди СМСС да започне да функционира,
Международните счетоводни стандарти (МСС) и свързаните с тях разяснения бяха
утвърждавани от Съвета на КМСС, който бе създаден на 29 юни 1973 г. С
резолюция на СМСС, МСС и свързаните с тях Разяснения остават приложими, със
същата правна сила, както разработените от СМСС МСФО, освен когато, и докато,
бъдат изменени или оттеглени от СМСС.

Международни стандарти за финансово отчитане
П5

СМСС постига целите си преди всичко чрез разработване и публикуване на МСФО
и популяризиране използването на тези стандарти във финансовите отчети с общо
предназначение и другото финансово отчитане. Другото финансово отчитане
обхваща информацията, предоставяна извън финансовите отчети, която способства
за тълкуването на пълния комплект финансови отчети или повишава способността
на потребителите да вземат ефикасни стопански решения. Терминът „финансово
отчитане” обхваща финансовите отчети с общо предназначение плюс другото
финансово отчитане.

П6

МСФО определя изискванията за признаване, оценяване, представяне и
оповестяване, отнасящи се до сделки, други събития и условия, които са важни във
8

финансовите отчети с общо предназначение. Те могат също така да определят
такива изисквания за сделки, събития и условия, които възникват главно в
специфични отрасли. МСФО се основават на Общите положения, които разглеждат
понятията и концепциите, стоящи в основата на информацията, представяна във
финансовите отчети с общо предназначение. Целта на Общите положения е да се
улесни последователното и логично формулиране на МСФО. Те предоставят също
така база при използване на преценки при разрешаване на счетоводните въпроси.

Финансови отчети с общо предназначение
П7

МСФО са създадени да се прилагат спрямо финансови отчети с общо
предназначение и другото финансово отчитане на всички ориентирани към печалба
предприятия. Финансовите отчети с общо предназначение са ориентирани към
общите информационни нужди на широк кръг потребители, като например
акционери, кредитори, наети лица и обществеността като цяло. Целта на
финансовите отчети е да предостави информация за финансовото състояние,
резултатите от дейността и паричните потоци на дадено предприятие, която е
полезна за тези потребители при вземането на икономически решения.

П8

Финансовите отчети с общо предназначение са отчетите, ориентирани към общите
нужди от финансова информация на широк кръг потребители, които не са в
състояние да изискват отчети, специално пригодени към удовлетворяване на
техните конкретни информационни нужди. Финансовите отчети с общо
предназначение включват тези, които са представени самостоятелно или в рамките
на друг публичен документ, като например годишен доклад или проспект.

МСФО за МСП
П9

СМСС разработва и публикува също така отделен стандарт, предназначен да бъде
прилаган по отношение на финансовите отчети с общо предназначение и друго
финансово отчитане на предприятия, които в много страни се определят с
разнообразни термини, включително малки и средни предприятия (МСП), частни
предприятия и предприятия, които не се отчитат публично. Този стандарт е
Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни
предприятия (МСФО за МСП).

П10

Терминът малки и средни предприятия, в смисъла, в който е използван от СМСС, е
дефиниран и обяснен в Раздел 1 Малки и средни предприятия. Много юрисдикции
по света са разработили техни собствени дефиниции на МСП за широк кръг от цели,
включително и за установяване на задължения във връзка с финансовото отчитане.
Често пъти тези регионални или национални дефиниции включват количествени
критерии на база на приходи, активи, наети лица или други фактори. Често
терминът МСП се използва като означаващ или включващ много малките
предприятия, независимо от това дали те публикуват финансови отчети с общо
предназначение за външни потребители.

П11

МСП често изготвят финансови отчети за използване само от собственицитеуправители или само от данъчните власти или други правителствени органи.
Финансовите отчети, изготвени единствено за тези цели, не представляват
непременно финансови отчети с общо предназначение.

П12

Данъчните закони са специфични за всяка юрисдикция и целите на финансовите
отчети с общо предназначение се различават от целите при определяне на печалбата,
подлежаща на данъчно облагане. Във връзка с това, финансови отчети, изготвени в
съответствие с МСФО за МСП, е малко вероятно напълно да съответстват на всички
изисквания, определени с данъчните закони и регулации в дадена юрисдикция. Една
юрисдикция може да е в състояние да намали „бремето от двойното отчитане” върху
МСП, структурирайки данъчните отчети като равнение към печалбата или загубата,
определена в съответствие с МСФО за МСП, а също и чрез други средства.
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Правна сила на МСФО за МСП
П13

Решенията за това, на кои предприятия се разрешава или от кои предприятия се
изисква да използват стандартите на СМСС, са в ръцете на законодателните и
регулаторни власти и органите, изготвящи и въвеждащи стандартите, във всяка една
юрисдикция. Това важи за пълните МСФО и за МСФО за МСП. Независимо от
това, ясното дефиниране на категорията предприятия, за които е предназначен
МСФО за МСП – така, както това е изложено в Раздел 1 от стандарта - е важно, така
че (a) СМСС да може да вземе решения относно изискванията за счетоводно
отчитане и оповестяване, които са подходящи за тази категория предприятия и (б)
законодателните и регулаторни власти, органите, изготвящи и въвеждащи
стандартите и отчитащите се предприятия и техните одитори да бъдат информирани
за предвидения обхват на приложение на МСФО за МСП. Ясната дефиниция е важна
също така, за да не могат предприятия, които не са малки или средни, и поради това
не отговарят на условията за използване на МСФО за МСП, да твърдят, че спазват
изискванията на стандарта (виж параграф 1.5).

Организация на МСФО за МСП
П14

МСФО за МСП е организиран по теми, като всяка тема е представена в раздел под
отделен номер. Препратките към параграфи се идентифицират посредством номера
на раздела, последван от номера на параграфа. Номерата на параграфите са във
формат xx. yy, където xx е номерът на раздела, а yy е поредният номер на параграфа
в рамките на този раздел. В примерите, които съдържат парични суми, мерната
единица е Валутни единици (съкратено ВЕ).

П15

Всички параграфи в МСФО имат еднаква правна сила. Някои раздели съдържат
приложения с насоки за прилагане, които не са част от МСФО, а представляват поскоро насоки за прилагането му.

Поддържане на МСФО за МСП
П16

СМСС се надява да предприеме цялостен преглед на опита на МСП с прилагане на
МСФО за МСП, когато финансови отчети, използващи МСФО и за двете
представени години, бъдат публикувани от широк кръг предприятия. СМСС очаква
да предложи изменения, които да разгледат въпроси, свързани с въвеждането и
изпълнението, идентифицирани по време на този преглед. Съветът ще разгледа също
така новите и изменени МСФО, които са били възприети след публикуването на
стандарта.

П17

След този първоначален преглед на прилагането, Съветът се надява да предлага
изменения в МСФО за МСП, като публикува сборен проект за обсъждане
приблизително веднъж на всеки три години. При разработването на тези проекти за
обсъждане, Съветът очаква да разглежда новите и изменени МСФО, които са били
приети през предходните три години, както и конкретни въпроси, които са били
предоставени на вниманието на Съвета във връзка с евентуални изменения на
МСФО за МСП. Намерението на СМСС е тригодишният цикъл да е предварителен
план, а не неотменим ангажимент. В определени случаи Съветът може да
идентифицира въпрос, по отношение на който е необходимо да бъде обмислено
изменение на МСФО за МСП по-рано от обичайния тригодишен цикъл. Докато
МСФО за МСП не бъде изменен, всички промени, които СМСС може да направи
или да предложи по отношение на пълните МСФО, не се прилагат спрямо МСФО за
МСП.

П18

СМСС очаква, че ще има период от поне една година между момента, когато
измененията на МСФО за МСП бъдат публикувани и датата на влизане в сила на
тези изменения.
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Международен стандарт за финансово
(МСФО) за малки и средни предприятия

отчитане

Раздел 1
Малки и средни предприятия
Предвиден обхват на настоящия МСФО
1.1

МСФО за МСП е предназначен за използване от малки и средни предприятия
(МСП). Настоящият раздел описва характеристиките на МСП.

Описание на малки и средни предприятия
1.2

1.3

Малки и средни предприятия са предприятия, които:
(a)

нямат публична отговорност и

(б)

публикуват финансови отчети с общо предназначение за външни
потребители. Външни потребители са например собственици, които не са
ангажирани с управление на стопанската дейност, съществуващи и
потенциални кредитори, агенции за кредитен рейтинг.

Дадено предприятие е публично отговорно, ако:
(a)

дълговите или капиталовите му инструменти се търгуват на публичен
пазар или то е в процес на емитиране на такива инструменти за търгуване
на публичен пазар (вътрешна или чуждестранна фондова борса или
извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари), или

(б)

когато като една от основните си стопански дейности, държи активи в
качеството на доверено лице за широк кръг външни лица. Това е
типичният случай с банки, кредитни обединения, застрахователни
компании, брокери/дилъри на ценни книжа, взаимни фондове и
инвестиционни банки.

1.4

Някои предприятия също могат да държат активи в качеството на доверено лице за
широк кръг външни лица, поради това, че държат и управляват финансови ресурси,
поверени им от клиенти, потребители или членове, които не са ангажирани с
управление на предприятието. Ако те извършват това, обаче, по причини,
несвързани с основната им стопанска дейност (какъвто може да е случаят, например,
с пътнически агенции или агенции за недвижими имоти, училища, благотворителни
организации, кооперативни предприятия, изискващи минимален депозит за
членство, както и продавачи, които получават авансови плащания преди доставката
на стоките или услугите, като компании за комунални услуги), това не ги прави
публично отчитащи се.

1.5

В случай че публично отговорното предприятие използва настоящия МСФО,
финансовите му отчети не следва да се считат за отговарящи на МСФО за МСП
дори, ако закон или нормативна разпоредба в неговата юрисдикция позволява или
изисква настоящият МСФО да бъде използван от публично отговорни предприятия.

1.6
Не се забранява дъщерно предприятие, чието предприятие майка използва
пълните МСФО, или то е част от консолидирана група, която използва пълните МСФО, да
използва настоящия МСФО в собствения си финансов отчет, в случай че самото то не е
публично отговорно. Ако финансовите му отчети се описват като отговарящи на МСФО за
МСП, предприятието трябва да спазва изискванията на всички разпоредби в настоящия
МСФО.
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Раздел 2
Понятия и широко разпространени принципи
Обхват на настоящия раздел
2.1

Настоящият раздел описва целта на финансовите отчети на малки и средни
предприятия (МСП) и качествата, които правят информацията във финансовите
отчети на МСП полезна. Разделът излага също понятията и основните принципи,
стоящи в основата на финансовите отчети на МСП.

Цел на финансовите отчети на малките и средни предприятия
2.2

Целта на финансовите отчети на малките и средни предприятия е да се предостави
информация относно финансовото състояние, резултатите от дейността и
паричните потоци на предприятието, която е полезна за вземане на икономически
решения от широк кръг потребители, които не са в състояние да изискват отчети,
специално пригодени за удовлетворянване на техните конкретни информационни
потребности.

2.3

Финансовите отчети показват също така и резултатите от дейността на
ръководството по управление – отговорността на ръководството за поверените му
ресурси.

Качествени
характеристики
финансовите отчети

на

информацията

във

Разбираемост
2.4

Информацията, съдържаща се във финансовите отчети, би следвало да бъде
представена по начин, който я прави разбираема за потребители, притежаващи
основни познания за стопанската дейност и счетоводното отчитане, както и желание
да проучат информацията с умерено старание. Необходимостта от разбираемост,
обаче, не позволява уместна информация да бъде пропусната на основание, че може
да бъде твърде трудна за разбиране от някои потребители.

Уместност
2.5

Информацията, съдържаща се във финансовите отчети, трябва да бъде уместна по
отношение нуждите на потребителите от вземане на решения. Информацията
притежава качеството уместност, когато е в състояние да повлияе върху
икономическите решения на потребителите, като им помогне да оценят минали,
настоящи или бъдещи събития, или като потвърди или коригира техни предходни
оценки.

Същественост
2.6

Информацията е съществена, а поради това и уместна, ако пропускането или
неточното й представяне би могло да повлияе върху икономическите решения на
потребителите, взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от
размера на статията или грешката, преценена при конкретните обстоятелства,
съпътстващи пропуска или неточното отразяване. Не е уместно, обаче, да се правят
или оставят некоригирани несъществени отклонения от МСФО за МСП с оглед
постигане на специфично представяне на финансовото състояние, финансовите
резултати от дейността или паричните потоци на дадено предприятие.

Надеждност
2.7

Информацията, съдържаща се във финансовите отчети трябва да бъде надеждна.
Информацията е надеждна, когато не съдържа съществени грешки и предубеждения
и представя достоверно това, което или претендира, че представя или може
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основателно да се очаква, че представя. Финансовите отчети не са непредубедени
(т.е. не са неутрални), ако посредством подбора или представянето на информацията
са замислени да повлияят върху вземането на решение или върху преценката с оглед
получаване на предварително определен резултат или последствие.

Предимство на съдържанието пред формата
2.8

Сделки и други събития и условия би следвало да се отчитат счетоводно и
представят в съответствие с тяхното съдържание, а не просто съобразно правната им
форма. Това повишава надеждността на финансовите отчети.

Предпазливост
2.9

Несигурността, която неминуемо съпътства много събития и обстоятелства се
признава чрез оповестяване на нейното естество и степен и чрез проявяване на
предпазливост при изготвяне на финансовите отчети. Предпазливостта означава
включване на определена степен на повишено внимание при преценките, които е
необходимо да се направят, за да се извършат приблизителните оценки, изисквани в
условията на несигурност, по такъв начин, че активите или приходите да не бъдат
надценени, а пасивите или разходите да не бъдат подценени. Проявяването на
предпазливост, обаче, не позволява умишленото занижаване на активи или приходи,
или умишленото завишаване на пасиви или разходи. Накратко, предпазливостта не
разрешава предубеденост.

Пълнота
2.10

За да бъде надеждна, информацията във финансовите отчети трябва да бъде пълна в
рамките на съществеността и разходите. Даден пропуск може да направи
информацията невярна или подвеждаща и по този начин ненадеждна и недостатъчно
уместна.

Сравнимост
2.11

Потребителите трябва да могат да съпоставят финансовите отчети на дадено
предприятие във времето, за да идентифицират тенденции във финансовото
състояние и резултатите от дейността му. Потребителите трябва също да са в
състояние да сравняват финансови отчети на различни предприятия, за да оценяват
относителното им финансово състояние, резултатите от дейността и паричните
потоци. Следователно оценяването и представянето на финансовите ефекти от
сходни сделки и други събития и условия трябва да се извършва последователно в
рамките на едно предприятие и в рамките на различни времеви периоди по
отношение на това предприятие, а също така и по последователен начин при
различните предприятия. Освен това потребителите трябва да бъдат информирани за
счетоводните политики, прилагани при изготвяне на финансовите отчети, както и
за всяка промяна в тези политики и ефекта от подобни промени.

Своевременност
2.12

За да бъде уместна, финансовата информация трябва да може да влияе върху
икономическите решения на потребителите. Своевременността предполага
предоставяне на информацията в рамките на срока за вземане на решения. Ако е
налице прекомерна забава при докладване на информацията, тя може да загуби
уместността си. Може да се наложи ръководството да балансира между
относителните достойнства на своевременното отчитане и предоставянето на
надеждна информация. При постигане на баланс между уместност и надеждност,
определящото съображение е как най-добре да се задоволят нуждите на
потребителите в процеса на вземане на икономически решения.

Баланс между ползи и разходи
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2.13

Ползите, извличани от информацията, би следвало да превишават разходите за
осигуряването й. Оценяването на ползите и разходите представлява по същество
процес на преценяване. Нещо повече, разходите не се понасят задължително от тези
потребители, които се радват на ползите и често облагите от информацията се
ползват от широк кръг външни потребители.

2.14

Информацията от финансовото отчитане помага на инвеститорите да вземат подобри решения, което води до по-ефикасно функциониране на капиталовите пазари
и до по-ниска себестойност на капитала за икономиката като цяло. Отделните
предприятия също ползват облаги, включително подобрен достъп до капиталовите
пазари, благоприятен ефект върху връзките с обществеността и евентуално по-ниска
цена на капитала. Ползите могат да включват също по-добри управленски решения,
тъй като вътрешно използваната финансова информация често се базира, поне
частично, върху информация, изготвена за целите на финансовото отчитане с общо
предназначение.

Финансово състояние
2.15

2.16

Финансовото състояние на дадено предприятие е връзката между активите, пасивите
и собствения му капитал, към определена дата, така, както е представено в отчета за
финансовото състояние. Те се дефинират както следва:
(a)

Актив е ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали
събития, от който се очаква бъдещи икономически изгоди да постъпят в
предприятието.

(б)

Пасив е сегашно задължение на предприятието, произтичащо от минали
събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от
изходящ поток от ресурси на предприятието, съдържащ икономически
ползи.

(в)

Собствен капитал e остатъчният дял в активите на предприятието след
приспадане на всичките му пасиви.

Някои статии, които отговарят на определението за актив или пасив могат да не се
признаят като активи или пасиви в отчета за финансовото състояние, тъй като не
удовлетворяват критериите за признаване, съгласно параграфи 2.27 – 2.32. В
частност, очакването, че бъдещи икономически ползи ще постъпят или ще излязат
от предприятието, трябва да бъде достатъчно сигурно, за да задоволи критерия за
вероятност преди даден актив или пасив да може да бъде признат.

Активи
2.17

Бъдещата икономическа изгода от един актив е потенциалът му да допринесе, пряко
или косвено, към потока от парични средства или парични еквиваленти към
предприятието. Тези парични потоци могат да се получат от използването на актива
или от освобождаването от него.

2.18

Много активи, например имоти, машини и съоръжения имат физическа форма.
Физическата форма, обаче, не е съществено важна за съществуването на даден
актив. Някои активи са нематериални.

2.19

При определяне съществуването на даден актив правото на собственост не е
съществено важно. Така например, имот на лизинг, представлява актив, ако
предприятието контролира ползите, които се очаква да постъпят от имота.

Пасиви
2.20

Важна характеристика на пасива е, че предприятието има сегашно задължение да
постъпи или действа по определен начин. Задължението може да е правно
задължение или конструктивно задължение. Правното задължение е юридически
упражняемо като следствие от обвързващ договор или законово изискване.
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Конструктивното задължение е задължение, което произтича от действията на
предприятието, когато:

2.21

(a)

на базата на установен модел на предходна практика, публикувана
политика или достатъчно конкретно настоящо изявление, предприятието е
показало на други страни, че ще приеме определени отговорности и

(б)

като резултат предприятието създава у другите страни определено
очакване, че ще изпълни тези отговорности.

Уреждането на сегашно задължение обикновено предполага плащане на парични
средства, прехвърляне на други активи, предоставяне на услуги, замяна на това
задължение с друго задължение или превръщане на задължението в собствен
капитал. Дадено задължение може също така да бъде погасено с други средства, като
например случаят с кредитор, който се отказва или загубва правата си.

Собствен капитал
2.22

Собствен капитал е остатъкът от признатите активи след приспадане на признатите
пасиви. В отчета за финансовото състояние той може да бъде класифициран
допълнително
в
подкатегории.
Например,
в
търговско
предприятие
подкласификациите могат да включват средства, внесени от акционерите,
неразпределена печалба и печалби или загуби, признати директно в собствен
капитал.

Резултати от дейността
2.23

2.24

Резултатите от дейността представлявате връзката между приходите и разходите
на дадено предприятие в течение на отчетния период. Настоящият МСФО
разрешава предприятията да представят резултатите от дейността в един-единствен
финансов отчет (отчет за всеобхватния доход) или в два финансови отчета (отчет
за доходите и отчет за всеобхватния доход). Общият всеобхватен доход и
печалбата или загубата често се използват като измерители на резултатите от
дейността или като база за други оценки, като например възвръщаемост на
инвестициите или доходи на акция. Приходите и разходите се дефинират както
следва:
a)

Приход е увеличението на икономическите изгоди през отчетния период
под формата на входящи потоци или увеличение на активи, или намаление
на пасиви, които водят до увеличение на собствения капитал, различно от
това, свързано с вноски от инвеститори в капитала.

(б)

Разход е намалението на икономическите изгоди през отчетния период под
формата на изходящи потоци или намаление на активи, или увеличение на
пасиви, което води до намаление на собствения капитал, различно от това,
свързано с разпределения към инвеститори в капитала.

Признаването на приходи и разходи е пряк резултат от признаването и оценяването
на активи и пасиви. Критериите за признаване на приходи и разходи серазискват в
параграфи 2.27 – 2.32.

Доход
2.25

Дефиницията на доход обхваща както приходи, така и печалби.
(a)

Приход е доход, който възниква в хода на обичайната дейност на
предприятието и се означава с различни наименования, като продажби,
възнаграждения, лихви, дивиденти, възнаграждения за права и наеми.

(б)

Печалби представляват други статии, които отговарят на дефиницията на
доход, но не са приходи. Когато печалбите се признават в отчета за
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всеобхватния доход, те обикновено се показват отделно, тъй като
познаването им е полезно за целите на вземане на стопански решения.

Разходи
2.26

Дефиницията на разходи обхваща загуби, както и онези разходи, които възникват в
хода на обичайната дейност на предприятието.
(a)

Разходи, които възникват в хода на обичайната дейност на предприятието,
включват например, себестойност на продажбите, заплати и амортизация.
Те обикновено приемат формата на изходящ поток или изчерпване на
активи, като парични средства и парични еквиваленти, материални запаси,
или имоти, машини и съоръжения.

(б)

Загубите представляват други позиции, които отговарят на дефиницията
за разходи и могат да възникнат в хода на обичайната дейност на
предприятието. Когато загубите се признават в отчета за всеобхватния
доход, те обикновено се представят отделно, тъй като познаването им е
полезно за целите на вземане на стопански решения.

Признаване на активи, пасиви, приходи и разходи
2.27

2.28

Признаване е процесът на включване във финансовите отчети на статия, която
отговаря на дефиницията на актив, пасив, приход или разход и удовлетворява
следните критерии:
(a)

вероятно е бъдеща икономическа изгода, свързана със статията да
постъпи в или излезе от предприятието и

(б)

статията има цена на придобиване или стойност, която може да бъде
оценена надеждно.

Непризнаването на статия, която удовлетворява тези критерии, не се коригира нито
чрез оповестяване на прилаганата счетоводна политика, нито посредством
пояснителните приложения или обяснителни материали.

Вероятност за бъдеща икономическа изгода
2.29

Концепцията за вероятност се използва в първия от изброените по-горе критерии за
признаване като препратка към степента на несигурност, доколко бъдеща
икономическа изгода, свързана със статията, ще постъпи към или излезе от
предприятието. Оценките на степента на несигурност, свързана с потока на бъдещи
икономически изгоди, се правят на базата на доказателства, свързани с условията,
съществуващи към края на отчетния период и налични към момента на изготвяне на
финансовите отчети. Тези оценки се правят отделно по отношение на индивидуално
значими статии и за голяма група от индивидуално незначителни статии.

Надеждност на оценяването
2.30

Вторият критерий за признаване на статия е тя да има себестойност или стойност,
която може да бъде оценена надеждно. В много случаи себестойността или
стойността на дадена статия е известна. В други случаи тя трябва да бъде
приблизително оценена. Използването на разумни приблизителни оценки е важна
част от изготвянето на финансовите отчети и не накърнява тяхната надеждност.
Когато не може да бъде направена разумна приблизителна оценка, статията не се
признава във финансовите отчети.

2.31

Статия, която към определен момент не отговаря на критериите за признаване, може
да отговори на изискванията за признаване към по-късна дата в резултат от
последващи обстоятелства или събития.

2.32

Статия, която не отговаря на критериите за признаване, може, независимо от това,
да изисква оповестяване в пояснителните приложения, обяснителни материали или
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допълнителни списъци. Това е целесъобразно, когато познаването на статията се
счита за уместно за оценката на финансовото състояние, резултатите от дейността и
промените във финансовото състояние на предприятието от потребителите на
финансови отчети.

Оценяване на активи, пасиви, приходи и разходи
2.33

Оценяването е процес на определяне на паричните суми, по които предприятието
оценява активи, пасиви, приходи и разходи във финансовите си отчети. Оценяването
включва избор на база за оценяване. Настоящият МСФО определя коя база за
оценяване следва да използва предприятието по отношение на много видове активи,
пасиви, приходи и разходи.

2.34

Две често срещани бази за оценяване са историческата стойност и справедливата
стойност:
(a)

По отношение на активите, историческата стойност представлява сумата
платени парични средства или парични еквиваленти, или справедливата
стойност на предоставеното възнаграждение за придобиване на актива към
момента на придобиването му. По отношение на пасивите, историческата
стойност представлява сумата на получените парични средства или
парични еквиваленти или справедливата стойност на непарични активи,
получени в замяна на задължението към момента, когато задължението е
възникнало, или при някои обстоятелства (например данъци върху дохода)
сумата на паричните средства или парични еквиваленти, които се очаква
да бъдат платени за уреждане на пасива в обичайния ход на стопанската
дейност. Амортизирана историческа стойност е историческата стойност на
актив или пасив, увеличена или намалена с тази част от историческата му
стойност, която преди това е призната като разход или приход.

(б)

Справедлива стойност представлява сумата, за която даден актив може да
бъде разменен, или даден пасив да бъде уреден, в сделка между
информирани и желаещи осъществяването на сделката страни при
справедливи пазарни условия.

Широко разпространени
оценяване
2.35

принципи

на

признаване

и

Изискванията в настоящия МСФО за признаване и оценяване на активи, пасиви,
приходи и разходи се базират на широко разпространени принципи, които имат за
източник Общите положения за изготвяне и представяне на финансови отчети на
СМСС и пълните МСФО. При отсъствие на изискване в настоящия МСФО,
приложимо конкретно към дадена сделка или друго събитие или условие, параграф
10.4 предоставя насоки за извършване на преценка, а параграф 10.5 установява
йерархия, която предприятието да следва при вземане на решение за подходящата
при съответните обстоятелства счетоводна политика. Второто ниво на тази йерархия
изисква предприятието да се обърне към дефинициите, критериите за признаване и
оценяване на активи, пасиви, приходи и разходи и широко разпространените
принципи, изложени в настоящия раздел.

База на начисляване
2.36

Предприятието следва да изготвя финансовите си отчети, с изключение на
информацията за паричните потоци, на базата на на начисляване. При базата на
начисляване позициите се признават за активи, пасиви, приходи и разходи, когато
удовлетворят дефинициите и критериите за признаване по отношение на тези
позиции.

Признаване във финансовите отчети
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Активи
2.37

Предприятието следва да признава актив в отчета за финансовото състояние, когато
е вероятно, че бъдещата икономическа изгода ще постъпи в предприятието и
активът има цена на придобиване или стойност, която може да бъде оценена
надеждно. Актив не се признава в отчета за финансовото състояние, когато е
извършен разход, за който се счита, че не е вероятно икономически изгоди да
постъпят в предприятието извън текущия отчетен период. Вместо това такава сделка
води до признаване на разход в отчета за всеобхватния доход (или в отчета за
доходите, ако такъв се представя).

2.38

Предприятието не следва да признава условен актив като актив. Когато обаче,
получаването на бъдещи икономически изгоди за предприятието е практически
сигурно, съответният актив не представлява условен актив и признаването му е
подходящо.

Пасиви
2.39

2.40

Предприятието следва да признава пасив в отчета за финансовото състояние, когато:
(a)

към края на отчетния период предприятието има задължение, възникнало в
резултат на минало събитие;

(б)

вероятно е, че за уреждането му от предприятието ще се изисква да
прехвърли ресурси, съдържащи икономически изгоди и

(в)

сумата за уреждането може да бъде оценена надеждно.

Условен пасив е или възможно, но несигурно задължение или настоящо
задължение, което не е признато поради това, че не отговаря на едното от двете или
и на двете условия, посочени в букви (б) и (в) на параграф 2.39. Предприятие не
следва да признава условен пасив, с изключение на условните пасиви на
придобивано предприятие в бизнес комбинация (виж Раздел 19 Бизнес комбинации и
репутация).

Доход
2.41

Признаването на доход произтича пряко от признаването и оценяването на активи и
пасиви. Предприятие следва да признава доход в отчета за всеобхватния доход (или
в отчета за доходите, ако такъв се представя), когато увеличението на бъдещите
икономически изгоди, свързано с увеличение на актив или намаление на пасив може
да бъде оценено надеждно.

Разходи
2.42

Признаването на разходи произтича пряко от признаването и оценяването на активи
и пасиви. Предприятието следва да признава разходи в отчета за всеобхватния доход
(или в отчета за доходите, ако такъв се представя), когато намалението на бъдещите
икономически изгоди, свързано с намаление на актив или увеличение на пасив може
да бъде оценено надеждно.

Общ всеобхватен доход и печалба или загуба
2.43

Общият всеобхватен доход представлява аритметичната разлика между приходите и
разходите. Той не е отделен елемент на финансовите отчети и по отношение на него
не е необходим отделен принцип за признаване.

2.44

Печалба или загуба е аритметичната разлика между приходи и разходи, различни от
тези статии на приходи и разходи, които настоящият МСФО класифицира като
компоненти на друг всеобхватен доход. Това не е отделен елемент на финансовите
отчети и по отношение на него не е необходим отделен принцип за признаване.
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2.45

Настоящият МСФО не позволява признаване на статии в отчета за финансовото
състояние, които не отговарят на дефинициите на активи или на пасиви, независимо
дали те са резултат от прилагане на идеята, обикновено определяна като „концепция
за съпоставимост” при оценяване на печалба или загуба.

Оценяване при първоначално признаване
2.46

При първоначално признаване предприятието следва да оцени активите и пасивите
по историческа стойност, освен когато настоящият МСФО изисква първоначално
оценяване на друга база, като например справедлива стойност.

Последващо оценяване
Финансови активи и финансови пасиви
2.47

Предприятието оценява основни финансови активи и основни финансови пасиви,
дефинирани съгласно Раздел 11 Основни финансови инструменти, по амортизирана
стойност, намалена с обезценка, с изключение на инвестиции в неконвертируеми и
без право на връщане привилегировани акции и обикновени акции без право на
връщане, които са публично търгуеми или чиято справедлива стойност може да
бъде оценена надеждно по друг начин, които се оценяват по справедлива стойност и
промените в справедливата стойност се признават в печалбата или загубата.

2.48

Предприятието обикновено оценява всички останали финансови активи и
финансови пасиви по справедлива стойност, като промените в справедливата
стойност се признават в печалбата или загубата, освен случаите, при които
настоящият МСФО изисква или позволява оценяване на друга база, като цена на
придобиване или амортизирана стойност.

Нефинансови активи
2.49

Повечето нефинансови активи, които предприятието първоначално е признало по
историческа стойност впоследствие се оценяват на друга база за оценяване.
Например:
(a)

Предприятието оценява имоти, машини и съоръжения по по-ниската от
амортизираната стойност и възстановимата стойност.

(б)

Предприятието оценява материалните запаси по по-ниската от
себестойността и продажната цена, намалена с разходите за довършване и
продажба.

(в)

Предприятието признава загуба от обезценка, свързана с нефинансови
активи, които са в употреба или са държани за продажба.

Оценяването на активите по тези по-ниски суми цели да гарантира, че даден актив
не се оценява на сума, по-голяма от тази, която предприятието очаква да си
възстанови от продажбата или използването му.
2.50

По отношение на следните видове нефинансови активи настоящият МСФО
разрешава или изисква оценяване по справедлива стойност:
(a)

инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия,
които предприятието оценява по справедлива стойност (виж съответно
параграфи 14.10 и 15.15).

(б)

инвестиционни имоти, които предприятието оценява по справедлива
стойност (виж параграф 16.7).

(в)

земеделски активи (биологични активи и земеделска продукция към
момента на добиването), които предприятието оценява по справедлива
стойност минус приблизително оценените разходи по продажбата (виж
параграф 34.2).
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Пасиви, различни от финансови пасиви
2.51

Повечето пасиви, различни от финансовите, се оценяват по най-добрата
приблизителна оценка на сумата, която би се изисквала за уреждане на
задължението към отчетната дата.

Компенсиране
2.52

Предприятието не следва да компенсира активи и пасиви или приходи и разходи,
освен когато това се изисква или разрешава от настоящия МСФО.
(a)

Оценяването на активи, нетно от корекции – например, корекции за
остаряване на материални запаси и корекции за несъбираеми вземания – не
представлява компенсиране.

(б)

Ако обичайната стопанска дейност на предприятието не включва покупкопродажба на нетекущи активи, включително инвестиции и оперативни
активи, то тогава предприятието отчита печалбите и загубите при
освобождаване от подобни активи, като приспада от постъпленията
балансовата стойност на актива и свързаните с продажбата разходи.
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Раздел 3
Представяне на финансовия отчет
Обхват на настоящия раздел
3.1

Настоящият раздел обяснява честното, достоверно представяне на финансовите
отчети, какво се изисква за съответствие с МСФО за МСП и какво представлява
пълен комплект финансови отчети.

Честно, достоверно представяне
3.2

Финансовите отчети следва да представят честно, достоверно финансовото
състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено
предприятие. Честното, достоверно представяне изисква достоверно представяне на
ефектите от сделки, други събития и условия в съответствие с определенията и
критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, установени в
Раздел 2 Понятия и широко разпространени принципи.
(а)

Предполага се, че прилагането на МСФО за МСП, когато е необходимо с
допълнителни оповестявания, ще доведе до финансови отчети, които
постигат честно, достоверно представяне на финансовото състояние,
финансовите резултати от дейността и паричните потоци на МСП.

(б)

Както е обяснено в параграф 1.5, прилагането на настоящия МСФО от
предприятие, което е публично отговорно, не води до честно, достоверно
представяне в съответствие с настоящия МСФО.

Допълнителни оповестявания, като посочените в буква (a), са необходими в
случаите, когато спазването на специфичните изисквания на настоящия МСФО е
недостатъчно, за да се даде възможност на потребителите да разберат ефекта от
конкретни сделки, други събития и условия върху финансовото състояние и
финансовите резултати от дейността на предприятието.

Съответствие с МСФО за МСП
3.3

Предприятие, чиито финансови отчети съответстват на МСФО за МСП следва
изрично и безрезервно да заяви този факт в пояснителните приложения.
Финансовите отчети не следва да се определят като съответстващи на МСФО за
МСП, освен ако не отговарят на всички изисквания на настоящия МСФО.

3.4

В изключително редки случаи, когато ръководството прецени, че спазването на
изискванията на настоящия МСФО ще бъде толкова подвеждащо, че ще
противоречи на целта на финансовите отчети на МСП, изложена в Раздел 2,
предприятието следва да се отклони от тези изисквания по начина, посочен в
параграф 3.5, освен ако съответната регулаторна обща рамка забранява такова
отклонение.

3.5

Когато предприятието се отклони от дадено изискване на настоящия МСФО в
съответствие с параграф 3.4, то следва да оповести:
(а)

че ръководството е стигнало до заключение, че финансовите отчети
представят честно, достоверно финансовото състояние, финансовите
резултати от дейността и паричните потоци на предприятието;

(б)

че е спазило изискванията на МСФО за МСП, с изключение, че е
направило отклонение от дадено конкретно изискване, за да постигне
честно, достоверно представяне;

(в)

естеството на отклонението, включително и третирането, което МСФО за
МСП би изисквало, причината, поради която това третиране би било
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толкова подвеждащо при тези обстоятелства, че би противоречило на
целта на финансовите отчети, изложена в Раздел 2 и възприетото
третиране.
3.6

Когато дадено предприятие се е отклонило от изискване на настоящия МСФО в
предходен период и това отклонение влияе на сумите, признати във финансовите
отчети за текущия период, предприятието следва да направи оповестявания съгласно
параграф 3.5 буква (в).

3.7

В изключително редки случаи, когато ръководството стигне до заключение, че
прилагането на определено изискване на настоящия МСФО може да бъде толкова
подвеждащо, че да противоречи на целта на финансовите отчети на МСП,
установена в Раздел 2, но съответната регулаторна обща рамка забранява
отклонение от изискването, предприятието следва да намали до максималната
възможна степен възприеманите като подвеждащи аспекти на спазването на
изискването, като оповести:
(а)

естеството на изискването в настоящия МСФО и защо ръководството е
преценило, че спазването на това изискване би било толкова подвеждащо
при тези обстоятелства, че би противоречило на целта на финансовите
отчети, изложена в Раздел 2;

(б)

за всеки представен период корекциите на всяка статия във финансовите
отчети, които ръководството е преценило, че са необходими за постигане
на честно, достоверно представяне.

Действащо предприятие
3.8

При изготвяне на финансовите отчети ръководството на предприятие, използващо
настоящия МСФО, следва да направи оценка на способността на предприятието да
продължи дейността си като действащо предприятие. Предприятието представлява
действащо предприятие, освен ако ръководството, или възнамерява да ликвидира
предприятието, или да преустанови стопанската дейност, или няма друга
реалистична алтернатива, освен да направи това. При оценката дали
предположението за действащо предприятие е уместно, ръководството взема
предвид цялата налична информация за бъдещето, което е най-малко, но без да се
ограничава до, дванадесет месеца от отчетната дата.

3.9

Когато, правейки оценката си, ръководството е наясно за наличие на съществена
несигурност, свързана със събития или условия, която поражда значителни
съмнения относно способността на предприятието да продължи дейността си като
действащо предприятие, то следва да оповести тази несигурност. Когато
предприятието не изготвя финансовите отчети на база на действащо предприятие,
този факт следва да бъде оповестен заедно с базата, на която са изготвени
финансовите отчети, и причината, поради която предприятието не се счита за
действащо предприятие.

Честота на отчитане
3.10

Предприятието следва да представя пълен комплект финансови отчети
(включително сравнителна информация – виж параграф 3.14) поне ежегодно. Когато
краят на отчетния период за предприятието се промени и годишният финансов
отчет се представя за период, по-дълъг или по-кратък от една година, предприятието
следва да оповести следното:
(а)

този факт;

(б)

причината за използване на по-дълъг или по-кратък период;
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(в)

фактът, че сравнителните суми, представени във финансовия отчет
(включително свързаните с тях пояснителни приложения) не са изцяло
съпоставими.

Последователност на представянето
3.11

3.12

3.13

Предприятието следва да запази представянето и класификацията на статиите във
финансовите отчети и през следващите периоди, освен ако:
(a)

е очевидно в резултат на настъпила значителна промяна в характера на
дейността на предприятието или при преглед на финансовите му отчети, че
друго представяне или класификация биха били по-подходящи с оглед на
критериите за подбор и прилагане на счетоводни политики по Раздел 10
Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки или

(б)

настоящият МСФО изисква промяна в представянето.

Когато представянето или класификацията на статиите във финансовите отчети са
променени, предприятието следва да прекласифицира сравнителните суми, освен в
случаите, когато това е практически неприложимо. Когато сравнителните суми се
прекласифицират, предприятието следва да оповести:
(а)

характера на прекласифицирането.

(б)

сумата на всяка статия или група статии, които са прекласифицирани.

(в)

причината за прекласифицирането.

Когато прекласифицирането на сравнителна информация е практически
неизпълнимо, предприятието следва да оповести причината, поради която
прекласифицирането е практически невъзможно.

Сравнителна информация
3.14

С изключение на случаите, когато настоящият МСФО разрешава или изисква друго,
предприятието следва да оповести сравнителната информация, отнасяща се до
предходния сравнителен период за всички суми, които са представени във
финансовите отчети за настоящия период. Предприятието следва да включи
сравнителната информация в текстови и описателен вид, когато това е уместно за
по-доброто разбиране на финансовите отчети за текущия период.

Същественост и обобщаване
3.15

Предприятието следва да представи отделно всяка съществена група от сходни
статии. Предприятието следва да представи отделно статии с несходен характер или
функция, освен ако са несъществени.

3.16

Пропуските и грешките са съществени, ако те биха могли поотделно или заедно да
повлияят на икономическите решения на потребителите, взети въз основа на
финансовите отчети. Съществеността зависи от размера или естеството на пропуска
или грешката, преценени в спрямо съпътстващите обстоятелства. Размерът или
естеството на статията или комбинацията от двете може да бъде определящият
фактор.

Пълен комплект финансови отчети
3.17

Пълният комплект финансови отчети на предприятието следва да включва всичко
изброено по-долу:
(a)

отчет за финансовото състояние към отчетната дата.

(б)

един от следните два отчета:
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(i)

един-единствен отчет за всеобхватния доход за отчетния
период, показващ всички признати за периода статии на приходи
и разходи, включително статиите, признати при определяне
печалбата или загубата (което представлява междинен сбор в
отчета за всеобхватния доход) и статиите на друг всеобхватен
доход, или

(ii)

отделен отчет за доходите и отделен отчет за всеобхватния
доход. Ако дадено предприятие избере да представи както отчет
за доходите, така и отчет за всеобхватния доход, отчетът за
всеобхватния доход започва с печалбата или загубата, след което
показва статиите на друг всеобхватен доход.

(в)

отчет за промените в собствения капитал за отчетния период.

(г)

отчет за паричните потоци за отчетния период.

(д)

пояснителни приложения, представляващи обобщение на значимите
счетоводни политики и друга пояснителна информация.

3.18

Ако единствените промени в собствения капитал в течение на периодите, за които се
представят финансови отчети, възникват в резултат на печалбата или загубата,
изплащане на дивиденти, корекции на грешки от предходни периоди и промени в
счетоводната политика, предприятието може да представи един-единствен отчет за
доходите и неразпределената печалба, вместо отчет за всеобхватния доход и отчет
за промените в собствения капитал (виж параграф 6.4).

3.19

Ако предприятието няма статии на друг всеобхватен доход в нито един от
периодите, за които се представят финансови отчети, то може да представи само
отчет за доходите или да представи отчет за всеобхватния доход, в който крайният
ред е озаглавен «печалба или загуба».

3.20

Тъй като параграф 3.14 изисква сравнителни суми по отношение на предходния
период за всички суми, представени във финансовите отчети, пълен комплект
финансови отчети означава, че предприятието следва да представи като минимум
два периода във всеки от изискваните финансови отчети и свързаните с тях
пояснителни приложения.

3.21

В пълния комплект финансови отчети предприятието следва да отдаде еднакво
значение на представянето на всеки финансов отчет.

3.22

Предприятието може да използва заглавия на финансовите отчети, различни от
използваните в настоящия МСФО, стига те да не са подвеждащи.

Идентификация на финансовите отчети
3.23

Предприятието следва ясно да идентифицира всеки от финансовите отчети и
пояснителните приложения и да ги разграничи от останалата информация в същия
документ. В допълнение предприятието следва ясно да покаже следната
информация и да я повтори, когато е необходимо за по-доброто разбиране на
представената информация:
(a)

наименование на отчитащото се предприятие и всякаква промяна в
наименованието му след края на предходния отчетен период.

(б)

дали финансовите отчети се отнасят за отделно предприятие или за група
предприятия.

(в)

датата на края на отчетния период и периода, обхванат от финансовите

(г)

валутата на представяне, както е дефинирана в Раздел 30 Превалутиране
на чуждестранна валута.

отчети.
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(д)
3.24

в случаите на закръгляване, степента на закръгляване, използвана при
представяне на сумите във финансовите отчети.

В пояснителните приложения предприятието следва да оповести следното:
(a)

седалище и правна форма на предприятието, държава на регистрация и
адрес на управление (или основно място на дейност, ако е различно от
адреса на управление).

(б)

описание на характера на дейността на предприятието и неговите основни
дейности.

Представяне на информация, която не се изисква от настоящия МСФО
3.25

Настоящият МСФО не разглежда представяне от страна на малкото или средно
предприятие на сегментна информация, доходи на акция или междинни финансови
отчети. Предприятие, което прави такива оповестявания, следва да опише базата за
изготвяне и представяне на информацията.

25
© IASCF

Раздел 4
Отчет за финансовото състояние
Обхват на настоящия раздел
4.1

Настоящият раздел определя информацията, която трябва да се представи в отчета
за финансовото състояние и начина на представянето й. Отчетът за финансовото
състояние (понякога наричан баланс) представя активите, пасивите и собствения
капитал на предприятието към определена дата – края на отчетния период.

Информацията, която трябва да се представи в отчета за
финансовото състояние
4.2

4.3

Като минимум отчетът за финансовото състояние следва да съдържа статии на
отделни редове, които представят следните суми:
(a)

парични средства и парични еквиваленти.

(б)

търговски и други вземания.

(в)

финансови активи (с изключение на сумите, посочени по букви (a), (б),
(й) и (к)).

(г)

материални запаси.

(д)

имоти, машини и съоръжения.

(е)

инвестиционни имоти, отчитани по справедлива стойност през печалбата
или загубата.

(ж)

нематериални активи.

(з)

биологични активи, отчитани по себестойност минус натрупана
амортизация и обезценка.

(и)

биологични активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или
загубата.

(й)

инвестиции в асоциирани предприятия.

(к)

инвестиции в съвместно контролирани предприятия.

(л)

търговски и други задължения.

(м)

финансови пасиви (с изключение на сумите, посочени по букви (л) и (п)).

(н)

пасиви и активи за текущи данъци.

(о)

отсрочени данъчни пасиви и отсрочени данъчни активи (които винаги
следва да се класифицират като нетекущи).

(п)

провизии.

(р)

неконтролиращо участие, представено в рамките на собствения
капитал, отделно от собствения капитал, който може да се отнесе към
собствениците на предприятието майка.

(с)

собствен капитал, който може да се отнесе към собствениците на
предприятието майка.

Предприятието следва да представя допълнителни статии, групи и междинни
сборове в отчета за финансовото състояние, когато подобно представяне е уместно
за разбиране на финансовото състояние на предприятието.
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Разграничение текущи/нетекущи
4.4

Предприятието следва да представя текущи и нетекущи активи и текущи и нетекущи
пасиви като отделно класифицирани в отчета за финансовото състояние, в
съответствие с параграфи 4.5 – 4.8, освен когато при представяне на база ликвидност
се предоставя информация, която е надеждна и по-уместна. Когато се прилага това
изключение, всички активи и пасиви следва да се представят подредени по степента
на тяхната приблизителна ликвидност (във възходящ или низходящ ред).

Текущи активи
4.5

4.6

Предприятието следва да класифицира даден актив като текущ, когато:
(a)

очаква активът да бъде реализиран или възнамерява да го продаде или
употреби в нормалния оперативен цикъл на предприятието;

(б)

държи актива предимно с цел търгуване;

(в)

очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след отчетната
дата; или

(г)

активът представлява пари или парични еквиваленти, освен ако за тях няма
ограничение да бъдат разменяни или използвани за уреждане на пасив в
продължение най-малко на дванадесет месеца след отчетната дата.

Предприятието следва да класифицира всички останали активи като нетекущи.
Когато нормалният оперативен цикъл на предприятието не може ясно да бъде
определен, приема се, че неговата продължителност е дванадесет месеца.

Текущи пасиви
4.7

4.8

Предприятието следва да класифицира даден пасив като текущ, когато:
(a)

очаква да уреди пасива в рамките на нормалния оперативен цикъл на
предприятието;

(б)

държи пасива предимно с цел търгуване;

(в)

пасивът подлежи на уреждане в рамките на дванадесет месеца след
отчетната дата; или

(г)

предприятието не притежава безусловно право да отсрочи уреждането на
пасива най - малко за дванадесет месеца след отчетната дата.

Предприятието следва да класифицира всички останали активи като нетекущи.

Поредност и формат на статиите в отчета за финансовото
състояние
4.9

Настоящият МСФО не предписва поредност или формат, в който да бъдат
представени позициите. Параграф 4.2 дава само списък на статии, които са
достатъчно различни като характер и функция, за да изискват отделно представяне в
отчета за финансовото състояние. В допълнение:
(a)

статии на отделни редове се включват, когато размерът, характерът или
функцията на дадена статия или съвкупността от сходни статии са такива,
че отделното представяне е уместно за разбиране на финансовото
състояние на предприятието и

(б)

използваното описание и подреждането на статиите или събирането на
сходни статии могат да се променят съобразно особеностите на
предприятието и неговите сделки, с оглед предоставяне на информация,
която е уместна за разбиране на финансовото състояние на предприятието.
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4.10

Преценката дали допълнителните статии следва да се представят отделно се базира
на оценката на всичко изброено по-долу:
(a)

сумите, естеството и ликвидността на активите.

(б)

функцията на активите в рамките на предприятието.

(в)

сумите, естеството и срочността на пасивите.

Информация, която може да се представи или в отчета за
финансовото състояние, или в пояснителните приложения
4.11

Предприятието следва да оповести или в отчета за финансовото състояние, или в
пояснителните приложения към него, следните подкласификации на представените
статии:
(a)

имоти, машини и съоръжения в класификации, подходящи за даденото
предприятие.

(б)

търговски и други вземания, посочвайки отделно сумите, дължими от
свързани лица, суми, дължими от трети лица и вземания, възникващи от
начислени, но все още нефактурирани приходи.

(в)

материални запаси, посочвайки отделно суми за материални запаси, които

са:

4.12

(i)

държани за продажба в обичайната стопанска дейност.

(ii)

в процес на производство за такава продажба.

(iii)

под формата на материали или доставки, които ще бъдат
употребени в производствения процес или при предоставяне на
услуги.

(г)

търговски и други задължения, посочвайки отделно суми, дължими на
търговски доставчици, дължими на свързани лица, приходи за бъдещи
периоди и начисления.

(д)

провизии за доходи на наети лица и други провизии.

(е)

групи собствен капитал, като внесен капитал, премии върху акции,
неразпределена печалба и статии на приходи и разходи, които съгласно
изискванията на настоящия МСФО са признати в друг всеобхватен доход и
са представени отделно в собствения капитал.

Предприятие с дялов капитал следва да оповести следното или в отчета за
финансовото състояние, или в пояснителните приложения:
(a)

за всеки клас дялов капитал:
(i)

броят на одобрените за емисия акции.

(ii)

броят на емитираните и напълно платени акции и броят на
емитираните акции, които не са напълно платени.

(iii)

номиналната стойност на една акция или фактът, че акциите са
без номинална стойност.

(iv)

равнение на акциите в обръщение към началото и към края на

(v)

правата, привилегиите и ограниченията, присъщи на съответния
клас, включително ограниченията при разпределение на
дивиденти и връщане на капитал.

периода.
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(б)

(vi)

дяловете на предприятието, държани от самото предприятие или
от негови дъщерни или асоциирани предприятия.

(vii)

дяловете, запазени за емитиране по опции или по договори за
продажба, включително условията и сумите.

описание на всеки резерв в рамките на собствения капитал.

4.13

Предприятие без дялов капитал, като например събирателно дружество или тръст,
следва да оповести информация, която е еквивалентна на изискваната в параграф
4.12 буква (а), като покаже промените за периода във всяка категория собствен
капитал, както и правата, преференциите и ограниченията, отнасящи се до всяка от
тези категории.

4.14

Ако към отчетната дата предприятието има обвързващо споразумение за продажба
за значително освобождаване от активи, или група активи и пасиви, предприятието
следва да оповести следната информация:
(a)

описание на актива/активите или групата активи и пасиви.

(б)

описание на фактите и обстоятелствата на продажбата или плана.

(в)

балансовата стойност на активите или, в случай че освобождаването засяга
група активи и пасиви – балансовата стойност на тези активи и пасиви.
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Раздел 5
Отчет за всеобхватния доход и отчет за доходите
Обхват на настоящия раздел
5.1

Настоящият раздел изисква предприятието да представя общия си всеобхватен
доход за определен период от време – т.е. финансовите резултати от дейността си
за периода - в един или в два финансови отчета. Разделът излага информацията,
която трябва да бъде представена в тези отчети и начина на нейното представяне.

Представяне на общия всеобхватен доход
5.2
или:

5.3

Предприятието следва да представи общия си всеобхватен доход за даден период
(a)

в един-единствен отчет за всеобхватния доход, при което отчетът за
всеобхватния доход представя всички статии на приходи и разходи,
признати за периода, или

(б)

в два отчета – отчет за доходите и отчет за всеобхватния доход, при което
отчетът за доходите представя всички статии на приходи и разходи,
признати за периода с изключение на тези, които са признати в общия
всеобхватен доход извън печалбата или загубата, както настоящият
МСФО разрешава или изисква.

Промяна от подход за представяне на един-единствен отчет към подход за
представяне на два отчета или обратно представлява промяна в счетоводната
политика, по отношение на която се прилага Раздел 10 Счетоводни политики,
приблизителни оценки и грешки.

Подход за представяне на един-единствен отчет
5.4

5.5

Съгласно подхода за представяне на един-единствен отчет, отчетът за всеобхватния
доход следва да включва всички позиции на приходи и разходи, признати в даден
период, с изключение на случаите, когато настоящият МСФО изисква друго.
Настоящият МСФО предвижда различно третиране при следните обстоятелства:
(a)

Ефектите от корекции на грешки и промени в счетоводната политика се
представят като ретроспективни корекции на предходни периоди, а не като
част от печалбата или загубата за периода, в които възникват (виж Раздел
10).

(б)

Три вида друг всеобхватен доход се признават като част от общия
всеобхватен доход, извън печалбата или загубата, в периода, в който
възникват:
(i)

някои печалби и загуби, възникващи при п на финансовите
отчети на чуждестранно предприятие (виж Раздел 30
Превалутиране на чуждестранна валута).

(ii)

някои актюерски печалби и загуби (виж Раздел 28 Доходи на
наети лица).

(iii)

някои промени в справедливата стойност на хеджиращи
инструменти (виж Раздел 12 Други въпроси относно
финансовите инструменти)

В отчета за всеобхватния доход предприятието следва да включи като минимум
статии на отделни редове, представящи следните суми за дадения период:
(a)

приходи.
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5.6

(б)

финансови разходи.

(в)

дял от печалбата или загубата от инвестиции в асоциирани предприятия
(виж Раздел 14 Инвестиции в асоциирани предприятия) и съвместно
контролирани предприятия (виж Раздел 15 Участия в съвместни
предприятия), които се отчитат счетоводно по метода на собствения
капитал.

(г)

данъчни разходи, с изключение на данъци, отнесени към позиции по
букви (д), (ж) и (з) по-долу (виж параграф 29.27).

(д)

самостоятелна сума, представляваща сбора от
(i)

печалбата или загубата след данъци от преустановена дейност и

(ii)

печалбата или загубата след данъци, призната след оценяване по
справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата, или
след освобождаване от нетните активи, съставляващи
преустановената дейност.

(е)

печалбата или загубата (ако предприятието няма статии на друг
всеобхватен доход, този ред не е задължително да се представя).

(ж)

всяка статия на друг всеобхватен доход (виж параграф 5.4 буква (б)),
класифицирана по своята същност (с изключение на сумите по буква (з)).

(з)

делът от друг всеобхватен доход на асоциирани и съвместно контролирани
предприятия, отчитани счетоводно по метода на собствения капитал.

(и)

общият всеобхватен доход (ако предприятието няма статии на друг
всеобхватен доход, то може да използва друг термин за този ред,като
например печалба или загуба).

Предприятието следва да оповестява отделно в отчета за всеобхватния доход
следните статии като разпределения за периода:
(a)

(б)

печалба или загуба за периода, която може да се отнесе до
(i)

неконтролиращо участие.

(ii)

собствениците на предприятието майка.

общ всеобхватен доход за периода, който може да се отнесе до
(i)

неконтролиращо участие.

(ii)

собствениците на предприятието майка.

Подход за представяне на два отчета
5.7

Съгласно подхода за представяне на два отчета, отчетът за доходите следва да
показва като минимум статии на отделни редове, представящи сумите по параграфи
5.5 буква (a) - 5.5 буква (е) за периода, като печалбата или загубата се посочват на
последния ред. Отчетът за всеобхватния доход започва с печалбата или загубата
като първи ред и показва като минимум статии на отделни редове, представящи
сумите по параграфи 5.5 буква (ж) - 5.5 буква (и) и параграф 5.6 за периода.

Изисквания, приложими и при двата подхода
5.8

Съгласно настоящия МСФО, ефектите от корекции на грешки и промени в
счетоводната политика се представят като ретроспективни корекции на предходни
периоди, а не като част от печалбата или загубата за периода, в който възникват
(виж Раздел 10).
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5.9

Предприятието следва да представи допълнителни статии, групи и междинни
сборове в отчета за всеобхватния доход (и в отчета за доходите, ако такъв се
представя), когато такова представяне е уместно за разбиране на финансовите
резултати от дейността на предприятието.

5.10

В отчета за всеобхватния доход (или в отчета за доходите, ако такъв се представя) и
в пояснителните приложения, предприятието не следва да представя или описва
позиции от приходите и разходите като „извънредни позиции”.

Анализ на разходите
5.11

Предприятието следва да представи анализ на разходите, като използва
класификация, основаваща се или на същността на разходите или на
функционалното им предназначение в рамките на предприятието, в зависимост от
това, кое от двете предоставя информация, която е надеждна и по-уместна.

Анализ според същността на разхода
(a)

Съгласно този класификационен метод, разходите в отчета за всеобхватния
доход се обобщават според тяхната икономическа същност (например
амортизация, покупка на материали, транспортни разходи, доходи на наети
лица и разходи за реклама) и не се преразпределят между различните
функции в рамките на предприятието.

Анализ според функционалното предназначение на разхода
(б)

Съгласно този класификационен метод, разходите се обобщават според
тяхната функция като част от себестойността на продажбите или,
например, разходите за дистрибуция или административни дейности.
Съгласно този метод предприятието оповестява като минимум
себестойността на продажбите отделно от другите разходи.
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Раздел 6
Отчет за промените в собствения капитал и отчет за
доходите и неразпределената печалба
Обхват на настоящия раздел
6.1

Настоящият раздел излага изискванията за представяне на промените в собствения
капитал на предприятието за даден период, или в отчет за промените в
собствения капитал, или - в случай че са удовлетворени конкретни условия и
предприятието избере това - в отчет за доходите и неразпределената печалба.

Отчет за промените в собствения капитал
Цел
6.2

Отчетът за промените в собствения капитал представя печалбата или загубата на
предприятието за отчетния период, статиите на приходи и разходи, признати в друг
всеобхватен доход за периода, ефектите от промени в счетоводната политика и
корекции на грешки, признати за периода и сумите на инвестиции от, и дивиденти и
други разпределения към, инвеститори в собствения капитал за периода.

Информация, която трябва да се представи в отчета за
промените в собствения капитал
6.3

Предприятието следва да представи отчет за промените в собствения капитал, в
който се посочват:
(a)

общ всеобхватен доход за периода, посочващ отделно общите суми, които
могат да се отнесат към собствениците на предприятието майка и към
неконтролиращите участия.

(б)

за всеки компонент на собствения капитал, ефектите от прилагане с
обратна сила или преизчисляване с обратна сила, признати в съответствие
с Раздел 10 Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки.

(в)

за всеки компонент на собствения капитал, равнение между балансовата
стойност към началото и към края на периода, поотделно оповестявайки
промените, произтичащи от:
(i)

печалбата или загубата.

(ii)

всяка статия от друг всеобхватен доход.

(iii)

сумите на инвестициите от, и дивиденти и други разпределения
към, собствениците, посочващи отделно емисии на акции, сделки
с обратно изкупени собствени акции, дивиденти и други
разпределения към собствениците и промени в участието в
собствения капитал на дъщерни предприятия, които не водят до
загуба на контрол.

Отчет за доходите и неразпределената печалба
Цел
6.4

Отчетът за доходите и неразпределената печалба представя печалбата или загубата
на предприятието и промените в неразпределената печалба за отчетния период.
Параграф 3.18 разрешава на предприятието да представи отчет за доходите и
неразпределената печалба вместо отчет за всеобхватния доход и отчет за промените
в собствения капитал, ако единствените промени в собствения му капитал за
периода, за който се представят финансовите отчети, произтичат от печалба или
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загуба, изплащане на дивиденти, корекции на грешки от предходни периоди и
промени в счетоводната политика.

Информация, която трябва да се представи в отчета за
доходите и неразпределената печалба
6.5

В отчета за доходите и неразпределената печалба предприятие следва да представи,
в допълнение към информацията, изисквана съгласно Раздел 5 Отчет за
всеобхватния доход и отчет за доходите, следните позиции:
(a) неразпределена печалба към началото на отчетния период.
(б) дивиденти, обявени и изплатени или подлежащи на плащане през периода.
(в) преизчисления на неразпределената печалба за отразяване корекции на грешки от
предходни периоди.
(г) преизчисления на неразпределената печалба за отразяване промени в
счетоводната политика.
(д) неразпределена печалба към края на отчетния период.
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Раздел 7
Отчет за паричните потоци
Обхват на настоящия раздел
7.1

Настоящият раздел излага информацията, която трябва да се представи в отчета за
паричните потоци и начина на нейното представяне. Отчетът за паричните потоци
предоставя информация за промените в паричните средства и паричните
еквиваленти на предприятието за отчетния период, като посочва отделно
промените, произтичащи от оперативна дейност, инвестиционна дейност и
финансираща дейност.

Парични еквиваленти
7.2

Паричните еквиваленти са краткосрочни високоликвидни инвестиции, които са
държани за посрещане на краткосрочни парични ангажименти, а не толкова за
инвестиционни или други цели. Следователно дадена инвестиция обикновено се
категоризира като паричен еквивалент, само когато има краткосрочен падеж, като
например три месеца или по-малко от датата на придобиване. Банковият овърдрафт
обикновено се счита за финансираща дейност, подобна на заемането на средства.
Когато обаче той подлежи на погасяване при поискване и представлява неразделна
част от управлението на паричните средства на предприятието, банковият овърдрафт
представлява компонент на парични средства и парични еквиваленти.

Информация, която трябва да се представи в отчета за
паричните потоци
7.3

Предприятието следва да представи отчет за паричните потоци, който представя
паричните потоци за отчетния период, класифицирани като отнасящи се до
оперативна дейност, инвестиционна дейност и финансираща дейност.

Оперативна дейност
7.4

Оперативната дейност е основната дейност на предприятието, която генерира
приходи. Поради това паричните потоци от оперативна дейност по принцип са в
резултат на сделки и други събития и условия, които влизат в определянето на
печалбата или загубата. Като пример за парични потоци от оперативна дейност
могат да се посочат:
(a)

паричните постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги.

(б)

паричните постъпления от възнаграждение за права, такси, комисиони и
други приходи.

(в)

паричните плащания на доставчици на стоки и услуги.

(г)

паричните плащания на и от името на персонала.

(д)

паричните плащания или възстановяване на суми от данъци върху дохода,
с изключение на случаите, когато те могат да бъдат конкретно отнесени
към финансиращата дейност и инвестиционната дейност.

(е)

парични постъпления и плащания от инвестиции, заеми и други договори,
държани за търгуване или с търговски цели, които са сходни с материални
запаси, специално придобити с цел препродажба.

Някои сделки, като например продажбата на дадено оборудване от производствено
предприятие, могат да донесат печалба или загуба, която се включва при
определянето на печалбата или загубата. Паричните потоци, които са свързани с
подобни сделки обаче, представляват парични потоци от инвестиционна дейност.
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Инвестиционна дейност
7.5

Инвестиционна дейност представлява придобиването и освобождаването от
дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в парични
еквиваленти. Като пример за парични потоци, произтичащи от инвестиционна
дейност, могат да се посочат:
(a)

паричните плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения
(включително изградени със собствени ресурси имоти, машини и
съоръжения), нематериални и други дълготрайни активи.

(б)

паричните постъпления от продажбата на имоти, машини и съоръжения,
нематериални и други дълготрайни активи.

(в)

паричните плащания за придобиване на капиталови или дългови
инструменти на други предприятия и дялови участия в съвместни
предприятия (различни от плащанията за тези инструменти, които са
класифицирани като парични еквиваленти, или тези, които се държат за
търгуване или с търговски цели).

(г)

паричните постъпления от продажбата на капиталови или дългови
инструменти на други предприятия и дялови участия в съвместни
предприятия (различни от постъпленията за тези инструменти, които са
класифицирани като парични еквиваленти, или тези, които се държат за
търгуване или с търговски цели).

(д)

паричните аванси и кредити, предоставени на други лица.

(е)

паричните постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на
кредити, предоставени на други лица.

(ж)

паричните плащания за фючърсни договори, форуърдни договори,
опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато
договорите се държат за търгуване или с търговски цели или плащанията
са класифицирани като финансираща дейност.

(з)

паричните постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори,
опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато
договорите се държат за търгуване или с търговски цели или
постъпленията са класифицирани като финансираща дейност.

Когато даден договор се отчита счетоводно като хеджиране (виж Раздел 12 Други
въпроси относно финансовите инструменти), предприятието следва да
класифицира паричните потоци от договора по същия начин, както паричните
потоци на позицията, която се хеджира.

Финансираща дейност
7.6

Финансиращата дейност представлява дейност, която води до промени в размера и
състава на внесения собствен капитал и привлечените средства на предприятието.
Като примери за парични потоци от финансираща дейност могат да се посочат:
(a)

паричните постъпления от емитирането на акции или други инструменти
на собствения капитал.

(б)

изплащането на парични суми на собственици за придобиването или
обратното изкупуване на акции на предприятието.

(в)

паричните постъпления от емитиране на необезпечени дългови облигации,
заеми, полици, облигации, ипотеки и други краткосрочни или дългосрочни
привлечени средства.

(г)

парични погашения по получени в заем средства.
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(д)

паричните плащания от страна на лизингополучател за намаляване на
размера на неизплатеното задължение, свързано с финансов лизинг.

Отчитане на паричните потоци от оперативна дейност
7.7

Предприятието следва да представя паричните потоци от оперативна дейност, като
използва или:
(a)

косвения метод, при който печалбата или загубата се коригира по
отношение на ефекта от непаричните сделки, отсрочените или начислени
минали или бъдещи парични постъпления или плащания във връзка с
оперативната дейност и на приходните или разходните позиции, свързани
с инвестиционни или финансови парични потоци, или

(б)

прекия метод, при който се оповестяват главните групи от брутни парични
постъпления и брутни парични плащания.

Косвен метод
7.8

При косвения метод, нетният паричен поток от оперативна дейност се определя чрез
коригиране на печалбата или загубата по отношение на ефектите от:
(a)

промените на материалните запаси и оперативните вземания и задължения
по време на отчетния период;

(б)

непарични позиции, като например амортизация, провизии, отсрочени
данъци, начислени, но все още неполучени (неплатени) в парични
средства приходи (разходи), нереализирани положителни и отрицателни
разлики от промените на валутните курсове, неразпределена печалба на
асоциирани предприятия и неконтролиращи участия; и

(в)

всички други позиции, за които паричните ефекти са свързани с
инвестиционна дейност или финансираща дейност.

Пряк метод
7.9

При прекия метод, нетният паричен поток от оперативна дейност се представя чрез
оповестяване на информация относно основните групи от брутни парични
постъпления и брутни парични плащания. Подобна информация може да бъде
получена:
(a)

или от счетоводните регистри на предприятието; или

(б)

чрез коригирането на продажбите, себестойността на продажбите и други
позиции в отчета за всеобхватния доход (или в отчета за доходите, ако
такъв се представя) по отношение на:
(i)

промените на материалните запаси и оперативните вземания и
задължения през периода;

(ii)

други непарични позиции; и

(iii)

други позиции, по отношение на които паричните ефекти
представляват инвестиционни или финансови парични потоци.

Отчитане на паричните потоци от инвестиционна дейност и
финансираща дейност
7.10

Предприятието следва да представя поотделно основните групи брутни парични
постъпления и брутни парични плащания, произтичащи от инвестиционна дейност и
финансираща дейност. Обобщените парични потоци, произтичащи от придобивания
и от освобождавания от дъщерни предприятия или други стопански единици, следва
да се представят отделно и да се класифицират като инвестиционна дейност.
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Парични потоци в чуждестранна валута
7.11

Предприятието следва да отчита паричните потоци, генерирани от сделки в
чуждестранна валута, във функционалната валута на предприятието, като към
сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс на функционалната валута
към чуждестранната валута на датата на паричния поток.

7.12

Предприятието следва да преизчисли паричните потоци на чуждестранно дъщерно
предприятие по обменния курс на функционалната валута към чуждата валута на
датата на паричния поток.

7.13

Нереализираните печалби и загуби, произтичащи от промени в курсовете на
чуждестранната валута, не са парични потоци. Влиянието, обаче, на промените в
обменните курсове върху паричните средства или паричните еквиваленти, държани
или дължими в чуждестранна валута, трябва да се представи в отчета за паричните
потоци, за да се извърши равнение на паричните средства и паричните еквиваленти
в началото и в края на периода. Поради това предприятието следва да оцени
повторно паричните средства и парични еквиваленти, държани през отчетния
период (като например държани суми в чуждестранна валута и банкови сметки в
чуждестранна валута) по обменните курсове в края на периода. Предприятието
следва да представи получената в резултат нереализирана печалба или загуба
отделно от паричните потоци от оперативна дейност, инвестиционна дейност и
финансиращата дейност.

Лихви и дивиденти
7.14

Предприятието следва да представя отделно паричните потоци от получени и
платени лихви и дивиденти. Предприятието следва да класифицира паричните
потоци по последователен начин от един в друг период като отнасящ се до
оперативната дейност, инвестиционната дейност или финансиращата дейност.

7.15

Предприятието може да класифицира изплатените лихви и получените лихви и
дивиденти като оперативен паричен поток, тъй като те са включени в печалбата или
загубата. Като алтернатива, предприятието може да класифицира изплатените лихви
и получените лихви и дивиденти съответно като финансов или инвестиционен
паричен поток, тъй като те представляват разходи за получаване на финансови
ресурси или възвръщаемост на инвестициите.

7.16

Предприятието може да класифицира изплатените дивиденти като финансов
паричен поток, тъй като те представляват разходи за получаване на финансови
ресурси. Като алтернатива, предприятието може да класифицира изплатените
дивиденти като компонент на паричния поток от оперативна дейност, тъй като те са
платени от оперативните парични потоци.

Данъци върху дохода
7.17

Предприятието следва да представя отделно паричните потоци, генерирани от
данъци върху дохода и да ги класифицира като парични потоци от оперативна
дейност, освен ако не могат да бъдат конкретно определени като отнасящи се до
инвестиционна дейност или финансираща дейност. Когато данъчните парични
потоци са разпределени в повече от една категория дейности, предприятието следва
да оповести общата сума платени данъци.

Непарични сделки
7.18

Предприятието следва да изключи от отчета за паричните потоци инвестиционни и
финансови сделки, които не изискват използване на парични средства или парични
еквиваленти. Предприятието следва да оповестява подобни сделки на друго място
във финансовите отчети по начин, предоставящ цялата уместна информация
относно тези инвестиционни дейности и финансиращи дейности.
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7.19

Много инвестиционни дейности и финансиращи дейности не оказват пряко влияние
върху текущите парични потоци, въпреки че засягат структурата на капитала и
активите на предприятието. Изключването на непаричните операции от отчета за
паричните потоци е в съответствие с целта на отчета за паричните потоци, тъй като
тези позиции не засягат паричните потоци през текущия период. По-долу са дадени
примери за непарични операции:
(a)

придобиване на активи или чрез пряко поемане на съответните свързани с
тях пасиви, или чрез финансов лизинг.

(б)

придобиване на предприятия чрез емитиране на собствен капитал.

(в)

преобразуване на дълг в собственост.

Компоненти на паричните средства и паричните еквиваленти
7.20

Предприятието следва да представя компонентите на паричните средства и
паричните еквиваленти, както и да представя равнението на тези суми в своя отчет
за паричните потоци с еквивалентните позиции, посочени в отчета за финансовото
състояние. От предприятието по финансирането обаче, не се изисква да представя
това равнение, ако сумата на паричните средства и паричните еквиваленти,
представена в отчета за паричните потоци, е идентична със сумата, описана по
сходен начин в отчета за финансовото състояние.

Други оповестявания
7.21

Предприятието следва да оповестява заедно с коментар на ръководството, размера
на значителните салда на парични средства и парични еквиваленти, държани от
предприятието, които не са на разположение за ползване от предприятието.
Паричните средства и паричните еквиваленти, държани от предприятието, могат да
не са на разположение за използване от него поради валутен контрол или правни
ограничения, както и по други причини.
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Раздел 8
Пояснителни приложения към финансовия отчет
Обхват на настоящия раздел
8.1

Настоящият раздел излага принципите, стоящи в основата на информацията, която
трябва да се представи в пояснителните приложения към финансовия отчет и
начина на представянето й. Пояснителните приложения съдържат информация в
допълнение към информацията, представена в отчета за финансовото състояние,
отчета за всеобхватния доход, отчета за доходите (ако такъв се представя),
комбинирания отчет за доходите и неразпределената печалба, (ако такъв се
представя), отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричните
потоци. Пояснителните приложения представят текстови описания или разбивка на
позициите, посочени в тези отчети и информация за позициите, които не отговарят
на условията за признаване в тези отчети. В допълнение към изискванията на този
раздел, почти всеки друг раздел от настоящия МСФО изисква оповестявания, които
обикновено се представят в пояснителните приложения.

Структура на пояснителните приложения
8.2

Пояснителните приложения следва:
(a)

да представят информация за базата, на която са изготвени финансовите
отчети и за конкретно използваната счетоводна политика, в съответствие
с параграфи 8.5 – 8.7;

(б)

да оповестяват информацията, изисквана от настоящия МСФО, която не е
представена на друго място във финансовите отчети; и

(в)

да предоставят информация, която не е представена на друго място във
финансовите отчети, но е уместна за разбирането на всеки от тях.

8.3

Предприятието следва, доколкото е практически приложимо, да представя
пояснителните приложения по систематичен начин. Предприятието следва да
направи препратки за всяка статия във финансовия отчет към всяка свързана с нея
информация в пояснителните приложения.

8.4

Предприятието обикновено представя пояснителните приложения в следния ред:
(a)

изявление, че финансовият отчет е изготвен в съответствие с МСФО за
МСП (виж параграф 3.3);

(б)

обобщение на прилаганите важни счетоводни политики (виж параграф

(в)

подкрепяща информация за представените във финансовия отчет статии по
реда, по който всеки отчет и всяка статия на отделен ред са представени; и

(г)

всякакви други оповестявания.

8.5);

Оповестяване на счетоводната политика
8.5

Предприятието следва да оповестява следното в обобщението на важните
счетоводни политики:
(a)

оценъчната база (или бази), използвана при изготвяне на финансовия

(б)

друга използвани счетоводни политики, уместни за разбиране на
финансовите отчети.

отчет.

Информация относно преценките
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8.6

Предприятието следва да оповестява в обобщението за важните счетоводни
политики или в други пояснителни приложения преценките, отделно от тези,
изискващи приблизително оценяване (виж параграф 8.7), които ръководството е
направило в процеса на прилагане на счетоводните политики на предприятието и
които имат най-значителен ефект върху признатите във финансовия отчет суми.

Информация относно ключовите източници на несигурност в
приблизителните оценките
8.7

Предприятието следва да оповестява в пояснителните приложения информация за
ключовите предположения относно бъдещето и други ключови източници на
несигурност в приблизителните оценки към отчетната дата, за които има сериозен
риск да доведат до съществени корекции в балансовите стойности на активите и
пасивите в рамките на следващата финансова година. По отношение на тези активи
и пасиви пояснителните приложения следва да включват подробности за:
(a)

тяхното естество.

(б)

тяхната балансова стойност към края на отчетния период.
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Раздел 9
Консолидирани и индивидуални финансови отчети
Обхват на настоящия раздел
9.1

Настоящият раздел определя обстоятелствата, при които предприятието представя
консолидирани финансови отчети и процедурите за изготвяне на тези отчети.
Разделът съдържа също така насоки относно индивидуалните финансови отчети и
комбинираните финансови отчети.

Изискване да се представя консолидиран финансов отчет
9.2

Освен в случаите когато е разрешено или се изисква съгласно параграф 9.3,
предприятието майка следва да представя консолидиран финансов отчет, в който
да консолидира инвестициите си в дъщерни предприятия в съответствие с
настоящия МСФО. Консолидираните финансови отчети следва да включват всички
дъщерни предприятия на предприятието майка.

9.3
ако:

Предприятието майка не е необходимо да представя консолидиран финансов отчет
(a)

(б)

са изпълнени и двете от следните условия:
(i)

самото предприятие майка е дъщерно предприятие и

(ii)

крайното или което и да било междинно предприятие майка
изготвя
консолидирани
финансови
отчети
с
общо
предназначение, които отговарят на изискванията на пълните
МСФО или на настоящия МСФО; или

не притежава други дъщерни дружества с изключение на дъщерно
дружество, което е придобило с намерение да го продаде или да се
освободи от него в рамките на една година. Предприятието майка следва
да отчита счетоводно такова предприятие:
(i)

по справедлива стойност с промени в справедливата стойност,
признавани в печалбата или загубата, ако справедливата
стойност на дяловете може да бъде надеждно оценена, или

(ii)

в противен случай, по цена на придобиване, намалена с
обезценката (виж параграф 11.14 буква (в)).

9.4

Дъщерно предприятие е предприятие, което се контролира от предприятието майка.
Контрол представлява правото да се ръководи финансовата и оперативната
политика на дадено предприятие, така че да се извличат ползи от дейността му. Ако
предприятието е създало предприятие със специално предназначение (ПСП) за
постигане на тясна и добре определена цел, предприятието следва да консолидира
ПСП, когато същността на взаимоотношението сочи, че ПСП се контролира от
даденото предприятие (виж параграфи 9.10 - 9.12).

9.5

Предполага се, че е налице контрол, когато предприятието майка притежава пряко
или косвено чрез дъщерни предприятия повече от половината от правата на глас в
дадено предприятие. Тази презумпция може да бъде оборена при изключителни
обстоятелства, ако е възможно ясно да бъде демонстрирано, че такова притежание
не означава наличие на контрол. Контрол съществува и тогава, когато
предприятието майка притежава половината или по-малко от половината правата на
глас в едно предприятие, но притежава:
(a)

властта над повече от половината права на глас по силата на споразумение
с други инвеститори;
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(б)

властта да управлява финансовата и оперативната
предприятието по силата на устав или споразумение;

политика

на

(в)

властта да назначава или освобождава мнозинството от членовете на
съвета на директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над
предприятието е чрез този съвет или орган; или

(г)

властта да подава мнозинството от гласовете на заседания на съвета на
директорите или еквивалентен ръководен орган и контролът над
предприятието е чрез този съвет или орган.

9.6

Контрол може да бъде постигнат също чрез притежание на опции или
конвертируеми инструменти, които към настоящия момент подлежат на
упражняване, или по силата на споразумение с агент, разполагащ с възможност да
направлява дейността в полза на контролиращото предприятие.

9.7

Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация просто защото
инвеститорът е организация за рисков капитал или сходно предприятие.

9.8

Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация, поради това, че
неговата стопанска дейност е различна от дейностите на други предприятия,
участващи в консолидацията. Чрез консолидиране на такива дъщерни предприятия и
оповестяване на допълнителна информация в консолидираните финансови отчети
относно различните стопански дейности на дъщерните предприятия се предоставя
уместна информация.

9.9

Дадено дъщерно предприятие не се изключва от консолидация поради това, че
действа в юрисдикция, която налага ограничения за трансфер на парични средства
или други активи извън юрисдикцията.

Предприятия със специално предназначение
9.10

Дадено предприятие може да бъде създадено за осъществяването на тясна цел
(например за осъществяване на лизинг, научноизследователска дейност или
секюритизация на финансови активи). Такова предприятие със специално
предназначение (ПСП) може да бъде под формата на корпорация, тръст, съдружие
или некорпоративно предприятие. ПСП често се създават с правни споразумения,
които налагат стриктни изисквания по отношение на дейността на ПСП.

9.11

Предприятието следва да изготвя консолидирани финансови отчети, които включват
даденото предприятие и всяко ПСП, контролирано от даденото предприятие. Освен
обстоятелствата, описани в параграф 9.5, следните обстоятелства могат да показват,
че дадено предприятие контролира предприятие със специално предназначение
(списъкът не е изчерпателен):
(а)
дейностите на ПСП се осъществяват за сметка на даденото предприятие в
съответствие с неговите специфични стопански нужди.
(б)
даденото предприятие разполага с крайните правомощия за вземане на
решение относно дейностите на ПСП, дори ако ежедневните оперативни решения са
делегирани.

9.12

(в)

даденото предприятие има право да получи по-голямата част от ползите от
ПСП и поради това може да бъде изложено на рискове, които са
характерни за дейността на ПСП.

(г)

даденото предприятие запазва по-голяма част от остатъчните рискове или
рисковете по собствеността, свързани с ПСП или с неговите активи.

Параграфи 9.10 и 9.11 не се прилагат за планове за доходи след напускане или други
планове за дългосрочни доходи на наети лица, за които се прилага Раздел 28 Доходи
на наети лица.
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Консолидационни процедури
9.13

9.14

Консолидираните финансови отчети представят финансова информация за групата
като за едно стопанско предприятие. При изготвяне на консолидирани финансови
отчети предприятието следва:
(a)

да обедини финансовите отчети на предприятието майка и неговите
дъщерни предприятия "ред по ред", като събира сходни позиции на активи,
пасиви, собствен капитал, приходи и разходи;

(б)

да елиминира балансовата стойност на инвестицията на предприятието
майка във всяко дъщерно предприятие и дела на предприятието майка в
собствения капитал на всяко дъщерно предприятие;

(в)

да оцени и представи неконтролиращото участие в печалбата или
загубата на консолидираните дъщерни предприятия за отчетния период
отделно от участието на собствениците на предприятието майка; и

(г)

да оцени и представи неконтролиращото участие в нетните активи на
консолидираните дъщерни предприятия за отчетния период отделно от
собствения капитал на акционерите на предприятието майка в тях.
Неконтролиращите участия в нетните активи се състоят от:
(i)

сумата на неконтролиращото участие към датата на
първоначалната комбинация, изчислена в съответствие с Раздел
19 Бизнес комбинации и репутация и

(ii)

дела на неконтролиращото участие в промените в собствения
капитал след датата на комбинацията.

Дяловете от печалбата или загубата и промените в собствения капитал,
разпределяни в полза на собствениците на предприятието майка и на
неконтролиращото участие, се определят въз основа на съществуващите участия в
собствеността и не отразяват възможно упражняване или конвертиране на опции
или конвертируеми инструменти.

Вътрешногрупови салда и сделки
9.15.

Вътрешногруповите салда и сделки, включително приходи, разходи и дивиденти се
елиминират изцяло. Печалбите и загубите, възникващи по вътрешногрупови сделки,
които са признати в активите, като например материални запаси и имоти, машини и
съоръжения, се елиминират изцяло. Вътрешногруповите загуби могат да са признак
за обезценка, за която се изисква признаване в консолидираните финансови отчети
(виж Раздел 27 Обезценка на активи). Раздел 29 Данъци върху дохода е приложим по
отношение на временни разлики, които възникват в резултат на елиминирането на
печалбите и загубите, породени от вътрешногрупови сделки.

Еднакви отчетни дати
9.16

Финансовите отчети на предприятието майка и неговите дъщерни предприятия,
използвани при изготвяне на консолидираните финансови отчети, следва да се
изготвят към една и съща отчетна дата, освен в случаите, когато това е
практически неприложимо.

Еднаква счетоводна политика
9.17

Консолидираните финансови отчети следва да бъдат изготвяни при прилагане на
еднаква счетоводна политика за сходни сделки и други събития и условия при
сходни обстоятелства. Ако даден член на групата използва счетоводна политика,
различна от възприетата в консолидираните финансови отчети за сходни сделки и
събития при сходни обстоятелства, при изготвянето на консолидираните финансови
отчети се правят подходящи корекции във финансовите отчети на този член.
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Придобиване и продажба на дъщерни предприятия
9.18

Приходите и разходите на дъщерно предприятие се включват в консолидираните
финансови отчети от датата на придобиване. Приходите и разходите на дъщерно
предприятие се включват в консолидираните финансови отчети до датата, на която
предприятието майка престане да контролира дъщерното предприятие. Разликата
между постъпленията от продажбата на дъщерното предприятие и неговата
балансова стойност към датата на продажбата, с изключение на кумулативната сума
на всички валутни разлики, свързани с чуждестранно дъщерно предприятие,
признати в собствения капитал в съответствие с Раздел 30 Превалутиране на
чуждестранна валута, се признава в консолидирания отчет за всеобхватния доход
(или в отчета за доходите, ако такъв се представя) като печалба или загуба от
продажба на дъщерно предприятие.

9.19

Ако дадено предприятие престане да бъде дъщерно предприятие, но инвеститорът
(бившето предприятие майка) продължи да притежава инвестиция в бившето
дъщерно предприятие, тази инвестиция следва да се отчита като финансов актив в
съответствие с Раздел 11 Основни финансови инструменти или Раздел 12 Други
въпроси относно финансовите инструменти от датата, на която то престане да
бъде дъщерно предприятие, при условие че не се превръща в асоциирано
предприятие, (в който случай се прилага Раздел 14 Инвестиции в асоциирани
предприятия), или в съвместно контролирано предприятие, (в който случай се
прилага Раздел 15 Участия в съвместни предприятия). Балансовата стойност на
инвестицията към датата, на която предприятието престава да бъде дъщерно, следва
да се разглежда като цена на придобиване при първоначална оценка на финансов
актив.

Неконтролиращо участие в дъщерни предприятия
9.20

Предприятието следва да представя неконтролиращо участие в консолидирания
отчет за финансовото състояние в рамките на собствения капитал, отделно от
собствения капитал на собствениците на предприятието майка, съгласно
изискванията на параграф 4.2 буква (р).

9.21

Предприятието следва да оповестява неконтролиращо участие в печалбата или
загубата на групата отделно в отчета за всеобхватния доход, съгласно изискванията
на параграф 5.6 (или в отчета за доходите, ако такъв се представя, съгласно
изискванията на параграф 5.7).

9.22

Печалбата или загубата и всеки компонент от друг всеобхватен доход следва да се
отнесат към собствениците на предприятието майка и към неконтролиращото
участие. Общият съвкупен доход следва да се отнесе към собствениците на
предприятието майка и към неконтролиращото участие, дори ако това води до
дефицитно салдо на неконтролиращото участие.

Оповестяване в консолидираните финансови отчети
9.23

В консолидираните финансови отчети следва да бъдат направени следните
оповестявания:
(a)

фактът, че отчетите са консолидирани финансови отчети.

(б)

основанието да се заключи, че съществува контрол, когато предприятието
майка, пряко или косвено чрез дъщерните си предприятия, не притежава
повече от половината от правата на глас.

(в)

всяко различие в отчетните дати на финансовите отчети на предприятието
майка и на неговите дъщерни предприятия, използвани за изготвяне на
консолидираните финансови отчети.

(г)

характерът и степента на всякакви значителни ограничения (например
възникващи в резултат на договорености за заеми или регулаторни
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изисквания) върху способността на дъщерните предприятия да прехвърлят
средства на предприятието майка под формата на парични дивиденти или
за изплащане на заеми.

Индивидуални финансови отчети
Представяне на индивидуални финансови отчети
9.24

Параграф 9.2 изисква предприятието майка да представя консолидирани финансови
отчети. Настоящият МСФО не изисква представяне на индивидуални финансови
отчети от предприятието майка или от отделните дъщерни предприятия.

9.25

Финансовите отчети на предприятие, което няма дъщерно предприятие, не са
индивидуални финансови отчети. Следователно, предприятие, което не е
предприятие майка, а е инвеститор в асоциирано предприятие или има участие като
контролиращ съдружник в съвместно предприятие, представя финансовите си
отчети съобразно случая в съответствие с Раздел 14 или Раздел 15. Предприятието
може също така да избере да представя индивидуални финансови отчети.

Избор на счетоводна политика
9.26

Когато дадено предприятие майка, инвеститор в асоциирано предприятие или
контролиращ съдружник с участие в съвместно контролирано предприятие, изготвя
индивидуални финансови отчети и ги представя като отговарящи на изискванията на
МСФО за МСП, тези отчети следва да съответстват на всички изисквания на
настоящия МСФО. Предприятието следва да приеме политика за счетоводно
отчитане на инвестициите си в дъщерни предприятия, асоциирани или съвместно
контролирани предприятия, или:
(a)

по цена на придобиване, намалена с обезценката, или

(б)

по справедлива стойност с промени в справедливата стойност,
признавани в печалбата или загубата.

Предприятието следва да прилага една и съща счетоводна политика по отношение
на всички инвестиции в един клас (дъщерни предприятия, асоциирани или
съвместно контролирани предприятия), но може да избере различна политика за
различните класове.

Оповестяване в индивидуалните финансови отчети
9.27

Когато дадено предприятие майка, инвеститор в асоциирано предприятие или
контролиращ съдружник с участие в съвместно контролирано предприятие, изготвя
индивидуални финансови отчети, тези отчети следва да оповестяват:
(a)

че представляват индивидуални финансови отчети и

(б)

описание на използваните методи за отчитане на инвестициите в
дъщерните предприятия, съвместно контролираните и асоциираните
предприятия и следва да идентифицират консолидираните финансови
отчети или други първични финансови отчети, с които те са свързани.

Комбинирани финансови отчети
9.28

Комбинираните финансови отчети представляват единен комплект от финансови
отчети на две или повече предприятия, контролирани от един инвеститор.
Настоящият МСФО не изисква изготвянето на комбинирани финансови отчети.

9.29

Ако инвеститорът изготвя комбинирани финансови отчети и ги представя като
съответстващи на МСФО за МСП, тези отчети следва да отговарят на всички
изисквания на настоящия МСФО. Вътрешнофирмените сделки и салда следва да се
елиминират; печалби или загуби, получени в резултат на вътрешнофирмени сделки,
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които са признати в активите като материални запаси и имоти, машини и
съоръжения, следва да се елиминират; финансовите отчети на предприятията,
включени в комбинираните финансови отчети, следва да се изготвят към същата
отчетна дата, освен в случаите, когато това е практически неприложимо; за сходни
сделки и други събития при сходни обстоятелства следва да се прилага еднаква
счетоводна политика.

Оповестяване в комбинираните финансови отчети
9.30

Комбинираните финансови отчети следва да оповестяват следното:
(a)

фактът, че финансовите отчети представляват комбинирани финансови

(б)

причината, поради която се изготвят комбинирани финансови отчети.

(в)

основанието за определяне кои предприятия да бъдат включени в
комбинираните финансови отчети.

(г)

базата за изготвяне на комбинираните финансови отчети.

(д)

оповестяванията относно свързани лица, изисквани съгласно Раздел 33
Оповестяване на свързани лица.

отчети.
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Раздел 10
Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки
Обхват на настоящия раздел
10.1

Настоящият раздел предоставя насоки за избиране и прилагане на счетоводни
политики, използвани при изготвяне на финансовите отчети. Разделът също така
обхваща промените в счетоводните приблизителни оценки и коригирането на
грешки във финансови отчети от предходни периоди.

Избор и прилагане на счетоводни политики
10.2

Счетоводните политики представляват конкретните принципи, бази, споразумения,
правила и практики, прилагани от предприятието при изготвяне и представяне на
финансовите отчети.

10.3

Ако настоящият МСФО специално разглежда дадена сделка, друго събитие или
условие, предприятието следва да прилага настоящия МСФО. Не е необходимо
обаче, предприятието да спазва дадено изискване в настоящия МСФО, ако ефектът
от това не би бил съществен.

10.4

Ако настоящият МСФО не разглежда специално дадена сделка, друго събитие или
условие, ръководството на предприятието следва да използва преценката си за
разработване и прилагане на счетоводна политика, имаща за последствие
информация, която е:

(a)
потребителите и
(б)

10.5

10.6

уместна

за

нуждите

от

вземане

на

икономически

решения

от

надеждна, по отношение на това, че финансовите отчети:
(i)

представят достоверно финансовото състояние, финансовите
резултати от дейността и паричните потоци на предприятието;

(ii)

отразяват икономическата същност на сделките, други събития и
условия, а не просто правната форма;

(iii)

са неутрални, т.е. непредубедени;

(iv)

са предпазливи; и

(v)

са пълни във всички съществени аспекти.

При извършване на преценките, описани в параграф 10.4, ръководството следва да
се обръща към, и да обмисля приложимостта на, следните източници в низходящ
ред:
(a)

изискванията и насоките в настоящия МСФО, разглеждащи сходни и
свързани по съдържание въпроси, и

(б)

дефинициите, критериите за признаване и концепциите за оценяване на
активи, пасиви, приходи и разходи и широко разпространените принципи
съгласно Раздел 2 Понятия и широко разпространени принципи.

При извършване на преценката, описана в параграф 10.4, ръководството може също
да вземе под внимание изискванията и насоките в пълните МСФО, разглеждащи
сходни и свързани по съдържание въпроси.

Последователност на счетоводните политики
10.7

Предприятието следва да избере и прилага счетоводната си политика по
последователен начин по отношение на сходни сделки, други събития и условия,
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освен в случаите, когато настоящият МСФО специално изисква или разрешава
категоризация на позиции, за които може да е подходяща различна политика. Ако
настоящият МСФО изисква или разрешава подобна категоризация, подходящата
счетоводна политика следва да бъде избрана и прилагана последователно за всяка
категория.

Промени в счетоводните политики
10.8
Предприятието следва да променя една счетоводна политика единствено ако
промяната:

10.9

10.10

(a)

се изисква от промени в настоящия МСФО или

(б)

води до това, че финансовите отчети предоставят надеждна и по-уместна
информация относно ефектите от сделки, други събития или условия
върху финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и
паричните потоци на предприятието.

Изброените по-долу не представляват промени в счетоводната политика:
(a)

прилагане на счетоводна политика за сделки, други събития или условия,
които се различават по същество от предишните.

(б)

прилагане на нова счетоводна политика за сделки, други събития или
условия, които не са се случвали преди или са били незначителни.

(в)

промяна към модел на себестойността, когато надеждна оценка на
справедливата стойност вече не е налична (или обратно) по отношение на
актив, за който настоящият МСФО би изисквал или разрешил в противен
случай да бъде оценяван по справедлива стойност.

В случай че настоящият МСФО позволява избор на счетоводно третиране
(включително на оценъчната база) по отношение на специфична сделка или друго
събитие или условие и предприятието промени предишния си избор, това
представлява промяна в счетоводната политика.

Прилагане на промени в счетоводната политика
10.11

Предприятието следва да отчита промените в счетоводната политика както следва:
(a)

предприятието следва да отчита промените в счетоводната политика,
произтичащи от промяна в изискванията на настоящия МСФО в
съответствие с посочените в изменението преходни разпоредби, ако има
такива;

(б)

когато предприятието е избрало, съгласно разрешеното от параграф 11.2,
да следва МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
вместо да се придържа към Раздел 11 Основни финансови инструменти и
Раздел 12 Други въпроси относно финансовите инструменти
и
изискванията на МСС 39 се променят, предприятието следва да отчете тази
промяна в счетоводната политика в съответствие с посочените в
преработения МСС 39 преходни разпоредби, ако има такива; и

(в)

предприятието следва да отчита всички други промени в счетоводната
политика с обратна сила (виж параграф 10.12).

Прилагане с обратна сила
10.12

Когато дадена промяна в счетоводната политика се прилага в съответствие с
параграф 10.11 с обратна сила, предприятието следва да прилага новата счетоводна
политика по отношение на сравнителна информация за предходни периоди до найранната дата, за която това е практически приложимо, така сякаш новата счетоводна
политика винаги е била прилагана. Когато е практически неприложимо да се
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определят ефектите от промяната в счетоводната политика в отделен период върху
сравнителната информация за един или повече представени предходни периода,
предприятието следва да прилага новата счетоводна политика спрямо балансовата
стойност на активите и пасивите към началото на най-ранния период, за който
прилаганото с обратна сила е практически приложимо, като това може да бъде
текущият период. Предприятието следва да направи съответните корекции в
началното салдо на всеки засегнат компонент на собствения капитал за този период.

Оповестяване на промяна в счетоводната политика
10.13

Когато изменение в настоящия МСФО има отражение върху текущия или който и да
е предходен период, или може да има ефект върху бъдещи периоди, предприятието
следва да оповести следното:
(a)

естеството на промяната в счетоводната политика.

(б)

за текущия и за всеки представен предходен период, доколкото е
практически приложимо, сумата на корекциите за всяка засегната статия,
представена на отделен ред във финансовия отчет.

(в)

доколкото е практически приложимо, размерът на корекцията за периоди,
предхождащи представените периоди.

(г)

обяснение, в случаите когато е практически неприложимо да се определят
сумите, подлежащи на оповестяване съгласно буква (б) или (в) по-горе.

Не е нужно тези оповестявания да се повтарят във финансовите отчети за
следващите периоди.
10.14

Когато доброволната промяна на счетоводната политика има ефект върху текущия
или предходен период, предприятието следва да оповести следното:
(a)

естеството на промяната в счетоводната политика.

(б)

причините, поради които прилагането на новоприетата счетоводна
политика ще доведе до предоставянето на надеждна и по-уместна
информация.

(в)

доколкото е практически приложимо, сумата на корекцията за всяка
засегната статия, представена на отделен ред във финансовия отчет,
посочена поотделно за:

(г)

(i)

текущия период;

(ii)

всеки представен предходен период; и

(iii)

обобщено за периодите, преди представения.

обяснение, в случаите когато е практически неприложимо да се определят
сумите, подлежащи на оповестяване съгласно буква (в) по-горе.

Не е нужно тези оповестявания да се повтарят във финансовите отчети за следващи
периоди.

Промени в счетоводните приблизителни оценки
10.15

Промяна в счетоводна приблизителна оценка е корекцията в балансовата стойност
на актив или пасив, или в сумата на периодичната употреба на даден актив, в
резултат на оценяване на настоящото състояние и очакваните бъдещи ползи и
задължения, свързани с активи или пасиви. Промените в счетоводните
приблизителни оценки произтичат от нова информация или нови развития и
съответно не представляват коригиране на грешки. Когато разграничаването на
промяна в счетоводната политика от промяна в счетоводна приблизителна оценка е
затруднено, промяната се третира като промяна в счетоводна приблизителна оценка.
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10.16

10.17

Предприятието следва да признава ефекта от промяната в счетоводна приблизителна
оценка, различна от промяна, спрямо която се прилага параграф 10.17,
перспективно, чрез включване в печалбата или загубата за:
(a)

периода на промяната, ако промяната засяга само този период, или

(б)

периода на промяната и бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата.

Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка поражда
промени в активите и пасивите или се отнася до статия на собствения капитал, тя се
признава чрез коригиране на балансовата стойност на съответния актив, пасив или
статия на собствения капитал в периода на промяната.

Оповестяване на промяна в приблизителна оценка
10.18

Предприятието следва да оповестява естеството на промяната в счетоводната
приблизителна оценка и ефекта от промяната върху активите, пасивите, приходите и
разходите за текущия период. Ако е практически приложимо предприятието да
оцени приблизително ефекта от промяната за един или повече бъдещи периоди,
предприятието следва да оповести тези приблизителни оценки.

Корекции на грешки от предходни периоди
10.19

Грешките от предходни периоди представляват пропуски и неточно представяне във
финансовите отчети на предприятието за един или повече предходни периода,
произтичащи от неизползване или неправилно използване на надеждна информация,
която:
(a)

е била налична към момента, когато финансовите отчети за тези периоди
са били одобрени за издаване и

(б)

би могло разумно да се очаква че е била получена и взета под внимание
при изготвяне и представяне на тези финансови отчети.

10.20

Тези грешки включват ефектите от математически грешки, грешки при прилагане на
счетоводната политика, недоглеждане или погрешна интерпретация на факти, както
и измама.

10.21

Дотолкова, доколкото е практически приложимо, предприятието следва да коригира
с обратна сила съществените грешки от предходни периоди в първия финансов
отчет, одобрен за издаване, след като са открити грешките, чрез:

10.22

(a)

преизчисляване на сравнителните суми за представения(те) предходен(ни)
период(и), в който(ито) е възникнала грешка; или

(б)

в случай че грешката е възникнала преди най-ранно представения
предходен период, преизчисляване на началното салдо на активите,
пасивите и собствения капитал за най-ранно представения предходен
период.

Когато е практически неприложимо да се определят специфичните за периода
ефекти от дадена грешка върху сравнителната информация за един или повече
представени предходни периоди, предприятието следва да преизчисли началните
салда на активите, пасивите и собствения капитал за най-ранния период, за който е
практически приложимо преизчисляването с обратна сила (като това може да е
текущият период).

Оповестяване на грешки от предходни периоди
10.23
Предприятието следва да оповестява следното относно грешки от предходни
периоди:
(a)

естеството на грешката от предходен период.
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(б)

за всеки представен предходен период, доколкото е практически
приложимо, сумата на корекцията за всяка засегната статия, представена
на отделен ред във финансовия отчет.

(в)

доколкото е практически приложимо, сумата на корекцията в началото на
най-ранния представен предходен период.

(г)

обяснение, в случаите когато е практически неприложимо да се определят
сумите, подлежащи на оповестяване съгласно буква (б) или (в) по-горе.

Не е нужно тези оповестявания да се повтарят във финансовите отчети за следващи
периоди.
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Раздел 11
Основни финансови инструменти
Обхват на Раздели 11 и 12
11.1

Раздел 11 Основни финансови инструменти и Раздел 12 Други въпроси относно
финансовите инструменти взети заедно разглеждат признаването, отписването,
оценяването и оповестяването на финансовите инструменти (финансови активи и
финансови пасиви). Раздел 11 се прилага спрямо основните финансови
инструменти и е уместен за всички предприятия. Раздел 12 се прилага спрямо други,
по-сложни финансови инструменти и операции. В случай че предприятието участва
единствено в сделки с основни финансови инструменти, то тогава Раздел 12 не се
прилага. Дори такива предприятия, обаче, следва да вземат под внимание обхвата на
Раздел 12, за да се уверят, че са освободени от изискванията му.

Избор на счетоводна политика
11.2

Предприятието следва да избере да прилага или:
(a)

разпоредбите на двата Раздела – 11 и 12 - изцяло или

(б)
разпоредбите относно признаването и оценяването в МСС 39 Финансови
инструменти: признаване и оценяване и изискванията за оповестяване в Раздели 11
и 12
при счетоводно отчитане на всички свои финансови инструменти. Изборът от страна
на предприятието на (а) или (б) представлява избор на счетоводна политика.
Параграфи 10.8 – 10.14 съдържат изисквания за определяне кога е подходяща
промяна в счетоводната политика, по какъв начин да се отчита счетоводно такава
промяна и каква информация следва да бъде оповестена относно промяната.

Въведение към Раздел 11
11.3

Финансов инструмент е договор, който поражда финансов актив за дадено
предприятие и финансов пасив или инструмент на собствения капитал за друго
предприятие.

11.4

Раздел 11 изисква модел на амортизираната стойност за всички основни финансови
инструменти, с изключение на инвестициите в неконвертируеми и неупражняеми
привилегировани акции и в неупражняеми обикновени акции, които са публично
търгувани или чиято справедлива стойност може по друг начин да бъде оценена
надеждно.

11.5

Основни финансови инструменти в обхвата на Раздел 11 са тези, които отговарят на
условията съгласно параграф 11.8. По-долу са посочени примери за финансови
инструменти, които обикновено отговарят на тези условия:
(a)

парични средства.

(б)

безсрочни и срочни депозити, когато предприятието е депозант, например
банкови сметки.

(в)

притежаваните краткосрочни необезпечени
краткосрочни търговски менителници.

(г)

търговски вземания и задължения, вземания и задължения по полици и

(д)

облигации и сходни дългови инструменти.

(е)

инвестиции в неконвертируеми привилегировани акции и в неупражняеми
обикновени и привилегировани акции.

търговски

книжа

и

заеми.
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(ж)
11.6

ангажименти за получаване на кредит, ако този ангажимент не може да
бъде нетно уреден с парични средства.

По-долу са посочени примери за финансови инструменти, които обикновено не
отговарят на условията съгласно параграф 11.8 и поради това попадат в обхвата на
Раздел 12:
(a)

обезпечени с активи ценни книжа, като например задължения, обезпечени
с ипотеки, споразумения за обратно изкупуване и секюритизирани пакети
от вземания.

(б)

опции, права, варанти, фючърсни договори, форуърдни договори и
лихвени суапове, които могат да бъдат уредени с парични средства или
чрез замяна с друг финансов инструмент.

(в)

финансови инструменти, отговарящи на изискванията и определени като
хеджиращи инструменти в съответствие с изискванията в Раздел 12.

(г)

ангажимент да се отпусне кредит на друго предприятие.

(д)

ангажимент да се получи кредит, ако ангажимента може да бъде нетно
уреден с парични средства.

Обхват на Раздел 11
11.7

Раздел 11 се прилага за всички финансови инструменти, отговарящи на условията по
параграф 11.8 с изключение на:
(a)

инвестиции в дъщерни предприятия, асоциирани предприятия и
съвместни предприятия, които се отчитат счетоводно в съответствие с
Раздел 9 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, Раздел 14
Инвестиции в асоциирани предприятия или Раздел 15 Участия в
съвместни предприятия.

(б)

финансови инструменти, които отговарят на дефиницията за собствен
капитал на предприятието (виж Раздел 22 Пасиви и собствен капитал и
Раздел 26 Плащане на базата на акции).

(в)

лизинг, по отношение на който се прилага Раздел 20 Лизинг. Изискванията
за отписване съгласно параграфи 11.33 – 11.38, обаче, се прилагат при
отписване на вземания по лизинг, признати от лизингодателя и задължения
по лизинг, признати от лизингополучателя. Раздел 12 също може да се
прилага спрямо лизинг с характеристики, посочени в параграф 12.3 буква
(е).

(г)

права и задължения на работодатели по планове за доходи на наети лица,
по отношение на които се прилага Раздел 28 Доходи на наети лица.

Основни финансови инструменти
11.8

Предприятието следва да отчита счетоводно следните финансови инструменти като
основни финансови инструменти в съответствие с Раздел 11:
(a)

парични средства.

(б)

дългов инструмент (като например търговски вземания и задължения,
вземания и задължения по полици или кредити), който отговаря на
условията на параграф 11.9.

(в)

ангажимент да се получи кредит, който:
(i)

не може да бъде нетно уреден с парични средства и
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(ii)
(г)
11.9

инвестиция в неконвертируеми привилегировани акции и неупражняеми
обикновени или привилегировани акции.

Дългов инструмент, удовлетворяващ всички посочени по-долу в букви (a) - (г)
условия следва да се отчита счетоводно в съответствие с Раздел 11:
(a)

възвръщаемостта за притежателя представлява:
(i)

11.10

11.11

когато ангажиментът бъде изпълнен, се очаква да удовлетвори
условията по параграф 11.9.

фиксирана сума;

(ii)
инструмента;

фиксирана норма на възвръщаемост в течение на живота на

(iii)

плаваща възвръщаемост, която в течение на живота на
инструмента, е равна на един единствен рефериран котиран или
наблюдаем лихвен процент (като например ЛИБОР); или

(iv)

някаква комбинация от фиксиран лихвен процент и плаващи
лихвени проценти (като например ЛИБОР плюс 200 базисни
пункта), при положение, че както фиксираният, така и плаващите
лихвени проценти са положителни (например лихвен суап с
положителен фиксиран лихвен процент и отрицателен плаващ
лихвен процент не би отговорил на този критерий). При лихвена
възвръщаемост на база фиксиран и плаващ лихвен процент,
лихвата се изчислява като непогасената за периода сума на
главницата се умножава с процента за съответния период.

(б)

Не съществува договорна клауза, която може по силата на условията си да
доведе до това, притежателят да загуби сумата на главницата или на лихви,
които могат да бъдат отнесени към текущия или предходни периоди.
Фактът, че дългов инструмент е подчинен на други дългови инструменти,
не представлява пример за подобна договорна клауза.

(в)

Договорните условия, които разрешават на емитента (длъжника) да
изплати предсрочно дългов инструмент или разрешават на притежателя
(кредитора) да върне дълговия инструмент обратно на емитента преди
падежа не са под условие от бъдещи събития.

(г)

Не съществуват условни клаузи за връщане или погасяване с изключение
на плаващата възвръщаемост, описана в буква (a) и клаузите за предсрочно
изплащане, описани в буква (в).

По-долу са посочени примери за финансови инструменти, които обикновено
отговарят на условията съгласно параграф 11.9:
(a)

търговски вземания и задължения, вземания и задължения по полици,
както и кредити от банки или други трети лица.

(б)

търговски вземания в чуждестранна валута. Всяка промяна обаче във
вземанията, дължаща се на промяна в обменния курс, се признава в
печалбата или загубата, съгласно изискванията на параграф 30.10.

(в)

кредити към или от дъщерни или асоциирани предприятия, които са
дължими при поискване.

(г)

дългов инструмент, който става незабавно изискуем, ако емитентът не
изпълни задълженията си по изплащане на лихва или главница (подобна
клауза не нарушава условията по параграф 11.9).

По-долу са посочени примери за финансови инструменти, които не отговарят на
условията съгласно параграф 11.9 (и поради това попадат в обхвата на Раздел 12):
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(a)

инвестиция в капиталови инструменти на друго предприятие, с
изключение на неконвертируеми привилегировани акции и неупражняеми
обикновени и привилегировани акции (виж параграф 11.8 буква (г)).

(б)

лихвен суап, в резултат на който се получава паричен поток, който е
положителен или отрицателен, или форуърден ангажимент за закупуване
на дадена стока или финансов инструмент, който може да бъде уреден с
парични средства и който при уреждане би довел до положителен или
отрицателен паричен поток, тъй като подобни суапове и форуърдни
ангажименти не удовлетворяват условията по параграф 11.9 буква (a).

(в)

опции и форуърдни договори, тъй като възвръщаемостта за притежателя
не е фиксирана и условието по параграф 11.9 буква (a) не е изпълнено.

(г)

инвестиции в конвертируем дълг, тъй като възвръщаемостта за
притежателя може да варира в зависимост от цената на акциите/дяловете
на емитента, а не толкова в зависимост от пазарните лихвени проценти.

(д)

кредит, подлежащ на връщане от трета страна, който дава на тази трета
страна правото или задължението да го погаси авансово, в случай че
приложимото данъчно облагане или счетоводни изисквания се променят,
тъй като подобен кредит не отговаря на условието по параграф 11.9 буква
(в).

Първоначално признаване на финансови активи и пасиви
11.12

Предприятието следва да признава финансов актив или финансов пасив единствено
когато предприятието става страна по договорните условия на инструмента.

Първоначално оценяване
11.13

Когато финансов актив или финансов пасив се признават първоначално,
предприятието следва да ги оцени по цената на сделката (включително разходите по
сделката, с изключение на първоначалното оценяване на финансовите активи и
пасиви, които са оценявани по справедлива стойност в печалбата или загубата),
освен когато споразумението представлява по същество операция по финансиране.
Операция по финансиране може да бъде осъществена например във връзка с
продажбата на стоки или услуги, ако плащането е отсрочено извън обичайните
стопански условия или се финансира при лихвен процент, различен от пазарния. Ако
споразумението представлява операция по финансиране, предприятието следва да
оцени финансовия актив или финансовия пасив по сегашната стойност на бъдещите
плащания, дисконтирани при пазарен лихвен процент за сходен дългов инструмент.

Примери – финансови активи
1

При дългосрочен кредит, предоставен на друго предприятие, се признава вземане по
сегашната стойност на подлежащите на получаване от другото предприятие парични
средства (включително лихвени плащания и погасяване на главница).

2

По отношение на стоки, продадени на клиент на краткосрочен кредит, се признава
вземане по недисконтираната сума на подлежащите на получаване от това
предприятие парични средства, която обикновено е стойността по фактурата.

3

По отношение на обект, продаден на клиент на двугодишен безлихвен кредит, се
признава вземане по текущата продажна цена при условие на незабавно плащане за
този обект. Ако текущата продажна цена при условие на незабавно плащане не е
известна, тя може да бъде приблизително оценена като сегашната стойност на
подлежащите на плащане парични средства, дисконтирани като се използва
преобладаващият(ите) пазарен лихвен процент(и) за сходни вземания.
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4

По отношение на покупка с незабавно плащане на обикновени акции на друго
предприятие, инвестицията се признава по сумата парични средства, платени за
придобиване на акциите.

Примери – финансови пасиви
1

По отношение на кредит, получен от банка, първоначално се признава задължение
по сегашната стойност на дължимите към банката парични средства (например
включващи плащания на лихви и погашения на главница).

2

По отношение на стоки, закупени от доставчик на краткосрочен кредит, се признава
задължение по недисконтираната сума, дължима на доставчика, която е обикновено
стойността на фактурата.

Последващо оценяване
11.14

Към края на всеки отчетен период, предприятието следва да оцени финансовите
инструменти по посочения по-долу начин, без да се приспадат разходите по
сделката, които предприятието би извършило при продажба или друго изваждане от
употреба:
(a)

Дългови инструменти, отговарящи на условията по параграф 11.8 буква
(б), следва да се оценяват по амортизирана стойност, като се използва
методът на ефективния лихвен процент. Параграфи 11.15 – 11.20
предоставят насоки за определяне на амортизираната стойност, като се
използва методът на ефективния лихвен процент. Дългови инструменти,
класифицирани като текущи активи или текущи пасиви, следва да се
оценяват по недисконтираната сума на очакваните да бъдат платени или
получени парични средства или друго възнаграждение (т.е. нетно от
обезценката – виж параграфи 11.21 – 11.26) освен в случаите, когато
споразумението представлява по същество операция за финансиране (виж
параграф 11.13). Ако споразумението представлява операция по
финансиране, предприятието следва да оцени дълговия инструмент по
сегашната стойност на бъдещите плащания, дисконтирани при пазарен
лихвен процент за сходен дългов инструмент.

(б)

Ангажиментите за получаване на кредит, които отговарят на условията по
параграф 11.8 буква (в) следва да се оценят по себестойност (която
понякога е нула), намалена с обезценката.

(в)

Инвестиции в неконвертируеми привилегировани акции и неупражняеми
обикновени или привилегировани акции, които отговарят на условията по
параграф 11.8 буква (г) се оценяват, както следва (параграфи 11.27 - 11.33
предоставят насоки относно справедливата стойност):
(i)

ако акциите са публично търгувани или тяхната справедлива
стойност може да бъде определена надеждно по друг начин,
инвестицията следва да се оцени по справедлива стойност, с
промени в справедливата стойност, признавани в печалбата или
загубата.

(ii)

всички останали такива инвестиции следва да се оценяват по
цена на придобиване, намалена с обезценката.

По отношение на финансовите инструменти по букви (a), (б) и (в)(ii) погоре, обезценката или несъбираемостта трябва да бъдат оценени.
Параграфи 11.21 – 11.26 предоставят насоки.

Амортизирана стойност и метод на ефективния лихвен процент
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11.15

Амортизираната стойност на финансов актив или финансов пасив към всяка отчетна
дата е нетният резултат от следните суми:
(a)
сумата, по която даденият финансов актив или финансов пасив е оценен
при първоначално признаване,
(б)

минус всички погашения по главницата,

(в)

плюс или минус кумулативната амортизация (като се използва методът на
ефективния лихвен процент) на всяка разлика между сумата при
първоначално признаване и сумата на падеж,

(г)

минус, в случай когато се касае за финансов актив, всяко намаление (пряко
или с използване на корективна сметка) за обезценка или несъбираемост.

Финансовите активи и финансовите пасиви, които нямат посочен лихвен процент и
са класифицирани като текущи активи или текущи пасиви, първоначално се
оценяват по недисконтираната сума в съответствие с параграф 11.14 буква (а).
Следователно буква (в) по-горе не се прилага по отношение на тях.
11.16

Методът на ефективния лихвен процент представлява метод за изчисляване на
амортизираната стойност на финансов актив или финансов пасив (или на група
финансови активи или финансови пасиви) и разпределение на приходите от лихви
или разходите за лихви в течение на съответния период. Ефективният лихвен
процент е процентът, който точно дисконтира приблизително оценените бъдещи
парични плащания или постъпления в течение на очаквания живот на даден
финансов инструмент или когато е подходящо - по-кратък период, до нетната
балансова стойност на финансовия актив или финансовия пасив. Ефективният
лихвен процент се определя на база на балансовата стойност на финансовия актив
или финансовия пасив при първоначално признаване. Съгласно метода на
ефективния лихвен процент:
(a)

амортизираната стойност на даден финансов актив (пасив) е сегашната
стойност на бъдещи парични постъпления (плащания), дисконтирани с
ефективния лихвен процент и

(б)

разходите за лихви (приходите от лихви) в даден период са равни на
балансовата стойност на финансовия пасив (актив) в началото на периода,
умножена по ефективния лихвен процент за периода.

11.17

При изчисляване на ефективния лихвен процент, предприятието следва да направи
приблизителна оценка на паричните потоци, взимайки под внимание всички
договорни условия на финансовия инструмент (например авансово плащане, колопции или сходни с тях опции) и известните кредитни загуби, които са понесени, но
не следва да взима пред вид възможни бъдещи кредитни загуби, които още не са
възникнали.

11.18

При изчисляване на ефективния лихвен процент, предприятието следва да
амортизира всички съответни такси, платени или получени финансови разноски,
(например надбавки, определени в базисни пункта), разходи по сделката и други
премии или отбиви в течение на очаквания живот на инструмента, със следното
изключение. Предприятието следва да използва по-кратък период, ако това е
периодът, към който се отнасят таксите, платените или получени финансови
разноски, разходите по сделката, премиите или отбивите. Това се отнася и за случая,
когато цената на променливата, към която се отнасят таксите, платените или
получени финансови разноски, разходите по сделката, премиите или отбивите се
определя повторно по пазарни ставки преди очаквания падеж на инструмента. В
такъв случай целесъобразният амортизационен период е периодът до следващата
подобна дата на повторно определяне на цената.

11.19

По отношение на финансови активи с променлив лихвен процент и финансови
пасиви с променлив лихвен процент, периодичното повторно приблизително
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оценяване на паричните потоци с оглед отразяване промените в пазарните лихвени
проценти, променя ефективния лихвен процент. Ако финансов актив или финансов
пасив с променлив лихвен процент е признат първоначално в размер на сума, равна
на главницата, подлежаща на плащане или получаване на падежа, приблизителното
преоценяване на бъдещите лихвени плащания обикновено няма значителен ефект
върху балансовата стойност на актива или пасива.
11.20

В случай че предприятието преразгледа приблизителните си оценки на плащания
или постъпления, предприятието следва да коригира балансовата стойност на
финансовия актив или финансовия пасив (или на група финансови инструменти), за
да отрази действителните и преразгледаните приблизително оценени парични
потоци. Предприятието следва да преизчисли балансовата стойност, като изчисли
сегашната стойност на приблизително оценените бъдещи парични потоци при
първоначалния ефективен лихвен процент на финансовия инструмент.
Предприятието следва да признае корекцията като приход или разход в печалбата
или загубата към датата на преразглеждането.

Пример за определяне на амортизираната стойност на петгодишен кредит, като се
използва методът на ефективния лихвен процент
На 1 януари 20X0 дадено предприятие придобива облигация за 900 валутни единици (ВЕ),
като извършва разходи по сделката в размер на 50 ВЕ. Лихва в размер на 40 ВЕ подлежи на
получаване ежегодно, в края на периода, в течение на следващите пет години (31 декември
20X0 – 31 декември 20X4).
Облигацията подлежи на задължително обратно изкупуване за 1 100 ВЕ на 31 декември 20Х4.
Година

Балансова
стойност в
началото на
периода

Приходи от
лихви при
6.9583%*

Входящ
паричен поток

Балансова
стойност в края
на периода

ВЕ

ВЕ

ВЕ

ВЕ

20X0

950.00

66.10

(40.00)

976.11

20X1

976.11

67.92

(40.00)

1 004.03

20X2

1 004.03

69.86

(40.00)

1 033.89

20X3

1 033.89

71.94

(40.00)

1 065.83

20X4

1 065.83

74.16

(40.00)

1 100.00

(1 100.00)

0

* Ефективният лихвен процент от 6.9583 процента е процентът, който дисконтира очаквания
паричен поток, произтичащ от облигацията, до първоначалната балансова стойност:
40/ (1.069583)1 + 40/ (1.069583)2 + 40/ (1.069583)3 + 40/ (1.069583)4 + 1 140/ (1.069583)5 = 950

Обезценка на финансови инструменти, оценени по цена на
придобиване или амортизирана стойност
Признаване
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11.21

Към края на всеки отчетен период предприятието следва да оценява дали
съществуват обективни доказателства за обезценка на финансови активи, оценени
по цена на придобиване или амортизирана стойност. Ако съществуват обективни
доказателства за обезценка, предприятието следва незабавно да признае загуба от
обезценка в печалбата или загубата.

11.22

Обективните доказателства, че финансов актив или група активи са обезценени,
включват наблюдаеми данни, които попадат в полезрението на притежателя на
актива и се отнасят до следните събития –загуба:

11.23

(a)

значителни финансови затруднения на емитента или на длъжника.

(б)

неизпълнение на договор, като например прекратяване на плащанията или
просрочие с плащането на главница или лихва.

(в)

кредиторът, поради икономически или юридически причини, свързани с
финансовите затруднения на длъжника, предоставя на длъжника отстъпка,
каквато при други обстоятелства не би обсъждал.

(г)

станало е вероятно длъжникът да влезе в процедура по несъстоятелност
или друга финансова реорганизация.

(д)

наблюдаемите данни показват, че е налице измеримо намаление на
приблизително оценените бъдещи парични потоци от група финансови
активи след първоначалното признаване на тези активи, дори намалението
да не може все още да се идентифицира с отделни финансови активи в
групата, като например неблагоприятни икономически условия на
национално или местно равнище или неблагоприятни промени в
икономическия сектор.

Други фактори могат също да представляват доказателства за обезценка,
включително значителни промени с неблагоприятни последици, настъпили в
технологичната, пазарната, икономическата или правна среда, в която функционира
емитента.

11.24
Предприятието следва да оценява за обезценка следните финансови активи
поотделно:
(a)

всички капиталови инструменти, независимо от значимостта им и

(б)

други финансови активи, които са значими взети поотделно.

Предприятието следва да оценява за обезценка други финансови активи или
поотделно или групирани на база сходни характеристики по отношение на
кредитния риск.

Оценяване
11.25

Предприятието следва да оценява загубата от обезценка на посочените по-долу
инструменти, оценени по цена на придобиване или амортизирана стойност, както
следва:
(a)

по отношение на инструмент, оценен по амортизирана стойност в
съответствие с параграф 11.14 буква (a), загубата от обезценка е разликата
между балансовата стойност на актива и сегашната стойност на
приблизително оценените парични потоци, дисконтирани с първоначалния
ефективен лихвен процент на актива. Ако този финансов инструмент има
променлив лихвен процент, дисконтовият процент за оценяване на загуба
от обезценка е текущият ефективен лихвен процент, определен съгласно
договора.

(б)

по отношение на инструмент, оценен по цена на придобиване, намалена с
обезценката в съответствие с параграф 11.14 буква (б) и (в)(ii), загубата от
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обезценка е разликата между балансовата стойност на актива и найдобрата приблизителна оценка (която по необходимост ще бъде
приблизителна) на сумата (която може да бъде нула), която предприятието
би получило за актива, ако той трябваше да бъде продаден към отчетната
дата.

Обратно проявление
11.26

Ако в последващ период сумата на загубата от обезценка се намали и намалението
може по обективен начин да бъде свързано със събитие, настъпило след като
обезценката е призната (като например повишаване на кредитния рейтинг на
длъжника), предприятието следва да възстанови преди това признатата загуба от
обезценка, или пряко, или чрез корекция на корективна сметка. Възстановяването не
следва да доведе до балансова стойност на финансовия актив (нетно от всяка
корективна сметка), която превишава сумата, на която балансовата стойност би
възлизала, ако обезценката преди това не би била призната. Предприятието следва
незабавно да признае възстановената сума в печалбата или загубата.

Справедлива стойност
11.27

Параграф 11.14 буква (в)(i) изисква инвестицията в обикновени акции или
привилегировани акции да бъде оценявана
по справедлива стойност, ако
справедливата стойност може да бъде надеждно оценена. Предприятието следва да
използва следната йерархична подредба, за да оцени приблизително справедливата
стойност на акциите:
(a)

Най-доброто доказателство за справедлива стойност е котирана цена за
идентичен актив на активен пазар. Това обикновено е текущата цена
„купува”.

(б)

Когато не са на разположение котирани цени, цената по неотдавнашна
сделка за идентичен актив предоставя доказателство за справедлива цена,
доколкото не е имало значителни промени в икономическите
обстоятелства или ако не е изтекъл значителен период от време след
осъществяване на сделката. Ако предприятието може да покаже, че
последната транзакционна цена не представлява добра приблизителна
оценка на справедливата стойност (например поради това, че отразява
сумата, която предприятието би получило или платило в принудителна
сделка, предполагаща ликвидация или продажба на запорирани стоки),
тази цена се коригира.

(в)

Ако пазарът за дадения актив не е активен и последните сделки с
идентичен актив не представляват сами по себе си добра приблизителна
оценка на справедливата стойност, предприятието оценява приблизително
справедливата стойност като използва техника за оценяване. Целта на
използването на техника на оценяване е да оцени приблизително каква би
била цената на сделката към датата на оценяването в размяна при
справедливи пазарни условия, мотивирана от обичайни стопански
съображения.

Други раздели от настоящия МСФО правят препратки към насоките във връзка със
справедливата стойност в параграфи 11.27 - 11.32, включително Раздел 12, Раздел
14, Раздел 15 и Раздел 16 Инвестиционен имот. При прилагане на тези насоки по
отношение на активи, обхванати от изброените раздели, препратката в настоящия
параграф към обикновени акции или преференциални акции, следва да се разбира,
че включва видовете активи, обхванати от тези раздели.

Техника за оценяване
11.28

Техниките за оценяване включват използването на неотдавнашни пазарни сделки
при справедливи пазарни условия за идентичен актив между информирани и
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желаещи осъществяването на сделката страни (ако има на разположение такива),
препратка към текущата справедлива стойност на друг актив, който е по същество
идентичен с оценявания, анализ на дисконтираните парични потоци и модели за
определяне цената на опции. Ако съществува техника на оценяване, използвана
обичайно от пазарните участници за определяне цената на даден актив и е доказано,
че тази техника осигурява надеждни приблизителни оценки за цените, получени при
действителни пазарни сделки, предприятието използва тази техника.
11.29

Целта на използването на техника за оценяване е да установи каква би била цената
на сделката към датата на оценяването в размяна при справедливи пазарни условия,
мотивирана от обичайни стопански съображения. Справедливата стойност се
оценява на базата на резултатите от техника за оценяване, която максимално
използва пазарните входящи данни и разчита във възможно най-малка степен на
входящи данни, определени от предприятието. Очаква се дадена техника за
оценяване да достигне до надеждна приблизителна оценка на справедливата
стойност, ако:

(a)
инструмента, и
(б)

разумно отразява начина, по който се очаква пазарът да оцени
входящите данни за техниката на оценяване в разумна степен представят
пазарните очаквания и оценки за рисковите фактори по отношение на
възвръщаемостта, които са присъщи на актива.

Липса на активен пазар: инструменти на собствения капитал
11.30

Справедливата стойност на инвестициите в активи, които нямат котирана пазарна
цена на активен пазар, може да се оцени надеждно, ако:
(a)

променливостта в обхвата на разумните приблизителни оценки на
справедливата стойност не е значителна за този актив, или

(б)

вероятностите по отношение на различните приблизителни оценки в даден
обхват могат да бъдат оценени в разумна степен и използвани при
приблизителното оценяване на справедливата стойност.

11.31

Съществуват много ситуации, при които променливостта в обхвата на разумните
приблизителни оценки на справедливата стойност на активи, които нямат котирана
пазарна цена, е вероятно да не е значителна. Обикновено е възможно да се изчисли
справедливата стойност на актив, който предприятието е придобило от външно
лице. Ако обхватът на разумните оценки на справедливата стойност, обаче, е
значителен и вероятностите за различните приблизителни оценки не могат да бъдат
оценени разумно, се изключва възможността предприятието да оцени актива по
справедлива стойност.

11.32

Ако вече не е налице надеждна оценка на справедливата стойност на даден актив,
оценен по справедлива стойност (например капиталов инструмент, оценен по
справедлива стойност през печалбата или загубата), балансовата стойност на този
актив към последната дата, на която той е бил надеждно оценим, става негова нова
себестойност. Предприятието следва да оценява актива по тази сума, намалена с
обезценката, до момента, в който надеждна оценка на справедливата стойност стане
налична.

Отписване на финансов актив
11.33

Предприятието следва да отписва финансов актив само когато:
(a)

договорните права върху паричните потоци от финансовия актив са
изтекли или са уредени; или
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(б)

предприятието прехвърля по същество всички рискове и изгоди,
произтичащи от собствеността върху финансовия актив на друга страна
или

(в)

предприятието, макар и да е запазило някои значими рискове и изгоди,
произтичащи от собствеността върху финансовия актив, е прехвърлило
контрола върху актива на друга страна и тази друга страна има
практическа възможност да продаде актива в неговата цялост на трета
страна, която не е свързано лице, и е в състояние да упражни тази
възможност едностранно и без да е необходимо да налага допълнителни
ограничения върху прехвърлянето. В такъв случай, предприятието следва:
(i)

да отпише актива, и

(ii)

да признае отделно всички права и задължения, запазени или
създадени при прехвърлянето.

Балансовата стойност на прехвърления актив следва да се разпредели между
запазените и прехвърлените права и задължения на базата на техните относителни
справедливи стойности към датата на прехвърлянето. Новосъздадените права и
задължения следва да се оценят по справедливите си стойности към тази дата. Всяка
разлика между полученото възнаграждение и сумите, признати и отписани в
съответствие с настоящия параграф, следва да се признае в печалбата или загубата в
периода на прехвърлянето.
11.34

Ако прехвърлянето не води до отписване поради това, че предприятието е запазило
значими рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху прехвърления
актив, предприятието следва да продължи да признава прехвърления актив в
неговата цялост и следва да признае финансов пасив за полученото възнаграждение.
Активът и пасивът не следва да се компенсират. В следващи периоди предприятието
следва да признае всеки приход от прехвърления актив и всеки разход, извършен по
финансовия пасив.

11.35

Ако страната, която извършва прехвърлянето осигурява непарично обезпечение
(като например дългови или капиталови инструменти) на страната, към която се
извършва прехвърлянето, счетоводното отчитане на обезпечението от страна на
прехвърлящата страна и страната, към която се извършва прехвърлянето, зависи от
това, дали страната, към която се извършва прехвърлянето има право да продаде или
заложи повторно обезпечението и от това дали страната, извършваща прехвърлянето
е в нарушение на задълженията си. Страната, извършваща прехвърлянето и
страната, към която се извършва прехвърлянето следва да отчитат счетоводно
обезпечението както следва:
(a)

Ако страната, към която се извършва прехвърлянето има право, съгласно
договора или обичая, да продаде или заложи повторно обезпечението,
страната, извършваща прехвърлянето следва да прекласифицира актива в
отчета си за финансовото състояние (например като отдаден в заем актив,
заложени капиталови инструменти или вземания по обратно изкупуване)
отделно от други активи.

(б)

Ако страната, към която се извършва прехвърлянето, продаде заложеното
при нея обезпечение, то тя следва да признае постъпленията от продажбата
и пасив, оценен по справедлива стойност на задължението да се върне
обезпечението.

(в)

Ако страната, извършваща прехвърлянето наруши задълженията си
съгласно договора и вече няма право да си възвърне обратно актива, то тя
следва да го отпише, а страната, към която се извършва прехвърлянето,
следва да признае обезпечението като свой актив, оценен първоначално по
справедлива стойност или, ако вече го е продала, да отпише задължението
си за връщане на обезпечението.
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(г)

С изключение на предвиденото по буква (в), страната, извършваща
прехвърлянето, следва да продължи да отчита обезпечението като свой
актив, а страната, към която се извършва прехвърлянето, следва да не
признава обезпечението като актив.

Пример – прехвърляне, което отговаря на условията за отписване
Предприятието продава група вземания на банка за по-малка сума от номиналната им
стойност. Предприятието продължава да обработва събирането на сумите от длъжниците от
името на банката, включително изпращане на месечни извлечения, а банката плаща на
предприятието възнаграждение по пазарни цени за обслужване на вземанията. Предприятието
е задължено незабавно да превежда на банката всички инкасирани суми, но няма задължение
към банката по отношение забавени плащания или неплащания от страна на длъжниците. В
този случай предприятието е прехвърлило на банката по същество всички рискове и изгоди,
произтичащи от собствеността върху вземанията. Съобразно с това то маха вземанията от
отчета си за финансовото състояние (т.е. отписва ги), като не показва пасив по отношение на
постъпленията, получени от банката. Предприятието признава загуба, изчислена като
разликата между балансовата стойност на вземанията към момента на продажбата и
постъпленията, получени от банката. Предприятието признава пасив в размера, в който е
събрало средства от длъжниците, които все още не е превело на банката.

Пример – прехвърляне, което не отговаря на условията за отписване
Фактите са същите, както при предходния случай, с тази разлика, че предприятието се е
съгласило да купи обратно всяко вземане, по отношение на което длъжникът е в забава, по
главница или лихви, с повече от 120 дни. В този случай предприятието е запазило риска от
забавено плащане или неплащане от страна на длъжниците – значителен риск във връзка с
вземания. Съобразно с това предприятието не третира вземанията като продадени на банката
и не ги отписва. Вместо това то третира постъпленията от банката като заем, обезпечен с
вземанията. Предприятието продължава да признава вземанията като актив до момента, в
който те бъдат събрани или отписани като несъбираеми.

Отписване на финансов пасив
11.36

Предприятието следва да отписва финансов пасив (или част от финансов пасив)
само когато той е погасен – т.е. задължението, определено в договора, е изплатено,
анулирано или срокът му е изтекъл.

11.37

Ако съществуващи заемополучател и заемодател разменят финансови инструменти
със значително различаващи се условия, предприятията следва да отчетат
счетоводно сделката като погасяване на първоначалния финансов пасив и
признаване на нов финансов пасив. По подобен начин, предприятието следва да
отчита счетоводно същественото модифициране на условията на съществуващ
финансов пасив или на част от него (независимо дали се дължи на финансовите
трудности на длъжника) като погасяване на първоначалния финансов пасив и
признаване на нов финансов пасив.

11.38

Предприятието следва да признава в печалбата или загубата всяка разлика между
балансовата стойност на финансовия пасив (или част от финансов пасив), погасен
или прехвърлен на друга страна, и платеното възнаграждение, включително всички
прехвърлени непарични активи или поети непарични пасиви.

Оповестяване
11.39

Посочените по-долу оповестявания препращат към оповестявания относно
финансови пасиви, оценени по справедлива стойност в печалбата или загубата.
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Предприятия, които притежават единствено основни финансови инструменти (и
поради това не прилагат Раздел 12) няма да имат никакви финансови пасиви,
оценени по справедлива стойност в печалбата или загубата и следователно не е
необходимо да предоставят подобни оповестявания.

Оповестяване на счетоводната политика по отношение на
финансовите инструменти
11.40

В съответствие с параграф 8.5, предприятието следва да оповестява – в обобщението
на важните счетоводни политики – използваната по отношение на финансовите
инструменти оценъчната база (или бази) и друга използвана по отношение на
финансовите инструменти счетоводна политика, която е уместна за разбирането на
финансовите отчети.

Отчет за финансовото състояние – категории финансови активи
и финансови пасиви
11.41

Предприятието следва да оповестява балансовата стойност на всяка от посочените
по-долу категории финансови активи и финансови пасиви, общо към отчетната дата,
или в отчета за финансовото състояние, или в пояснителните приложения:
(a)

финансови активи, оценени по справедлива стойност в печалбата или
загубата (параграф 11.14 буква (в)(i) и параграфи 12.8 и 12.9).

(б)

финансови активи, които са дългови инструменти,
амортизирана стойност (параграф 11.14 буква (a)).

(в)

финансови активи, които са инструменти на собствения капитал, оценени
по цена на придобиване, намалена с обезценката (параграф 11.14 буква
(в)(ii) и параграфи 12.8 и 12.9).

(г)

финансови пасиви, оценени по справедлива стойност в печалбата или

оценени

по

загубата
(параграфи 12.8 и 12.9).
(д)

финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност (параграф 11.14
буква (a)).

(е)

ангажименти за кредити, оценени по себестойност, намалена с обезценката
(параграф 11.14 буква (б)).

11.42

Предприятието следва да оповестява информация, която позволява на потребителите
на неговите финансови отчети да оценят значимостта на финансовите инструменти
за финансовото му състояние и резултатите от дейността. Така например по
отношение на дългосрочен дълг подобна информация обикновено би включвала
условията на дълговия инструмент (като лихвен процент, падеж, график за
погасяване и ограничения, които дълговият инструмент налага на предприятието).

11.43

По отношение на всички финансови активи и финансови пасиви, оценени по
справедлива стойност, предприятието следва да оповестява базата за определяне на
справедливата стойност, например котирана пазарна цена на активен пазар или
техника за оценяване. Когато се използва техника за оценяване, предприятието
следва да оповестява предположенията, приложени при определяне на
справедливата стойност на всяка група финансови активи или финансови пасиви.
Например, ако е подходящо, предприятието оповестява информация относно
предположенията, свързани с процентите по авансови плащания, процентите на
приблизително оценените кредитни загуби, лихвените или дисконтовите проценти.

11.44

Ако надеждна оценка на справедливата стойност вече не е налице за даден
инструмент на собствения капитал, оценен по справедлива стойност в печалбата или
загубата, предприятието следва да оповестява този факт.
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Отписване
11.45

Ако предприятието е прехвърлило финансови активи на друга страна в сделка, която
не отговаря на условията за отписване (виж параграфи 11.33 - 11.35), предприятието
следва да оповестява следното по отношение на всяка група такива финансови
активи:
(a)

естеството на активите.

(б)

естеството на рисковете и изгодите, произтичащи от собствеността, спрямо
които предприятието остава изложено.

(в)

балансовите стойности на активите и всички свързани с тях пасиви, които
предприятието продължава да признава.

Обезпечение
11.46

Когато предприятието е заложило финансови активи като обезпечение на пасиви
или условни пасиви, то следва да оповестява следното:
(a)

балансовата стойност на финансовия актив, заложен като обезпечение.

(б)

условията, свързани със залога.

Неизпълнения и нарушения
11.47

За задълженията по кредити, признати към отчетната дата, по отношение на които
има нарушаване на условията или неизпълнение на задълженията за плащане на
главница, лихви, погасителен фонд или условия за обратно изкупуване, които не са
отстранени до отчетната дата, предприятието следва да оповестява следното:
(a)

подробности за това нарушения или неизпълнение.

(б)

балансовата стойност на съответните задължения по кредити към
отчетната дата.

(в)

дали нарушението или неизпълнението е отстранено или условията на
задълженията по кредити са предоговорени преди финансовите отчети да
бъдат одобрени за издаване.

Статии на приходи, разходи, печалби или загуби
11.48

Предприятието следва да оповестява следните статии на приходи, разходи, печалби
или загуби:
(a)

приходи, разходи, печалби или загуби, включително промени в
справедливата стойност, признати по отношение на:
(i)

финансови активи, оценени по справедлива стойност в печалбата
или загубата.

(ii)

финансови пасиви, оценени по справедлива стойност в печалбата
или загубата.

(iii)

финансови активи, оценени по амортизирана стойност.

(iv)

финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност.

(б)

общо приходи от лихви и общо разходи за лихви (изчислени като се
използва методът на ефективния лихвен процент) по финансови активи
или финансови пасиви, които не са оценени по справедлива стойност в
печалбата или загубата.

(в)

сумата на всяка загуба от обезценка за всяка група финансови активи.
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Раздел 12
Други въпроси относно финансовите инструменти
Обхват на раздели 11 и 12
12.1

Раздел 11 Основни финансови инструменти и Раздел 12 Други въпроси относно
финансовите инструменти взети заедно разглеждат признаването, отписването,
оценяването и оповестяването на финансовите инструменти (финансови активи и
финансови пасиви). Раздел 11 се прилага спрямо основните финансови
инструменти и е уместен за всички предприятия. Раздел 12 се прилага спрямо други,
по-сложни финансови инструменти и операции. В случай че предприятието участва
единствено в сделки с основни финансови инструменти, то тогава Раздел 12 не се
прилага. Дори такива предприятия, обаче, следва да вземат под внимание обхвата на
Раздел 12, за да се уверят, че са освободени от изискванията му.

Избор на счетоводна политика
12.2

Предприятието следва да избере да прилага или:
(a)

разпоредбите на двата Раздела – 11 и 12 - изцяло или

(б)

разпоредбите относно признаването и оценяването в МСС 39 Финансови
инструменти: признаване и оценяване и изискванията за оповестяване в
Раздели 11 и 12 при счетоводно отчитане на всички свои финансови
инструменти. Изборът от страна на предприятието на (а) или (б)
представлява избор на счетоводна политика. Параграфи 10.8 – 10.14
съдържат изисквания за определяне кога е подходяща промяна в
счетоводната политика, по какъв начин да се отчита счетоводно такава
промяна и каква информация следва да бъде оповестена относно
промяната.

Обхват на Раздел 12
12.3

Раздел 12 се прилага по отношение на всички финансови инструменти с изключение
на следните:
(a)

обхванатите от Раздел 11.

(б)

участия в дъщерни предприятия (виж Раздел 9 Консолидирани и
индивидуални финансови отчети), асоциирани предприятия (виж Раздел
14 Инвестиции в асоциирани предприятия) и съвместни предприятия (виж
Раздел 15 Участия в съвместни предприятия).

(в)

права и задължения на работодатели по планове за доходи на наети лица
(виж Раздел 28 Доходи на наети лица).

(г)

права по силата на застрахователни договори, освен когато
застрахователният договор може да доведе до загуба за която и да е от
двете страни в резултат на договорни условия, които не са свързани с

(д)

(i)

промени в застрахователния риск;

(ii)

промени във валутните курсове; или

(iii)

неизпълнение на задълженията от някой от контрагентите.

финансови инструменти, които отговарят на дефиницията за собствен
капитал на предприятието (виж Раздел 22 Собствен капитал и Раздел 26
Плащане на базата на акции).
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(е)

(ж)

лизинг (виж Раздел 20 Лизинг) освен в случаите, когато лизингът може да
доведе до загуба за лизингодателя или лизингополучателя в резултат на
договорни условия, които не са свързани с:
(i)

промени в цената на лизинговия актив;

(ii)

промени във валутните курсове; или

(iii)

неизпълнение на задълженията от някой от контрагентите.

договори за условно възнаграждение в бизнес комбинация (виж раздел 19
Бизнес комбинации и репутация). Това изключение се прилага само по
отношение на придобиващия.

12.4

Мнозинството договори за покупка или продажба на нефинансов обект, като стока,
материални запаси или имоти, машини и съоръжения, са изключени от настоящия
раздел, тъй като те не представляват финансови инструменти. Въпреки това обаче,
настоящият раздел се прилага при всички договори, налагащи рискове на купувача
или продавача, които не са типични за договори за покупка или продажба на
материални активи. Така например настоящият раздел се прилага по отношение на
договори, които могат да доведат до загуба за купувача или продавача в резултат на
договорни условия, които не са свързани с промени в цената на нефинансовия обект,
промени във валутните курсове или неизпълнение на задълженията от някой от
контрагентите.

12.5

Освен договорите, описани в параграф 12.4, настоящият раздел се прилага по
отношение на договори за покупка или продажба на нефинансови обекти, ако
договорът може да бъде уреден нетно в парични средства или друг финансов
инструмент, или чрез размяна на финансови инструменти така, сякаш договорите са
били финансови инструменти, със следното изключение. Договори, които са
сключени и продължават да бъдат държани с цел получаване или доставка на
нефинансов обект в съответствие с очакваните изисквания на предприятието от
покупка, продажба или употреба, не представляват финансови инструменти за
целите на настоящия раздел.

Първоначално признаване на финансови активи и пасиви
12.6

Предприятието следва да признава финансов актив или финансов пасив единствено
когато то става страна по договорните условия на инструмента.

Първоначално оценяване
12.7

Когато финансов актив или финансов пасив се признава първоначално,
предприятието следва да го оцени по неговата справедлива стойност, която
обикновено е цената на сделката.

Последващо оценяване
12.8

Към края на всеки отчетен период, предприятието следва да оцени всички
финансови инструменти в обхвата на Раздел 12 по справедлива стойност и да
признае промените на справедливата стойност в печалбата или загубата, с
изключение на: капиталови инструменти, които не са публично търгувани и чиято
справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена по друг начин и
договорите, свързани с подобни инструменти, които, ако бъдат упражнени, ще
доведат до доставка на такива инструменти, следва да се оценяват по цена на
придобиване, намалена с обезценката.

12.9

Ако за капиталов инструмент, който не е търгуван публично, но е оценен по
справедлива стойност в печалбата или загубата, надеждна оценка на справедливата
стойност вече не е налице, неговата справедлива стойност към последната дата,
когато инструментът е бил надеждно оценим, се третира като себестойност на
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инструмента. Предприятието следва да оценява инструмента по тази сума, намалена
с обезценката, до момента, в който надеждна оценка на справедливата стойност
стане отново налична.

Справедлива стойност
12.10

Предприятието следва да прилага насоките относно справедливата стойност
съгласно параграфи 11.27 - 11.32 спрямо оценките на справедливата стойност в
съответствие с настоящия раздел, както и спрямо оценките на справедливата
стойност в съответствие с раздел 11.

12.11

Справедливата стойност на финансов пасив "на виждане" е не по-малка от сумата,
дължима при поискване, дисконтирана от първата дата, на която може да се поиска
изплащане на сумата.

12.12

Предприятието не следва да включва разходите по сделката при първоначално
оценяване на финансови активи и финансови пасиви, които ще бъдат оценявани
впоследствие по справедлива стойност в печалбата или загубата. Ако плащането за
даден актив се отсрочи или се финансира при лихвен процент, който не е пазарен,
предприятието следва да оцени първоначално актива по сегашната стойност на
бъдещите плащания, дисконтирани с пазарен лихвен процент.

Обезценка на финансови инструменти, оценени по цена на
придобиване или по амортизирана стойност
12.13

Предприятието следва да прилага насоките относно обезценка на финансов
инструмент, оценен по цена на придобиване, съгласно параграфи 11.21 – 11.26
спрямо финансови инструменти, оценени по цена на придобиване, намалена с
обезценката, в съответствие с настоящия раздел.

Отписване на финансов актив или финансов пасив
12.14

Предприятието следва да прилага изискванията за отписване по параграфи 11.33 –
11.38 спрямо финансовите активи и финансовите пасиви, за които се прилага
настоящият раздел.

Счетоводно отчитане на хеджирането
12.15

Ако са изпълнени определени критерии, предприятието може да определи
хеджиращо взаимоотношение между хеджиращ инструмент и хеджирана позиция
по такъв начин, че да отговори на условията за счетоводно отчитане на хеджирането.
Счетоводното отчитане на хеджирането разрешава печалбата или загубата от
хеджиращия инструмент и хеджираната позиция да бъдат признавани в печалбата
или загубата по едно и също време.

12.16

За да отговори на условията за счетоводното отчитане на хеджирането,
предприятието следва да е спазило изискванията на всички изброени по-долу
условия:
(a)

предприятието определя и документира хеджиращото взаимоотношение по
такъв начин, че рискът, който се хеджира, хеджираната позиция и
хеджиращият инструмент са ясно идентифицирани и рискът в хеджираната
позиция е рискът, който се хеджира с хеджиращия инструмент.

(б)

хеджираният риск е един от рисковете, посочени в параграф 12.17.

(в)

хеджиращият инструмент е съгласно посоченото в параграф 12.18.

(г)

предприятието очаква хеджиращият инструмент да е високоефективен при
компенсиране на определения хеджиран риск. Ефективността на
хеджирането е степента, до която промените в справедливата стойност
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или паричните потоци на хеджираната позиция, които се дължат на
хеджирания риск, се компенсират от промените в справедливата стойност
или паричните потоци на хеджиращия инструмент.
12.17

Настоящият МСФО разрешава счетоводно отчитане на хеджирането единствено по
отношение на следните рискове:
(a)

лихвен риск на дългов инструмент, оценен по амортизирана стойност.

(б)

валутен или лихвен риск по твърд ангажимент или много вероятна
прогнозирана сделка.

(в)

ценови риск на стока, която предприятието държи или при твърд
ангажимент или много вероятна прогнозирана сделка за покупка или
продажба на стока.

(г)

валутен риск при нетна инвестиция в чуждестранна дейност.

Валутният риск на дългов инструмент, оценен по амортизирана стойност не е
включен в горния списък, тъй като счетоводното отчитане на хеджирането не би
имало някакъв значим ефект върху финансовите отчети. Основните вземания и
задължения и вземания и задължения по полици и кредити обикновено се оценяват
по амортизирана стойност (виж параграф 11.5 буква (г)). Това включва и
задължения, деноминирани в чуждестранна валута. Параграф 30.10 изисква всяка
промяна в балансовата стойност на задължението, дължаща се на промяна на
валутния курс, да бъде признавана в печалбата или загубата. Следователно, както
промяната на справедливата стойност на хеджиращия инструмент (валутен суап),
така и промяната в балансовата стойност на задължението, свързана с промяната на
обменния курс, ще бъдат признати в печалбата или загубата и би следвало да се
компенсират взаимно до степента на разликата между спот курса (по който се
оценява пасива) и форуърдния курс (по който се оценява суапа).
12.18

Настоящият МСФО разрешава счетоводно отчитане на хеджирането единствено ако
хеджиращият инструмент има всички посочени по-долу условия:
(a)

хеджиращият инструмент представлява лихвен суап, валутен суап,
форуърден договор за размяна на чуждестранна валута или форуърден
договор за размяна на стоки, който се очаква да бъде високоефективен при
компенсиране на риск, идентифициран съгласно параграф 12.17, който е
определен като хеджираният риск.

(б)

хеджиращият инструмент ангажира външна по отношение на отчитащото
се предприятие страна (т.е. външна за групата, сегмента или отделното
предприятие, за което се отнасят отчетите).

(в)

условната стойност на хеджиращия инструмент е равна на определената
сума на главницата или условната сума на хеджираната позиция.

(г)

хеджиращият инструмент има определен падеж, който е не по-късно от

(д)

(i)

падежа на хеджирания финансов инструмент,

(ii)

очакваното уреждане на ангажимента за покупка или продажба
на стоката, или

(iii)

настъпването на много вероятната прогнозирана сделка за
чуждестранна валута или стока, която се хеджира.

хеджиращият инструмент не съдържа елементи
предсрочно прекратяване или удължаване на срока.

на

предплащане,
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Хеджиране на фиксиран лихвен риск на признат финансов
инструмент или на ценови риск на стока, която е държана от
предприятието
12.19

Ако са изпълнени условията по параграф 12.16 и хеджираният риск е експозицията
към фиксиран лихвен риск на дългов инструмент, оценен по амортизирана стойност
или ценови на стока, която предприятието държи, то предприятието следва:
(a)

да признае хеджиращия инструмент като актив или пасив и промяната на
справедливата стойност на хеджиращия инструмент в печалбата или
загубата и

(б)

да признае промяната в справедливата стойност на хеджираната позиция,
свързана с хеджирания риск, в печалбата или загубата и като корекция на
балансовата стойност на хеджираната позиция.

12.20

Ако хеджираният риск е фиксиран лихвен риск на дългов инструмент, оценен по
амортизирана стойност, предприятието следва да признае периодичните нетни
парични уреждания по лихвения суап, който е хеджиращият инструмент, в
печалбата или загубата в периода, в който възникват нетните уреждания.

12.21

Предприятието следва да прекрати счетоводното отчитане на хеджирането по
параграф 12.19, ако:

12.22

(a)

хеджиращият инструмент изтече, бъде продаден или прекратен;

(б)

хеджирането не отговаря вече на условията за счетоводно отчитане на
хеджирането по параграф 12.16; или

(в)

предприятието отмени определението.

Ако счетоводното отчитане на хеджирането бъде прекратено и хеджираната позиция
е актив или пасив, отчитан по амортизирана стойност, която не е била отписана,
всички печалби или загуби, признати като корекции на балансовата стойност на
хеджираната позиция се амортизират в печалбата или загубата, като се използва
методът на ефективния лихвен процент, в течение на оставащия живот на
хеджирания инструмент.

Хеджиране на променлив лихвен риск на признат финансов
инструмент, валутен риск или ценови риск на стока в твърд
ангажимент или много вероятна прогнозирана сделка или нетна
инвестиция в чуждестранна дейност
12.23

Ако са изпълнени условията по параграф 12.16 и хеджираният риск е:
(a)

променливият лихвен риск на дългов инструмент, оценен по амортизирана
стойност,

(б)

валутният риск при твърд ангажимент или много вероятна прогнозирана
сделка,

(в)

ценовият риск на стока при твърд ангажимент или много вероятна
прогнозирана сделка, или

(г)

валутният риск при нетна инвестиция в чуждестранна дейност,

предприятието следва да признае в друг всеобхватен доход частта от промяната в
справедливата стойност на хеджиращия инструмент, която е била ефективна при
компенсиране на промяната в справедливата стойност или очакваните парични
потоци от хеджираната позиция. Предприятието следва да признае в печалбата или
загубата всеки излишък в справедливата стойност на хеджиращия инструмент над
промяната в справедливата стойност на очакваните парични потоци (известен също
като неефективност на хеджирането). Печалбата или загубата от хеджирането,
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признати в друг всеобхватен доход следва да се прекласифицират в печалбата или
загубата, когато хеджираната позиция бъде призната в печалбата или загубата или
когато хеджиращото взаимоотношение бъде прекратено.
12.24

Ако хеджираният риск е променлив лихвен риск на дългов инструмент, оценен по
амортизирана стойност, предприятието следва впоследствие да признае в печалбата
или загубата периодичните нетни парични уреждания по лихвения суап, който е
хеджиращият инструмент, в периода, в който възникват нетните уреждания.

12.25

Предприятието следва да преустанови счетоводното отчитане на хеджирането по
параграф 12.23, ако:
(a)

хеджиращият инструмент изтече, бъде продаден или прекратен;

(б)

хеджирането не отговаря вече на условията за счетоводно отчитане на
хеджирането по параграф 12.16;

(в)

при хеджиране на прогнозирана сделка, прогнозираната сделка вече не е
много вероятна;

(г)

предприятието отмени определението.

Ако прогнозираната сделка вече не се очаква да бъде осъществена или ако
хеджираният дългов инструмент, оценен по амортизирана стойност, бъде отписан,
всяка печалба или загуба от хеджиращия инструмент, която е била призната в друг
всеобхватен доход, следва да се прекласифицира от друг всеобхватен доход в
печалбата или загубата.

Оповестяване
12.26

Предприятие, прилагащо настоящия раздел, следва да направи всички
оповестявания, изисквани по Раздел 11, включвайки в тези оповестявания
финансовите инструменти, които са в обхвата на настоящия раздел, както и тези в
обхвата на Раздел 11. Освен това, в случай че предприятието използва счетоводно
отчитане на хеджирането, то следва да направи допълнителните оповестявания по
параграфи 12.27 – 12.29.

12.27

Предприятието следва да оповести изброеното по-долу поотделно за хеджирането на
всеки от четирите вида рискове, описани в параграф 12.17:

12.28

12.29

(a)

описание на хеджирането.

(б)

описание на финансовите инструменти, определени като хеджиращи
инструменти и техните справедливи стойности към отчетната дата.

(в)

естеството на хеджираните
хеджираната позиция.

рискове,

включително

описание

на

Ако предприятието използва счетоводното отчитане на хеджирането за хеджиране
на фиксиран лихвен риск или ценови риск на стока, която е държана от
предприятието (параграфи 12.19 - 12.22), предприятието следва да оповести:
(a)

сумата на промяната в справедливата стойност
инструмент, призната в печалбата или загубата.

на

хеджиращия

(б)

сумата на промяната в справедливата стойност на хеджираната позиция,
призната в печалбата или загубата

Ако предприятието използва счетоводното отчитане на хеджирането за хеджиране
на променлив лихвен риск, ценови риск на стока в твърд ангажимент или много
вероятна прогнозирана сделка, или нетна инвестиция в чуждестранна дейност
(параграфи 12.23 - 12.25), предприятието следва да оповести:
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(a)

периодите, в които се очаква да се осъществят паричните потоци и в които
се очаква те да се отразят на печалбата или загубата.

(б)

описание на всяка прогнозирана сделка, по отношение на която преди това
е било използвано счетоводно отчитане на хеджирането, но която вече не
се очаква да настъпи.

(в)

сумата на промяната в справедливата стойност на хеджиращия
инструмент, която е била призната в друг всеобхватен доход през периода
(параграф 12.23).

(г)

сумата, която е била прекласифицирана от друг всеобхватен доход в
печалбата или загубата за периода (параграфи 12.23 и 12.25).

(д)

сумата на всяко превишение на справедливата стойност на хеджиращия
инструмент над промяната в справедливата стойност на очакваните
парични потоци, която е призната в печалбата или загубата (параграф
12.24).
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Раздел 13
Материални запаси
Обхват на настоящия раздел
13.1

13.2

13.3

Настоящият раздел излага принципите за признаване и оценяване на материалните
запаси. Материалните запаси са активи:
(a)

държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност;

(б)

намиращи се в процес на производство за такава продажба; или

(в)

под формата на материали или доставки, които се изразходват в
производствения процес или при предоставянето на услуги.

Настоящият раздел се прилага по отношение на всички материални запаси, с
изключение на:
(a)

незавършеното производство, възникнало по договори за строителство,
включително и договори за предоставяне на пряко свързани със
строителството услуги (виж Раздел 23 Приходи).

(б)

финансови инструменти (виж Раздел 11 Основни финансови инструменти
и Раздел 12 Други въпроси относно финансовите инструменти).

(в)

биологични активи, свързани със земеделска дейност и земеделска
продукция в момента на прибиране на реколтата (виж Раздел 34
Специализирани дейности).

Настоящият раздел не се прилага за оценяване на материални запаси, държани от:
(a)

производители на земеделска и горска продукция, земеделски продукти
след прибиране на реколтата, минерали, полезни изкопаеми и минерални
продукти дотолкова, доколкото те се оценяват по справедлива стойност,
намалена с разходите по продажбата, през печалбата или загубата, или

(б)

стокови брокери и дилъри, които оценяват материалните си запаси по
справедлива стойност, намалена с разходите за продажба, през печалбата
или загубата.

Оценяване на материалните запаси
13.4

Предприятието следва да оцени материалните запаси по по-ниската от
себестойността и приблизително оценената продажна цена, намалена с разходите за
довършване и продажба.

Себестойност на материалните запаси
13.5

Предприятието следва да включва в себестойността на материалните запаси всички
разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка
с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние.

Разходи по закупуването
13.6

Разходите за закупуване на материалните запаси включват покупната цена, митните
сборове и други данъци (различни от тези, които впоследствие предприятието може
да си възстановява от данъчните органи), транспортните разходи и други, които
могат директно да се отнесат към придобиването на готовата продукция,
материалите и услугите. Търговските отстъпки, рабати и други подобни компоненти
се приспадат при определяне на покупната стойност.
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13.7

Едно предприятие може да закупи материални запаси при условия на разсрочено
плащане. В някои случаи, договореностите по същество съдържат необявен елемент
на финансиране, като например разлика между покупната цена при обичайни
кредитни срокове и сумата, платима при отсрочено плащане. В такива случаи,
разликата се признава като разход за лихви за периода на финансирането и не се
добавя към себестойността на материалните запаси.

Разходи за преработка
13.8

Разходите за преработка на материалните запаси включват разходи, пряко свързани
с произвежданите единици, като например прекия труд. Освен това те включват и
систематично начисляване на постоянните и променливите общи разходи, които се
правят при преработването на материалите в готова продукция. Постоянните общи
разходи са тези непреки производствени разходи, които остават сравнително
постоянни, независимо от обема на производство, като например амортизацията и
поддръжката на производствени сгради и оборудване, а така също и разходите за
ръководството и администрацията на производството. Променливите общи разходи
са тези непреки производствени разходи, които се изменят пряко или почти пряко в
зависимост от обема на производството, като например непреките материали и
непрекия труд.

Разпределение на общите производствени разходи
13.9

Предприятието следва да разпредели постоянните общи производствени разходи
към разходите за преработка на базата на нормалния капацитет на производствените
мощности. Нормалният капацитет е очакваното средно производство за няколко
периода или сезона при обичайни условия, като се взема предвид загубата на
капацитет в резултат на планирана поддръжка. Реалното ниво на производство може
да бъде използвано, ако то се приближава до нормалния капацитет. Сумата на
постоянните общи производствени разходи, начислени за всяка единица продукция,
не се увеличава в резултат на нисък обем на производство или когато предприятието
е в престой. Неразпределените общи производствени разходи се признават за разход
в периода, в който те възникват. В периоди на необичайно високо производство
размерът на постоянните общи производствени разходи, който се начислява за всяка
произведена единица, се намалява, така че оценката на материалните запаси да не
превишава тяхната себестойност. Променливите общи производствени разходи се
разпределят за всяка произведена единица на базата на реалното използване на
производствените мощности.

Свързани и съпътстващи продукти
13.10

Производственият процес може да даде като резултат едновременното производство
на повече от един продукт. Такъв е случаят например при производството на
свързани продукти или когато се произвеждат основен продукт и съпътстващ
продукт. Когато разходите за суровини или за преработката на всеки продукт не са
разграничими поотделно, предприятието следва да ги разпредели между продуктите
на рационална и последователна основа. Така например разпределението може да се
базира на относителната стойност на продажбите на всеки продукт или на всеки
етап от производствения процес, на който продуктите могат да бъдат
разграничавани помежду им, или при завършване на производството. Повечето
съпътстващи продукти по своята природа са несъществени. В такъв случай,
предприятието следва да ги оцени по продажна цена минус разходите за довършване
и продажба и да приспадне тази сума от стойността на основния продукт. В резултат
на това балансовата стойност на основния продукт не се различава съществено от
неговата себестойност.

Други разходи, включени в материалните запаси
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13.11

Предприятието следва да включва в себестойността на материалните запаси други
разходи само дотолкова, доколкото те са направени във връзка с довеждането на
материалните запаси до настоящото им местоположение и състояние.

13.12

Параграф 12.19 буква (б) предвижда, че при някои обстоятелства, промяната в
справедливата стойност на хеджиращ инструмент при хеджиране на фиксиран
лихвен риск или на ценови риск на държана стока, коригира балансовата стойност
на дадената стока.

Разходи, изключени от материалните запаси
13.13

Примери за разходи, изключвани от себестойността на материалните запаси и
признавани като разходи за периода, в който те са възникнали, са:
(a)

наднормативните количества бракувани материали, вложеният за тях труд
или други производствени разходи.

(б)

складовите разходи, освен в случаите, когато те са необходими за
производствен процес, предхождащ следващ производствен етап.

(в)

общите административни разходи, които не са свързани с довеждането на
материалните запаси до сегашното им местоположение и състояние.

(г)

разходите за продажба.

Себестойност на материалните запаси при предоставяне на
услуги
13.14

Дотолкова, доколкото доставчиците на услуги имат материални запаси, те се
оценяват по себестойността на тяхното производство. Тази себестойност се състои
главно от разходите за труд и другите разходи за персонала, пряко зает в
предоставянето на услугата, включително служителите, изпълняващи надзорна
дейност, и съответната част от общите разходи за тях. Трудът и другите разходи,
свързани с продажбите и общия административен персонал, не се включват, а се
признават като разходи за периода, в който са възникнали. Себестойността на
материалните запаси на доставчиците на услуги не включва надценките за печалба
или неотносимите общи разходи, които понякога са включени в цената, фактурирана
от доставчиците на услуги.

Себестойност на
биологични активи
13.15

земеделска

продукция,

добита

от

Раздел 34 изисква материалните запаси, представляващи земеделска продукция,
която предприятието е добило от биологичните си активи, да се оценяват при
първоначалното им признаване по справедлива стойност, намалена с
приблизително оценените разходи за продажба към момента на добиването. За
целите на прилагане на настоящия раздел, това е себестойността на материалните
запаси към тази дата.

Способи за оценка на себестойността, като метод на
стандартната себестойност, метод „цени на дребно” и цена на
последната покупка
13.16

Предприятието може да използва способи като метода на стандартната
себестойност, метода „цени на дребно” или цена на последната покупка за
оценяване себестойността на материалните запаси, ако резултатите се приближават
до себестойността. Стандартната себестойност взема предвид нормалните нива на
материали и доставки, труд, ефикасност и използването на капацитета. Те се
преразглеждат редовно и ако е необходимо, се преизчисляват съобразно новите
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условия. Методът „цени на дребно” оценява себестойността като продажната цена
на материалните запаси се намалява с подходящия процент на брутната надценка.

Методи за изписване на материалните запаси
13.17

Предприятието следва да оценява разходите за материалните запаси от позициите,
които обикновено не са взаимозаменяеми, и произведените стоки или извършените
услуги, които са предназначени за конкретни проекти, като конкретно разграничава
себестойността на всеки от тях.

13.18

Предприятието следва да оценява себестойността на материалните запаси, различни
от разгледаните в параграф 13.17, като използва методите "първа входяща — първа
изходяща" (FIFO) или среднопретеглена стойност. Предприятието следва да
използва едни и същи методи за определяне на разходите за всички материални
запаси със сходна същност и употреба за предприятието. За материалните запаси с
различна същност и употреба могат да бъдат оправдани различни методи за
изписване на себестойността. Настоящият МСФО не разрешава употребата на
метода "последна входяща – първа изходяща" (LIFO).

Обезценка на материалните запаси
13.19

Параграфи 27.2 - 27.4 изискват към края на всеки отчетен период предприятието да
оценява дали някои материални запаси са обезценени, т.е. балансовата им стойност
не е напълно възстановима (например поради повреда, морално остаряване или спад
в продажните цени). Ако дадена позиция (или група позиции) от материалните
запаси е обезценена, посочените параграфи изискват предприятието да оцени
материалните запаси по продажна цена, намалена с разходите за довършване и
продажба, и да признае загуба от обезценка. Посочените параграфи изискват също
така обратно възстановяване на предходна обезценка при определени обстоятелства.

Признаване като разход
13.20

Когато се продават материални запаси, предприятието следва да признае като разход
тяхната балансова стойност през периода, през който е бил признат съответният
приход.

13.21

Някои материални запаси могат да бъдат отнесени по сметките на други активи,
като например материални запаси, които се използват като компонент на
създадените от самото предприятие собствени имоти, машини или съоръжения.
Материалните запаси, отнесени към друг актив, впеследствие се отчитат счетоводно
в съответствие с раздела от настоящия МСФО, отнасящ се до съответния вид актив.

Оповестяване
13.22

Предприятието следва да оповестява:
(a)

счетоводната политика, приета при оценката на материалните запаси,
включително и използваните методи за изписване на на материалните
запаси.

(б)

общата балансова сума на материалните запаси и балансовата сума по
класификационни групи, подходящи за предприятието.

(в)

сумата на материалните запаси, призната като разход за периода.

(г)

загубите от обезценка, признати или сторнирани в печалбата или загубата
в съответствие с Раздел 27.

(д)

общата балансова стойност на материалните запаси, заложени като
обезпечение на задължения.
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Раздел 14
Инвестиции в асоциирани предприятия
Обхват на настоящия раздел
14.1

Настоящият раздел се прилага при счетоводно отчитане на асоциираните
предприятия в консолидираните финансови отчети и във финансовите отчети на
инвеститор, който не е предприятие майка, но има инвестиции в едно или повече
асоциирани предприятия. Параграф 9.26 установява изискванията за отчитане на
асоциирани предприятия в индивидуалните финансови отчети.

Дефиниране на асоциирано предприятие
14.2

Асоциирано предприятие е предприятие, включително некорпоративно
предприятие, като сдружението, в което инвеститорът упражнява значително
влияние, но което не представлява нито дъщерно предприятие, нито участие в
съвместно предприятие.

14.3

Значително влияние е право на участие при вземането на решения, свързани с
финансовата и оперативната политика на асоциираното предприятие, но не е
контрол или съвместен контрол върху тази политика.
(a)
В случай че инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез
дъщерни предприятия) 20 % или повече от гласовете в асоциираното предприятие,
се приема, че този инвеститор има значително влияние, освен когато съществуват
недвусмислени доказателства за противното.
(б)
И обратно, в случай че инвеститорът притежава пряко или косвено
(например чрез дъщерни предприятия) по-малко от 20 % от гласовете в
асоциираното предприятие, се приема, че този инвеститор не притежава значително
влияние, освен когато съществуват недвусмислени доказателства за противното.
(в)
Притежаването на значителен брой или на мнозинството от гласовете от
друг инвеститор не означава задължително, че даденият инвеститор няма
значително влияние.

Оценяване – избор на счетоводна политика
14.4

Инвеститорът следва да отчита счетоводно всички свои инвестиции в асоциирани
предприятия, като използва един от следните методи или модели:
a)

модел на цената на придобиване съгласно параграф 14.5.

(б)

метод на собствения капитал съгласно параграф 14.8.

(в)

модел на справедливата стойност съгласно параграф 14.9.

Модел на цената на придобиване
14.5

Инвеститорът следва да оценява инвестициите си в асоциирани предприятия,
различни от тези, за които има публикувани ценови котировки (виж параграф 14.7),
по цена на придобиване, намалена с всички натрупани загуби от обезценка,
признати в съответствие с Раздел 27 Обезценка на активи.

14.6

Инвеститорът следва да признава дивидентите и други разпределения на печалбата,
получени от инвестицията, като приход, независимо дали разпределението е от
натрупани печалби на асоциираното предприятие, възникващи преди или след
датата на придобиване.
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14.7

Инвеститорът следва да оценява инвестициите си в асоциирани предприятия, за
които има публикувани ценови котировки, като използва модела на справедливата
стойност (виж параграф 14.9).

Метод на собствения капитал
14.8

Съгласно счетоводния метод на собствения капитал, инвестицията в собствен
капитал първоначално се признава по цена на сделката (включително разходите по
сделката) и впоследствие се коригира, за да се отрази делът на инвеститора в
печалбата или загубата и в друг всеобхватен доход на асоциираното предприятие.
(a)

Разпределения на печалбата и други корекции на балансовата стойност.
Разпределения на печалбата, получени от асоциираното предприятие,
намаляват балансовата стойност на инвестицията. Корекции на
балансовата стойност могат също да са необходими като последица от
промени в собствения капитал на асоциираното предприятие, породени от
статии на друг всеобхватен доход.

(б)

Потенциални права на глас. Макар потенциалните права на глас да се
вземат под внимание при определяне дали е налице значително влияние,
инвеститорът следва да оценява своя дял в печалбата или загубата на
асоциираното предприятие и своя дял от промените в собствения капитал
на асоциираното предприятие на база настоящото участие в собствеността.
Тези оценки не отразяват възможното упражняване или конвертиране на
потенциални права на глас.

(в)

Корекции за подразбираща се репутация и справедлива стойност. При
придобиване на инвестиция в асоциирано предприятие, инвеститорът
следва да отчита счетоводно всяка разлика (независимо дали положителна
или отрицателна) между цената на придобиване и дела на инвеститора в
справедливите стойности на нетните разграничими активи на
асоциираното предприятие в съответствие с параграфи 19.22 – 19.24.
Инвеститорът следва да коригира дела си от печалбата или загубата на
асоциираното предприятие след придобиване, за да отчете допълнителната
амортизация на амортизируемите активи на асоциираното предприятие
(включително репутацията) на база на превишението на техните
справедливи стойности над балансовите им стойности към момента на
придобиване на инвестицията.

(г)

Обезценка. Ако съществува индикация, че инвестицията в асоциирано
предприятие може да е обезценена, инвеститорът следва да провери цялата
балансова стойност на инвестицията за обезценка в съответствие с Раздел
27 като един-единствен актив. Репутацията, включена в балансовата
стойност на инвестицията в асоциирано предприятие, не се проверява
отделно за обезценка, а по-скоро като част от проверката за обезценка на
инвестицията като цяло.

(д)

Сделки на инвеститора с негови асоциирани предприятия. Ако
асоциираното предприятие се отчита при използване на метода на
собствения капитал, инвеститорът следва да елиминира нереализираните
печалби и загуби, резултат на възходящи (от асоциираното предприятие
към инвеститора) и низходящи (от инвеститора към асоциираното
предприятие) сделки до степента на участието на инвеститора в
асоциираното предприятие. Нереализираните загуби от такива сделки
могат да предоставят доказателства за обезценка на прехвърления актив.

(е)

Дата на финансовите отчети на асоциираното предприятие. При
прилагане на метода на собствения капитал инвеститорът следва да
използва финансовите отчети на асоциираното предприятие към същата
дата, както финансовите отчети на инвеститора, освен когато това е
практически неприложимо. В случай, когато това е практически
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неприложимо, инвеститорът следва да използва последните налични
финансови отчети на асоциираното предприятие с корекции, които да
отразяват ефектите от значими сделки или събития, настъпили между края
на счетоводния период на асоциираното предприятие и края на
счетоводния период на инвеститора.
(ж)

Счетоводна политика на асоциираното предприятие. Ако асоциираното
предприятие използва счетоводна политика, различаваща се от тази на
инвеститора, инвеститорът следва да коригира финансовите отчети на
асоциираното предприятие, така че да отразят счетоводната политика на
инвеститора за целите на прилагане на метода на собствения капитал,
освен в случаите, когато това е практически неприложимо.

(з)

Загуби, превишаващи инвестицията. Ако делът на инвеститора в загубите
на асоциираното предприятие възлиза на или превишава балансовата
стойност на инвестицията му в асоциираното предприятие, инвеститорът
следва да прекрати признаването на своя дял в по-нататъшните загуби.
След като инвеститорското участие е намалено до нула, инвеститорът
признава допълнителните загуби чрез провизия (виж Раздел 21 Провизии,
условни активи и условни пасиви) само до размера, до който инвеститорът
има поети правни или конструктивни задължения или е извършил
плащания от името на асоциираното предприятие. В случай че
асоциираното предприятие впоследствие отчете печалба, инвеститорът
следва да възобнови признаването на своя дял от тази печалба, едва след
като делът му от печалбата се изравни с този от непризнатите загуби.

(и)

Преустановяване прилагането на метода на собствения капитал.
Инвеститорът следва да прекрати използването на метода на собствения
капитал от датата, на която се прекратява значителното влияние.
(i)

Ако асоциираното предприятие стане дъщерно или съвместно
предприятие, инвеститорът следва да преоцени притежаваното
преди това от него участие в собствения капитал до
справедливата стойност и да признае получената в резултат
печалба или загуба, ако има такава, в печалбата или загубата.

(ii)

Ако инвеститорът загуби значителното влияние над асоциирано
предприятие в резултат на цялостна или частична продажба на
инвестицията, той следва да прекрати признаването на това
асоциирано предприятие и да признае в печалбата или загубата
разликата между сумата на получените постъпления плюс
справедливата стойност на евентуално запазеното участие, от
една страна, и балансовата стойност на инвестицията в
асоциираното предприятие към датата, когато се губи
значителното влияние, от друга. От този момент нататък
инвеститорът следва да отчита счетоводно всяко запазено
участие, като използва според случая Раздел 11 Основни
финансови инструменти и Раздел 12 Други въпроси относно
финансовите инструменти.

(iii)

Ако инвеститорът загуби значителното си влияние поради
причини, различни от частична продажба на инвестицията, той
следва да разглежда балансовата стойност на инвестицията към
тази дата като нова база на нейната себестойност и да отчита
счетоводно инвестицията, като използва според случая Раздел 11
и 12.

Модел на справедливата стойност
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14.9

Когато инвестиция в асоциирано предприятие се признава първоначално,
инвеститорът следва да я оцени по цена на сделката. Цената на сделката не включва
разходите по сделката.

14.10

Към всяка отчетна дата инвеститорът следва да оценява инвестициите си в
асоциирани предприятия по справедлива стойност и промените в справедливата
стойност да се признават в печалбата или загубата, като се използват насоките за
оценяване по справедлива стойност в параграфи 11.27 – 11.32. Инвеститор,
използващ модела на справедливата стойност, следва да използва модела на цена на
придобиване за всяка инвестиция в асоциирано предприятие, по отношение на която
е практически неприложимо да се оцени надеждно справедливата стойност без
неоправдани разходи или усилия.

Представяне на финансовия отчет
14.11

Инвеститорът следва да класифицира инвестициите в асоциирани предприятия като
нетекущи активи.

Оповестяване
14.12

Инвеститорът в асоциирано предприятие следва да оповестява следното:
(a)

счетоводната си политика по отношение на инвестиции в асоциирани
предприятия.

(б)

балансовата стойност на инвестициите в асоциирани предприятия (виж
параграф 4.2 буква (й)).

(в)

справедливата стойност на инвестициите в асоциирани предприятия,
отчитани счетоводно като се използва методът на собствения капитал, за
които има публикувани ценови котировки.

14.13

По отношение на инвестиции в асоциирани предприятия, отчитани счетоводно като
се използва моделът на цена на придобиване, инвеститорът следва да оповести
сумата на дивидентите и други разпределения на печалбата, признати като приход.

14.14

По отношение на инвестиции в асоциирани предприятия, отчитани счетоводно като
се използва методът на собствения капитал, инвеститорът следва да оповести
отделно дела си в печалбата или загубата на тези асоциирани предприятия и дела си
във всички преустановени дейности на тези предприятия.

14.15

По отношение на инвестиции в асоциирани предприятия, отчитани счетоводно като
се използва моделът на справедливата стойност, инвеститорът следва да направи
оповестяванията, изисквани съгласно параграфи 11.41 – 11.44.
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Раздел 15
Участия в съвместни предприятия
Обхват на настоящия раздел
15.1

Настоящият раздел се прилага при счетоводно отчитане на съвместни предприятия
в консолидираните финансови отчети и във финансовите отчети на инвеститор,
който не е предприятие майка, но който притежава дял на контролиращ
съдружник в едно или повече съвместни предприятия. Параграф 9.26 установява
изисквания по отношение счетоводното отчитане на дела на контролиращ
съдружник в съвместно предприятие в индивидуалните финансови отчети.

Дефиниране на съвместно предприятие
15.2

Съвместен контрол е договореното споделяне на контрола върху дадена стопанска
дейност и съществува само когато вземането на стратегически финансови и
оперативни решения, свързани със стопанската дейност, изисква единодушното
съгласие на страните, споделящи контрола върху дейността (контролиращи
съдружници).

15.3

Съвместно предприятие е договорно споразумение, по силата на което две или
повече страни се заемат със стопанска дейност, която подлежи на съвместен
контрол. Съвместните предприятия могат да приемат формата на съвместно
контролирани дейности, съвместно контролирани активи или съвместно
контролирани предприятия.

Съвместно контролирани дейности
15.4

Дейността на някои съвместни предприятия е свързана по-скоро с използването на
активи и други ресурси на контролиращите съдружници, без да се учредява
корпоративно дружество, съдружие или друго предприятие, нито пък финансова
структура, която да е отделна от самите контролиращи съдружници. Всеки
контролиращ съдружник използва собствени имоти, машини и съоръжения, както и
собствени материални запаси. Освен това той поема собствените си разходи и
пасиви и се финансира сам, което представлява негово задължение. Дейността на
съвместното предприятие може да се извършва и от наети лица от контролиращия
съдружник успоредно със сходна дейност, извършвана от контролиращия
съдружник. Договорното споразумение за съвместно предприятие обикновено
установява начина, по който приходите от реализацията на съвместния продукт и
съвместно направените разходи се разпределят между контролиращите съдружници.

15.5

По отношение на дяловете си в съвместно контролираните дейности
контролиращият съдружник следва да признава във финансовите си отчети:
(a)

контролираните от него активи и поетите от него пасиви и

(б)

направените от него разходи и собствения му дял в доходите, реализирани
от продажбата на стоките или услугите от съвместното предприятие.

Съвместно контролирани активи
15.6

Някои съвместни предприятия предполагат съвместен контрол, а често и съвместна
собственост на контролиращите съдружници върху един или повече от активите,
внесени в съвместното предприятие или придобити и използвани специално за
целите на съвместното предприятие.

15.7

По отношение на своя дял в съвместно контролираните активи контролиращият
съдружник следва да признава в своите финансови отчети:
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(a)

своя дял в съвместно контролираните активи, класифицирани според
естеството на активите;

(б)

всякакви възникнали за него пасиви;

(в)

своя дял от пасивите, понесени съвместно с другите контролиращи
съдружници във връзка със съвместното предприятие;

(г)

всеки приход от продажбата или използването на своя дял от продукцията
на съвместното предприятие, заедно със своя дял в разходите, направени
от съвместното предприятие; и

(д)

всички разходи, извършени от него във връзка със собствения му дял в
съвместното предприятие.

Съвместно контролирани предприятия
15.8

Съвместно контролирано предприятие представлява съвместно предприятие, което
предполага създаването на корпоративно дружество, съдружие или друго
предприятие, в което всеки от контролиращите съдружници има участие. Такова
предприятие действа по същия начин като всички останали предприятия, но с тази
разлика, че договорно споразумение между контролиращите съдружници установява
съвместен контрол върху стопанската дейност на предприятието.

Оценяване – избор на счетоводна политика
15.9

Контролиращият съдружник следва да отчита счетоводно всички свои дялове в
съвместно контролирани предприятия, като използва един от следните модели или
методи:
(a)

модел на цена на придобиване съгласно параграф 15.10.

(б)

метод на собствения капитал съгласно параграф 15.13.

(в)

модел на справедливата стойност съгласно параграф 15.14.

Модел на цена на придобиване
15.10

Контролиращият съдружник следва да оценява инвестициите си в съвместно
контролирани предприятия, различни от тези, за които съществуват публикувани
ценови котировки (виж параграф 15.12) по цена на придобиване, намалена с всички
натрупани загуби от обезценка, признати в съответствие с Раздел 27 Обезценка на
активи.

15.11

Инвеститорът следва да признава разпределения на печалбата, получени от
инвестицията като приход, независимо дали разпределенията са от натрупани
печалби на съвместно контролираното предприятие, възникващи преди или след
датата на придобиване.

15.12

Контролиращият съдружник следва да оценява инвестициите си в съвместно
контролирани предприятия, за които съществуват публични ценови котировки, като
използва модела на справедливата стойност (виж параграф 15.14).

Метод на собствения капитал
15.13

Контролиращият съдружник следва да оценява инвестициите си в съвместно
контролирани предприятия по метода на собствения капитал, като използва
процедурите съгласно параграф 14.8 (замествайки „значително влияние” със
„съвместен контрол”).

Модел на справедливата стойност
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15.14

Когато инвестиция в съвместно контролирано предприятие се признава
първоначално, контролиращият съдружник следва да я оценява по цена на сделката.
В цената на сделката не се включват разходите по сделката.

15.15

Към всяка отчетна дата контролиращият съдружник следва да оценява
инвестициите си в съвместно контролирани предприятия по справедлива стойност,
като промените в справедливата стойност се признават в печалбата или загубата,
използвайки насоките за оценяване по справедлива стойност съгласно параграфи
11.27 – 11.32. Контролиращ съдружник, използващ модела на справедливата
стойност, следва да използва модела на цена на придобиване за всяка инвестиция в
съвместно контролирано предприятие, по отношение на която е практически
неприложимо да се оцени надеждно справедливата стойност без неоправдани
разходи или усилия.

Сделки между
предприятие

контролиращ

съдружник

и

съвместно

15.16

Когато контролиращ съдружник внесе или продаде активи на съвместното
предприятие, признаването на каквато и да е част от печалбата или загубата в
резултат на сделката следва да отразява същността на сделката. Когато активите
остават в съвместното предприятие и при условие че контролиращият съдружник е
прехвърлил значителните рискове и изгоди от собствеността, контролиращият
съдружник следва да признава само онази част от печалбата или загубата, която
може да се отнесе към дяловете на другите контролиращи съдружници .
Контролиращият съдружник следва да признава изцяло каквато и да било загуба,
когато вноската или продажбата предоставя доказателства за загуба от обезценка.

15.17

Когато даден контролиращ съдружник закупи активи от съвместното предприятие,
контролиращият съдружник не следва да признава своята част от печалбата на
съвместното предприятие в резултат на извършената сделка, докато активите не
бъдат продадени на независима трета страна. Контролиращият съдружник следва да
признава своя дял в загуби, произтичащи от такива сделки по същия начин, по който
признава печалбите, но с тази разлика, че загубите следва да се признават незабавно,
в случай че представляват загуба от обезценка.

Ако инвеститорът не притежава съвместен контрол
15.18

Инвеститор в съвместно предприятие, който не притежава съвместен контрол,
следва да отчита счетоводно тази инвестиция в съответствие с Раздел 11 или, в
случай че притежава значително влияние в съвместното предприятие – в
съответствие с Раздел 14 Инвестиции в асоциирани предприятия.

Оповестяване
15.19

Инвеститорът в съвместно предприятие следва да оповести:
(a)

счетоводната политика, която използва за признаване на дяловете си в
съвместно контролирани предприятия.

(б)

балансовата стойност на инвестициите в съвместно контролирани
предприятия (виж параграф 4.2 буква (к)).

(в)

справедливата стойност на инвестиции в съвместно контролирани
предприятия, отчитани счетоводно като се използва методът на собствения
капитал, за които съществуват публикувани ценови котировки.

(г)

общата сума на ангажиментите си, свързани със съвместни предприятия,
включително собствения си дял във всеки инвестиционен ангажимент,
поет съвместно с другите контролиращи съдружници, както и дела си от
инвестиционните ангажименти на самите съвместни предприятия.
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15.20

По отношение на съвместно контролирани предприятия, отчитани счетоводно в
съответствие с метода на собствения капитал, контролиращият съдружник следва
също да направи оповестяванията, изисквани по параграф 14.14 за инвестиции по
метода на собствения капитал.

15.21

По отношение на съвместно контролирани предприятия, отчитани счетоводно в
съответствие с модела на справедливата стойност, контролиращият съдружник
следва да направи оповестяванията, изисквани по параграфи 11.41 – 11.44.
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Раздел 16
Инвестиционен имот
Обхват на настоящия раздел
16.1

Настоящият раздел се прилага при счетоводно отчитане на инвестиции в земя или
сгради, отговарящи на дефиницията за инвестиционен имот съгласно параграф 16.2
и някои имуществени вещни права, държани от лизингополучателя по силата на
оперативен лизинг (виж параграф 16.3), които се третират като инвестиционен имот.
Само инвестиционни имоти, чиято справедлива стойност може да бъде
непрекъснато оценявана надеждно без неоправдани разходи или усилия, се отчитат
счетоводно в съответствие с настоящия раздел по справедлива стойност през
печалбата или загубата. Всички останали инвестиционни имоти се отчитат
счетоводно като имоти, машини и съоръжения, като се използва моделът „цена на
придобиване – амортизация - обезценка” съгласно Раздел 17 Имоти, машини и
съоръжения и те остават в обхвата на Раздел 17, освен в случаите, когато надеждна
оценка на справедливата стойност стане достъпна и се очаква справедливата
стойност да може да бъде непрекъснато оценявана по надежден начин.

Дефиниране и първоначално признаване на инвестиционен
имот
16.2

Инвестиционен имот е имотът (земя или сграда или част от сграда, или и двете),
държан (от собственика или лизингополучателя по финансов лизинг) по-скоро за
получаване на приходи от наем или за увеличаване на стойността на капитала, или и
за двете, отколкото за:
(a)

използване при производството или доставката на стоки или услуги или за
административни цели; или

(б)

продажба в рамките на обичайната икономическа дейност.

16.3

Вещно право, държано от лизингополучател по оперативен лизинг, може да бъде
класифицирано и отчетено като инвестиционен имот съгласно настоящия раздел,
когато, и само когато, имотът при други обстоятелства би отговорил на дефиницията
за инвестиционен имот и лизингополучателят може да оценява непрекъснато
справедливата стойност на вещното право без неоправдани разходи или усилия.
Тази алтернативна класификация се прилага индивидуално в зависимост от имота.

16.4

Имот със смесено предназначение следва да се раздели между инвестиционен имот
и имоти, машини и съоръжения. Ако справедливата стойност на компонента
инвестиционен имот, обаче, не може без неоправдани разходи или усилия да бъде
оценена надеждно, целият имот следва да се отчита счетоводно като имоти, машини
и съоръжения в съответствие с Раздел 17.

Оценяване при първоначално признаване
16.5

Предприятието следва да оценява инвестиционния имот при първоначално
признаване по цена на придобиване. Цената на придобиване на закупен
инвестиционен имот включва неговата покупна цена и всякакви разходи, които
могат да му бъдат пряко отнесени, като хонорари за правни и брокерски услуги,
данъци по прехвърляне на имота и други разходи по сделката. Ако плащането на
инвестиционен имот е отложено за срок, по-голям от обичайните кредитни условия,
неговата цена на придобиване е сегашната стойност на всички бъдещи плащания.
Предприятието следва да определя себестойността на инвестиционен имот, създаден
от самото предприятие в съответствие с параграфи 17.10 – 17.14.

16.6

Първоначалната цена на придобиване на вещно право, държано по лизинг и
класифицирано като инвестиционен имот, следва да бъде определената за финансов
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лизинг цена по параграф 20.9 дори ако при други обстоятелства лизингът би бил
класифициран като оперативен лизинг, ако попадаше в обхвата на Раздел 20 Лизинг.
С други думи, активът се признава по по-ниската от справедливата стойност на
имота и сегашната стойност на минималните лизингови плащания. Еквивалентна
сума се признава като задължение в съответствие с параграф 20.9.

Оценяване след признаване
16.7

Инвестиционен имот, чиято справедлива стойност може да бъде оценена надеждно
без неоправдани разходи или усилия следва да се оценява по справедлива стойност
към всяка отчетна дата, като промените в справедливата стойност се признават в
печалбата или загубата. Ако вещно право, държано по лизинг се класифицира като
инвестиционен имот, статията, отчитана счетоводно по справедлива стойност
представлява това право, а не основния имот. Параграфи 11.27 – 11.32 предоставят
насоки за определяне на справедливата стойност. Предприятието следва да отчита
счетоводно всички останали инвестиционни имоти като имоти, машини и
съоръжения, като използва модела „цена на придобиване – амортизация - обезценка”
съгласно Раздел 17.

Прехвърляния
16.8

В случай че по отношение на позиция от инвестиционни имоти, оценявана като се
използва моделът на справедливата стойност, надеждна оценка на справедливата
стойност вече не е на разположение без неоправдани разходи или усилия, от този
момент нататък предприятието следва да отчита тази позиция като имоти, машини и
съоръжения в съответствие с Раздел 17, докато надеждна оценка на справедливата
стойност стане достъпна. Балансовата стойност на инвестиционния имот към тази
дата става негова себестойност съгласно Раздел 17. Параграф 16.10 буква (д)(iii)
изисква оповестяване на тази промяна.Това е промяна на обстоятелствата, а не
промяна на счетоводната политика.

16.9

С изключение на изискванията на параграф 16.8, предприятието следва да прехвърля
даден имот към, или от, инвестиционни имоти, единствено когато даденият имот за
първи път отговори, или спре да отговаря, на дефиницията за инвестиционен имот.

Оповестяване
16.10

За всеки инвестиционен имот, отчитан счетоводно по справедлива стойност през
печалбата или загубата (параграф 16.7), предприятието следва да оповестява
следното:
(a)

методите и значимите предположения, прилагани при определяне на
справедливата стойност на инвестиционен имот.

(б)

степента, до която справедливата стойност на инвестиционен имот (както е
оценена или оповестена във финансовия отчет) се основава на оценката на
независим оценител, който има призната и подходяща професионална
квалификация и притежава скорошен опит по въпроси, свързани с
местонахождението и категорията на оценявания имот. Ако няма такова
оценяване, този факт следва да се оповести.

(в)

съществуването и сумите на ограниченията върху реализуемостта на
инвестиционни имоти или върху паричните преводи на доходи и
постъпления от продажба на инвестиционни имоти.

(г)

договорни задължения за покупка, изграждане или разработване на
инвестиционни имоти или за ремонти, поддържане или подобрения.

(д)

равнение на балансовата сума на инвестиционни имоти в началото и в края
на периода, показващо поотделно:
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(i)

нови придобивания, като се оповестяват отделно тези в резултат
на придобивания посредством бизнес комбинации.

(ii)

нетни печалби или загуби от корекции по справедлива стойност.

(iii)

прехвърляния към имоти, машини и съоръжения, когато вече не
е налице, без неоправдани разходи или усилия, надеждна оценка
на справедливата стойност (виж параграф 16.8).

(iv)

прехвърляния към и от материални запаси и използвани от
собственика имоти.

(v)

други промени.

Не е необходимо това равнение да се представя за предходни периоди.
16.11

В съответствие с Раздел 20, собственикът на инвестиционен имот предоставя
оповестявания на лизингодателя във връзка с лизингови договори, които той е
сключил. Предприятие, което държи инвестиционен имот по финансов или
оперативен лизинг предоставя оповестявания на лизингополучателя относно
договори за финансов лизинг и оповестявания на лизингодателя относно всички
оперативни лизингови договори, които предприятието е сключило.
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Раздел 17
Имоти, машини и съоръжения
Обхват
17.1

Настоящият раздел се прилага при счетоводно отчитане на имоти, машини и
съоръжения и инвестиционни имоти, чиято справедлива стойност не може да бъде
оценена надеждно без неоправдани разходи или усилия. Раздел 16 Инвестиционни
имоти се прилага по отношение на инвестиционни имоти, чиято справедлива
стойност може да бъде оценена надеждно без неоправдани разходи или усилия.

17.2

Имоти, машини и съоръжения са материални активи, които:

17.3

(a)

се държат от предприятието, за да се използват за производството или
доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за
административни цели; и

(б)

се очаква да бъдат използвани през повече от един период.

Имоти, машини и съоръжения не включват:
(a)

биологични активи, свързани със земеделска дейност (виж Раздел 34
Специализирани дейности), или

(б)

правата върху природни залежи и резерви от рода на нефт, природен газ и
подобни невъзстановими ресурси.

Признаване
17.4

Предприятието следва да прилага критериите за признаване на параграф 2.27, за да
определи дали да признае дадена позиция от имоти, машини и съоръжения.
Следователно предприятието следва да признава цената на придобиване на отделна
позиция от имоти, машини и съоръжения като актив, когато и само когато:
(a)

е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически изгоди,
свързани с дадената позиция и

(б)

цената на придобиване на тази позиция може надеждно да бъде оценена.

17.5

Резервните части и сервизното оборудване обикновено се отчитат като материални
запаси и се признават в печалбата или загубата в процеса на употребата им.
Основните резервни части и резервно оборудване обаче, представляват имоти,
машини и съоръжения, когато предприятието очаква да ги използва през повече от
един период. По същия начин ако резервните части и сервизното оборудване могат
да се използват само във връзка с отделен имот, машина или съоръжение, те се
разглеждат като имоти, машини и съоръжения.

17.6

Части от някои обекти от имоти, машини и съоръжения могат да се нуждаят от
подмяна на определени интервали от време (например покрив на сграда).
Предприятието следва да прибави към балансовата стойност на даден обект от
имоти, машини и съоръжения разхода за подмяна на част от такъв обект, когато този
разход е извършен, ако се очаква подменената част да осигури допълнителни
бъдещи изгоди за предприятието. Балансовата стойност на тези части, които са
подменени, се отписва в съответствие с параграфи 17.27 - 17.30. Съгласно параграф
17.16, ако основните съставни части на даден обект от имоти, машини и
съоръжения, имат значително различни модели на потребление на икономическите
ползи, предприятието следва да разпредели първоначалната цена на придобиване на
актива върху основните му съставни части и да амортизира всяка такава съставна
част отделно в течение на полезния й живот.
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17.7

Условие за продължаване на експлоатацията на даден обект от имоти, машини и
съоръжения (например автобус) може да бъде извършването на редовни основни
прегледи за дефекти, независимо дали се подменят части от обекта. При
извършването на всеки основен преглед разходите за него се признават в
балансовата стойност на обекта от имоти, машини и съоръжения като подмяна, ако
са спазени критериите за признаване. Всяка оставаща балансова сума от разходите
за предишния основен преглед (различаваща се от физически части) се отписва.
Това става независимо дали разходите за предишния преглед са били определени в
сделката, посредством която даденият обект е бил придобит или построен. Ако е
необходимо, приблизително оценените разходи за аналогичен бъдещ преглед могат
да се използват като индикация какви са били разходите за компонента на
настоящия преглед когато обектът е бил придобит или построен.

17.8

Земята и сградите са разграничими активи и предприятието следва да ги отчита
счетоводно поотделно, дори когато са придобити заедно.

Оценяване при признаване
17.9

Предприятието следва да оценява позиция от имоти, машини и съоръжения при
първоначално признаване по нейната цена на придобиване.

Елементи на цената на придобиване
17.10

17.11

17.12

Цената на придобиване на даден имот, машина или съоръжение включва всичко
посочено по-долу:
(a)

неговата покупна цена, включително хонорари за правни и брокерски
услуги, вносни мита и неподлежащи на възстановяване данъци върху
покупката, след приспадане на търговските отстъпки и рабати.

(б)

всякакви разходи, пряко отнасящи се до придвижването на обекта до
местоположението и привеждането му в състояние, необходимо за
неговата експлоатация по начина, предвиден от ръководството. Това може
да включва разходите за подготовка на площадката, първоначална
доставка и манипулации, инсталиране и монтаж и тестване за
функционалност.

(в)

първоначалната приблизителна оценка на разходите за демонтаж и
преместване на обекта и възстановяване на площадката, на която е
разположен, задължението за които
предприятието поема при
придобиването на актива или като последствие от използването на актива
през определен период за цели, различни от производството на материални
запаси през този период.

Изброените по-долу разходи не представляват елементи от цената на придобиване
на дадена позиция от имоти, машини и съоръжения и предприятието следва да ги
признае като разход, когато са извършени:
(a)

разходи за откриване на нови мощности.

(б)

разходи по въвеждане на нов продукт или услуга (включително разходи за
реклама и стимулиране на продажбите).

(в)

разходи за извършване на дейност на ново място или с нова категория
клиенти (включително разходите за обучение на персонала).

(г)

административни разходи и други общи разходи.

(д)

разходи по заеми (виж Раздел 25 Разходи по заеми).

Приходите и свързаните с тях разходи по инцидентни дейности по време на
строителство или разработване на даден обект от имоти, машини и съоръжения се
признават в печалбата или загубата, ако тези дейности не са необходими за
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довеждане на обекта до предвиденото му местоположение и функционално
състояние.

Оценяване на цената на придобиване
17.13

Цената на придобиване на дадена позиция от имоти, машини и съоръжения е
еквивалентна на цената при условия на незабавно плащане към датата на
признаване. Когато плащането се разсрочва след обичайните кредитни срокове,
цената на придобиване е сегашната стойност на всички бъдещи плащания.

Размяна на активи
17.14

Дадена позиция от имоти, машини и съоръжения може да бъде придобита в замяна
на непаричен актив или активи или комбинация на парични и непарични активи.
Предприятието следва да оценява цената на придобиване на придобития актив по
справедлива стойност, освен когато (a) обменната операция няма търговска
същност или (б) справедливата стойност нито на получения актив, нито на
отдадения актив може да бъде надеждно оценена. В такъв случай, цената на
придобиване на актива се оценява по балансовата стойност на отдадения актив.

Оценяване след първоначално признаване
17.15

Предприятието следва да оценява всички позиции от имоти, машини и съоръжения
след първоначално признаване по цена на придобиване, намалена с цялата
натрупана амортизация и всички натрупани загуби от обезценка. Предприятието
следва да признава разходите за ежедневно обслужване на обект от имоти, машини и
съоръжения в печалбата или загубата в периода, в които разходите са извършени.

Амортизация
17.16

Ако основните съставни части на дадена позиция от имоти, машини и съоръжения,
имат значително различаващи се модели на потребление на икономическите ползи,
предприятието следва да разпределя първоначалната цена на придобиване на актива
върху основните му съставни части и да амортизира всяка такава съставна част
отделно в течение на полезния й живот. Останалите активи следва да се амортизират
в течение на полезния им живот като един актив. С някои изключения, като
например кариери и площадки за депониране, земята има неограничен полезен
живот и поради това не се амортизира.

17.17

Амортизационните разходи за всеки период следва да се признават в печалбата или
загубата, освен в случаите, когато друг раздел от настоящия МСФО изисква
разходът да бъде признат като част от себестойността на актива. Така например,
амортизацията на производствени имоти, машини и съоръжения се включва в
себестойността на материалните запаси (виж Раздел 13 Материални запаси).

Амортизируема сума и период на амортизация
17.18

Предприятието следва да разпределя амортизируемата сума на даден актив на
систематична база в течение на неговия полезен живот.

17.19

Фактори като начинът на употреба на актива, значително неочаквано износване и
изхабяване, технологичен прогрес и промяна в пазарните цени могат да показват, че
остатъчната стойност или полезният живот на дадения актив се е променил от
последната годишна отчетна дата. Ако са налице подобни признаци, предприятието
следва да преразгледа своите предходни приблизителни оценки и в случай че
текущите очаквания се различават, да промени остатъчната стойност,
амортизационния метод или полезния живот. Предприятието следва да отчете
счетоводно промяната в остатъчната стойност, амортизационния метод или
полезния живот като промяна в счетоводните приблизителни оценки в
съответствие с параграфи 10.15 – 10.18.

91
© IASCF

17.20

Амортизацията на актива започва, когато той е на разположение за употреба, т.е.
когато е на мястото и в състоянието, необходими за неговата експлоатация по
начина, предвиден от ръководството. Амортизирането на актива се преустановява
когато активът се отпише. Амортизацията не се прекратява, когато активът е в
престой или бъде изваден от активна употреба, освен ако активът не е изцяло
амортизиран. При методите на амортизация според използването, обаче,
амортизационните разходи могат да са нула, когато няма производство.

17.21

Предприятието следва да взема под внимание всички посочени по-долу фактори при
определяне на полезния живот на даден актив:
(a)

очакваното използване на актива от предприятието. Използването се
оценява според очаквания капацитет или получената физическа продукция
от актива.

(б)

очакваното физическо износване и изхабяване, което зависи от
експлоатационните фактори, например броя на смените, през които
активът ще се използва, и програмата на предприятието за ремонт и
поддръжка, както и грижите и поддръжката на актива, докато той е в
престой.

(в)

техническото или търговско остаряване поради промени или
усъвършенстване на производството или поради промяна в пазарното
търсене за продукта или услугата, получавани от актива; и

(г)

правните или други подобни ограничения върху използването на актива,
например датите, на които изтичат сроковете на съответните договори за
лизинг.

Метод на амортизация
17.22

Предприятието следва да избере метод на амортизация, който да отразява модела, по
който предприятието очаква да реализира бъдещите икономически ползи от актива.
Възможните методи на амортизация включват линейния метод, метода на
снижаващия се остатък и метод, базиран на използването, като например метода на
произведените единици.

17.23

Ако е налице индикация, че е имало значителна промяна от последната годишна
отчетна дата в модела, по който предприятието очаква да реализира бъдещите
икономически ползи от актива, предприятието следва да преразгледа текущия си
метод на амортизация и в случай че настоящите очаквания се различават, да
промени метода на амортизация, така че той да отразява новия модел.
Предприятието следва да отчита счетоводно промяната като промяна в счетоводна
приблизителна оценка в съответствие с параграфи 10.15 – 10.18.

Обезценка
Признаване и оценяване на обезценката
17.24

Към всяка отчетна дата предприятието следва да прилага Раздел 27 Обезценка на
активи, за да определи дали отделна позиция или група позиции от имоти, машини
и съоръжения са обезценени и ако това е така, да определи как да признае и оцени
загубата от обезценка. Раздел 27 обяснява кога и как предприятието преразглежда
балансовата стойност на активите си, как определя възстановимата стойност на
даден актив, и кога признава или възстановява обратно загуба от обезценка.

Компенсация за обезценка
17.25

Предприятието следва да включва в печалбата или загубата си компенсация от трети
страни за позиции от имоти, машини и съоръжения, които са обезценени, загубени
или бракувани единствено когато компенсацията стане подлежаща на получаване.
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Имоти, машини и съоръжения, държани за продажба
17.26

Параграф 27.9 буква (е) посочва, че план за освобождаване от даден актив
предсрочно в сравнение с очакваната преди това дата, е признак за обезценка, който
поражда необходимост от изчисляването на възстановимата стойност на актива с
цел да се определи дали активът е обезценен.

Отписване
17.27

Предприятието следва да отписва позиция от имоти, машини и съоръжения:
(a)

при изваждане от употреба или

(б)

когато никакви бъдещи икономически ползи не се очакват от употребата
или от освобождаването от актива.

17.28

Предприятието следва да признава печалба или загуба при отписване на позиция от
имоти, машини и съоръжения в печалбата или загубата, когато позицията бъде
отписана (освен когато Раздел 20 Лизинг изисква друго по отношение на продажба и
обратен лизинг). Предприятието не следва да класифицира такива печалби като
приходи.

17.29

При определяне датата на освобождаване от дадена позиция, предприятието следва
да прилага критериите по Раздел 23 Приходи за признаване на приходи от продажби
на стоки. Раздел 20 се прилага при освобождаване чрез продажба и обратен лизинг.

17.30

Предприятието следва да определя печалбата или загубата, произтичащи от
отписване на позиция от имоти, машини и съоръжения, като разликата между
нетните постъпления от изваждането от употреба, ако има такива, и балансовата
стойност на позицията.

Оповестяване
17.31

Предприятието следва да оповестява посоченото по-долу за всяка група от имоти,
машини и съоръжения, приета за подходяща в съответствие с параграф 4.11 буква
(a):
(a)

базите за оценяване, използвани за определяне на брутната балансова

(б)

използваните методи на амортизация.

(в)

полезния живот или използваните норми на амортизация.

(г)

брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (заедно с
натрупаните загуби от обезценка) към началото и края на отчетния период.

(д)

равнение на балансовата стойност към началото и края на отчетния
период, като се показват поотделно:

стойност.

(i)

новите придобивания.

(ii)

изважданията от употреба.

(iii)

придобиванията чрез бизнес комбинации.

(iv)

прехвърлянията към инвестиционни имоти, ако надеждна оценка
на справедливата стойност стане налична (виж параграф 16.8).

(v)

загуби от обезценка, признати или сторнирани в печалбата или
загубата в съответствие с Раздел 27.

(vi)

амортизацията.

(vii)

други промени.
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Това равнение не е необходимо да се представя за предходни периоди.
17.32

Предприятието следва също да оповестява:
(a)

съществуването и балансовата стойност на имоти, машини и съоръжения,
за които предприятието има ограничено право на собственост или които са
заложени като обезпечение за задължения.

(б)

сумата на договорните ангажименти за придобиване на имоти, машини и
съоръжения.
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Раздел 18
Нематериални активи, различни от репутация
Обхват на настоящия раздел
18.1

Настоящият раздел се прилага при счетоводно отчитане на всички нематериални
активи, различни от репутацията (виж Раздел 19 Бизнес комбинации и репутация) и
нематериалните активи, държани от дадено предприятие за продажба в нормалния
ход на стопанската му дейност (виж Раздел 13 Материални запаси и Раздел 23
Приходи).

18.2

Нематериален актив е разграничим непаричен актив без физическа субстанция.
Такъв актив е разграничим, когато:

18.3

(a)

е отделим, т.е. може да бъде разделен или отделен от предприятието и
продаден, прехвърлен, лицензиран, отдаден под наем или разменен,
отделно или заедно със съответен договор, актив или пасив; или

(б)

възниква от договорни или други законови права, независимо от това, дали
тези права са прехвърляеми, или отделими от предприятието или от други
права и задължения.

Нематериалните активи не включват:
(a)

финансови активи или

(б)

права върху полезни изкопаеми и залежи от полезни изкопаеми, като нефт,
природен газ и подобни невъзстановими ресурси.

Признаване
Общ принцип за признаване на нематериални активи
18.4

При вземане на решение дали да признае даден нематериален актив, предприятието
следва да прилага критериите за признаване съгласно параграф 2.27. Следователно,
предприятието следва да признава даден нематериален актив като актив, когато, и
само когато:
(a)

е вероятно, че предприятието ще получи
икономически ползи, които са свързани с актива;

очакваните

бъдещи

(б)

цената на придобиване или стойността на актива може да бъде оценена
надеждно; и

(в)

активът не е резултат на вътрешно направени разходи за нематериален

обект.
18.5

Дадено предприятие следва да оценява вероятността от очакваните бъдещи
икономически ползи, като използва разумни и аргументирани предположения на
ръководството, които представляват най-добрата приблизителна оценка на
икономическите условия, които ще съществуват в течение на полезния живот на
актива.

18.6

Предприятието прилага преценка, за да оцени степента на сигурност, свързана с
потока от бъдещи икономически ползи, които произтичат от използването на актива
на базата на доказателствата, които са на разположение при първоначалното
признаване, придавайки по-голяма тежест на външните доказателства.

18.7

Критерият за признаване на базата на вероятност в параграф 18.4, буква (а) винаги
се счита за изпълнен за отделно придобити нематериални активи.

Придобиване като част от бизнес комбинация
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18.8

Нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, обикновено се признава за
актив, тъй като неговата справедлива стойност може да бъде оценена достатъчно
надеждно. Нематериален актив, придобит в бизнес комбинация, обаче, не се
признава, когато той възниква от законови или други договорни права и неговата
справедлива стойност не може да бъде надеждно оценена поради това, че активът:
(a)

е неотделим от репутацията, или

(б)

е отделим от репутацията, но няма история или доказателства за разменни
сделки за същия или за сходни активи и оценяването на справедливата
стойност по друг начин би зависило от неизмерими променливи.

Първоначално оценяване
18.9

Предприятието следва да оценява първоначално даден нематериален актив по цена
на придобиване.

Отделно придобиване
18.10

Цената на придобиване на отделно придобит нематериален актив включва:
(a)

покупната му цена, включително вносни мита и невъзстановими данъци
върху покупката, след приспадане на търговски отстъпки и рабати и

(б)

всички разходи по подготовката на актива за неговото очаквано
използване, които могат да бъдат пряко отнесени към него.

Придобиване като част от бизнес комбинация
18.11

Ако даден нематериален актив е придобит в бизнес комбинация, цената на
придобиване на този нематериален актив е неговата справедлива стойност към
датата на придобиване.

Придобиване чрез безвъзмездни средства, предоставени от
държавата
18.12

Ако даден нематериален актив е придобит чрез безвъзмездни средства,
предоставени от държавата, цената на придобиване на този нематериален актив е
справедливата му стойност към датата, на която безвъзмездните средства са
получени или подлежат на получаване, в съответствие с Раздел 24 Безвъзмездни
средства, предоставени от държавата.

Размяна на активи
18.13

Даден нематериален актив може да бъде придобит в замяна на непаричен(ни)
актив(и), или комбинация от парични и непарични активи. Предприятието следва да
оценява цената на придобиване на такъв нематериален актив по справедлива
стойност, освен ако: (а) сделката по размяната няма търговска същност, или (б)
справедливата стойност нито на получения актив, нито на предадения актив, може
да бъде оценена надеждно. В такъв случай цената на придобиване на актива се
оценява по балансовата стойност на отдадения актив.

Вътрешно създадени нематериални активи
18.14

Предприятието следва да признава вътрешно направените разходи за нематериален
обект, включително всички разходи както за научноизследователска, така и за
развойна дейност, като разход в момента, в които са направени, освен когато
формират част от себестойността на друг актив, който отговаря на критериите за
признаване съгласно настоящия МСФО.

18.15

Като пример за прилагане на предходния параграф, предприятието следва да
признава разходите за следните обекти като разход и не следва да признава тези
разходи за нематериален актив:
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(a)

вътрешно създадени търговски марки, търговски знаци, издателски права,
клиентски листи и сходни по същество обекти.

(б)

стартиращи дейности (т.е. първоначални разходи ), които включват
разходи за учредяване, като законови и административни разходи,
направени при създаването на юридическо лице, разходите за разкриване
на нови мощности или нова стопанска дейност (т.е. разходи преди
откриването) или разходи за започването на нови дейности или пускането
на нови продукти или процеси (т.е. разходи преди пускане в
експлоатация).

(в)

дейности по обучение.

(г)

рекламни и промоционални дейности.

(д)
предприятие.
(е)
18.16

разходи за преместване или реорганизация на част или на цялото
вътрешно създадена репутация.

Параграф 18.15 не възпрепятства признаването на авансовите плащания като актив,
когато плащането за доставката на стоки или услуги е направено преди доставката
на стоки или предоставянето на услуги.

Минали разходи не следва да бъдат признавани като актив
18.17

Разходите за нематериален обект, които са били признати първоначално като разход,
не следва да бъдат признавани като част от себестойността на нематериален актив на
по-късна дата.

Оценяване след признаване
18.18

Предприятието следва да оценява нематериалните активи по цена на придобиване,
намалена с натрупаната амортизация и всички натрупаните загуби от обезценка. В
настоящия раздел са изложени изискванията по отношение на амортизацията.
Изискванията за признаване на обезценката са изложени в Раздел 27 Обезценка на
активи.

Амортизация в течение на полезния живот
18.19

За целите на настоящия МСФО, всички нематериални активи следва да бъдат
разглеждани като имащи ограничен полезен живот. Полезният живот на
нематериален актив, породен от договорни или други законови права, не следва да
надвишава периода на договорните или други законови права, но може да бъде пократък, в зависимост от периода, в течение на който предприятието възнамерява да
използва актива. В случай че договорните или други законови права са прехвърлени
за ограничен срок, който може да бъде подновен, полезният живот на нематериалния
актив следва да включи периода(ите) за подновяване само ако са налице
доказателства в подкрепа на подновяването от предприятието без значителни
разходи.

18.20

В случай, че предприятието не е в състояние да направи надеждна приблизителна
оценка на полезния живот на даден нематериален актив, следва да се приеме, че
срокът на полезния живот ще е десет години.

Амортизационен период и метод на амортизация
18.21

Предприятието следва да разпредели амортизируемата сума на нематериален актив
на систематична база за периода на неговия полезен живот. Разходът за амортизация
за всеки период следва да се признава за разход, освен ако друг раздел на настоящия
МСФО не изисква разходът да бъде признат като част от себестойността на актив,
като например материални запаси или имоти, машини и съоръжения.
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18.22

Амортизацията започва, когато нематериалният актив е готов за употреба, т.е.
когато той е на мястото и в състоянието, необходимо за да може да работи по начин,
предвиден от ръководството. Амортизацията се прекратява, когато активът бъде
отписан. Предприятието следва да избере амортизационен метод, който отразява
модела, по който бъдещите икономически ползи от актива се очаква да бъдат
употребени от предприятието. Ако предприятието не може надеждно да определи
този модел, то следва да използва линейният метод.

Остатъчна стойност
18.23

Предприятието следва да приеме, че остатъчната стойност на нематериален актив е
нула, освен ако:
(a)

има поето задължение от трета страна за закупуване на актива в края на
неговия полезен живот; или

(б)

има активен пазар за този актив и:
(i)

остатъчната стойност може да бъде определена чрез препратка
към този пазар; и

(ii)

е вероятно, че този пазар ще съществува в края на полезния
живот на актива.

Преглед на амортизационния период и метода на амортизация
18.24

Фактори, като промяна в начина, по който се използва даден нематериален актив,
технологически прогрес и промени в пазарните цени, могат да показват, че
остатъчната стойност или полезният живот на дадения нематериален актив са се
променили след последната годишна отчетна дата. Ако са налице подобни
признаци, предприятието следва да извърши преглед на предишните си
приблизителни оценки и, в случай че сегашните очаквания се различават, да
коригира остатъчната стойност, метода на амортизация или полезния живот.
Предприятието следва да отчете счетоводно промяната в остатъчната стойност,
метода на амортизация или полезния живот като промяна в счетоводните
приблизителни оценки в съответствие с параграфи 10.15 – 10.18.

Възстановимост на балансовата
обезценка
18.25

стойност

– загуби

от

За да определи дали даден нематериален актив е обезценен, предприятието следва да
прилага Раздел 27. Разделът обяснява кога и как дадено предприятие преразглежда
балансовата стойност на своите активи, как определя възстановимата стойност на
даден актив и кога признава или възстановява обратно загубите от обезценка.

Изваждане от активна употреба и освобождаване от активи
18.26

Предприятието следва да отписва даден нематериален актив и да признава печалба
или загуба в печалбата или загубата:
(a)

при изваждането му от употреба или

(б)

когато не се очакват бъдещи икономически ползи от неговото използване
или изваждането му от употреба.

Оповестяване
18.27

Предприятието следва да оповестява следното за всяка група нематериални активи:
(a)

полезния живот или използваните амортизационни норми.

(б)

използваните методи на амортизация.

98
© IASCF

(в)

брутната балансова стойност и всяка натрупана амортизация (взети заедно
с натрупаните загуби от обезценка) към началото и към края на отчетния
период.

(г)

позицията(ите) в отчета за всеобхватния доход (и в отчета за доходите,
ако такъв се представя), в която(ито) е включена амортизация на
нематериалните активи.

(д)

равнение на балансовата стойност в началото и в края на отчетния период,
посочващо поотделно:
(i)

нови придобивания.

(ii)

изваждания от употреба.

(iii)

придобивания посредством бизнес комбинации.

(iv)

амортизация.

(v)

загуби от обезценка.

(vi)

други промени.

Това равнение не е необходимо да се представя за предходни периоди.
18.28

Предприятието следва да оповестява също така:
(a)

описание, балансова стойност и оставащ амортизационен период за всеки
индивидуален нематериален актив, който е съществен за финансовите
отчети на предприятието.

(б)

за нематериални активи, придобити с безвъзмездни средства, предоставени
от държавата и признати първоначално по справедлива стойност (виж
параграф 18.12):
(i)

справедливата стойност, призната първоначално за тези активи и

(ii)

тяхната балансова стойност.

(в)

съществуването и балансовите стойности на нематериалните активи, върху
които предприятието има ограничено право на собственост и балансовите
стойности на нематериалните активи, заложени като обезпечение на
задължения.

(г)

сумата на договорните ангажименти за придобиване на нематериални

активи.
18.29

Предприятието следва да оповестява обобщената сума на разходите за
научноизследователска и развойна дейност, признати като разход през периода (т.е.
сумата на вътрешно направените разходи за научноизследователска и развойна
дейност, които не са били капитализирани като част от себестойността на друг
актив, който отговаря на критериите за признаване съгласно настоящия МСФО).
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Раздел 19
Бизнес комбинации и репутация
Обхват на настоящия раздел
19.1

Настоящият раздел се прилага при счетоводното отчитане на бизнес комбинации.
Той предоставя насоки за идентифициране на придобиващия, оценяване цената на
бизнес комбинацията и разпределение на тази цена между придобитите активи и
поетите пасиви и провизии за условни задължения. Разделът разглежда също
счетоводното отчитане на репутацията, както в момента на осъществяване на
бизнес комбинацията, така и впоследствие.

19.2

Настоящият раздел определя счетоводното отчитане по отношение на всички бизнес
комбинации, с изключение на:
(a)

комбинации на предприятия или стопански дейности (бизнес) под общ
контрол. Общ контрол означава, че всички комбиниращи се предприятия
или стопански дейности в крайна сметка са контролирани от една и съща
страна, както преди, така и след комбинацията, и този контрол не е
преходен.

(б)

образуването на съвместно предприятие.

(в)

придобиването на група активи, които не представляват обособена
стопанска дейност.

Дефиниране на бизнес комбинация
19.3

Бизнес комбинация е обединяването на отделни предприятия или стопански
дейности в едно отчитащо се предприятие. Резултатът от почти всички бизнес
комбинации е, че едно предприятие – наречено придобиващ, получава контрол над
една или повече други стопански дейности – наречени придобиван. Датата на
придобиване е датата, на която придобиващият ефективно получава контрол над
придобивания.

19.4

Бизнес комбинацията може да бъде структурирана по различни начини за правни,
данъчни или други цели. Тя може да включва закупуване от едно предприятие на
собствения капитал на друго предприятие, закупуване на всички нетни активи на
друго предприятие, поемането на пасивите на друго предприятие или закупуването
на някои от нетните активи на друго предприятие, които заедно сформират една или
повече обособени стопански дейности.

19.5

Бизнес комбинацията може да бъде осъществена чрез емитиране на капиталови
инструменти, прехвърляне на парични средства, парични еквиваленти или други
активи, или комбинация от тях. Сделката може да бъде между акционерите на
комбиниращите се предприятия или между едното предприятие и акционерите на
другото предприятие. Тя може да включва създаването на ново предприятие, което
да контролира комбиниращите се предприятия или прехвърлените нетни активи, или
преструктурирането на едно или повече от комбиниращите се предприятия.

Счетоводно отчитане
19.6
Всички бизнес комбинации следва да се отчитат, като се прилага методът на
покупката.
19.7

Прилагането на метода на покупката обхваща следните етапи:
(a)

идентифициране на придобиващия.

(б)

оценяване цената на бизнес комбинацията.
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(в)

разпределение към датата на придобиване на цената на бизнес комбинация
между придобитите активи и поетите пасиви и провизии за условни
задължения.

Идентифициране на придобиващия
19.8

Придобиващият следва да се определя за всички бизнес комбинации.
Придобиващият е комбиниращата се стопанска единица, която получава контрол
над другите комбиниращи се предприятия или стопански дейности.

19.9

Контрол е правото да се ръководи финансовата и оперативна политика на
предприятието или бизнеса с цел получаване на ползи от дейността им. Контролът
на едно предприятие над друго е описан в Раздел 9 Консолидирани и индивидуални
финансови отчети.

19.10

Въпреки че понякога е трудно да се определи придобиващият, обикновено са налице
признаци за съществуването му. Например:
(a)

ако справедливата стойност на едно от комбиниращите се предприятия е
значително по-висока от тази на другото комбиниращо се предприятие, е
вероятно предприятието с по-високата справедлива стойност да е
придобиващия.

(б)

ако бизнес комбинацията е осъществена чрез размяна на обикновени
капиталови инструменти с право на глас срещу парични средства или
други активи, предприятието, предоставящо парични средства или други
активи, вероятно е придобиващия.

(в)

ако в резултат от бизнес комбинацията ръководството на едно от
комбиниращите се предприятие може да доминира при подбора на
управленския екип на явяващото се в резултат комбинирано предприятие,
предприятието, чието ръководство има доминираща роля, вероятно е
придобиващия.

Цена на бизнес комбинацията
19.11

Придобиващият следва да оцени цената на бизнес комбинация като съвкупност от:
(a)

справедливите стойности, към датата на размяна на предоставените
активи, възникналите или поети задължения и капиталовите инструменти,
емитирани от придобиващия, в замяна на контрол над придобивания, плюс

(б)

всякакви разходи, пряко отнасящи се до бизнес комбинацията.

Корекция в цената на бизнес комбинация, под условие от
бъдещи събития
19.12

Когато в споразумението за бизнес комбинация се предвижда корекция в цената на
комбинацията, под условие от бъдещи събития, придобиващият следва да включва
стойността на тази корекция в цената на комбинацията към датата на придобиване,
ако корекцията е вероятна и може надеждно да се оцени.

19.13

Ако потенциалната корекция обаче, не бъде призната към датата на придобиване, но
впоследствие стане вероятна и може да бъде оценена надеждно, допълнителното
възнаграждение следва да се третира като корекция в цената на бизнес
комбинацията.

Разпределение на цената на бизнес комбинация между
придобитите активи и поети пасиви и условни задължения
19.14

Придобиващият следва, към датата на придобиване, да разпредели цената на бизнес
комбинацията чрез признаване на разграничимите активи, пасиви и провизии за
условни задължения на придобивания, които отговарят на критериите за признаване
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в параграф 19.20 по техните справедливи стойности към тази дата. Разликата между
цената на бизнес комбинацията и делът на придобиващия в нетната справедлива
стойност на разграничимите активи, пасиви и провизии за условни задължения,
признати по този начин, следва да се отчита счетоводно в съответствие с параграфи
19.22 – 19.24 (като репутация или т.нар „отрицателна репутация”).
19.15

Придобиващият следва да признава отделно разграничимите активи, пасиви и
условни задължения на придобивания към датата на придобиване, само ако
отговарят на следните критерии към тази дата:
(a)

в случай на актив, различен от нематериален актив, да съществува
вероятност придобиващият да получи всички бъдещи икономически ползи,
свързани с него и справедливата стойност на този актив да може да се
оцени надеждно.

(б)

в случай на пасив, различен от условно задължение, да съществува
вероятност да е необходим изходящ поток на ресурси, съдържащи
икономически ползи, за да се уреди задължението и справедливата
стойност на този пасив да може да се оцени надеждно.

(в)

в случай на нематериален актив или условно задължение, справедливата
им стойност да може да се оцени надеждно.

19.16

Отчетът за всеобхватния доход на придобиващия следва да обхваща печалбите и
загубите на придобивания след датата на придобиване чрез включване на приходите
и разходите на придобивания на база цената на бизнес комбинацията за
придобиващия. Например разходите за амортизация, включени след датата на
придобиване в отчета за всеобхватния доход на придобиващия, които се отнасят към
амортизируемите активи на придобивания, следва да се основават на справедливите
стойности на тези амортизируеми активи към датата на придобиване, т.е. тяхната
цена на придобиване за придобиващия.

19.17

Прилагането на метода на покупката започва от датата на придобиване, която е
датата, на която придобиващият получава контрол над придобивания. Тъй като
контролът представлява правото да се управлява финансовата и оперативната
политика на даденото предприятие или бизнес, така че да се извличат ползи от
дейността, не е необходимо дадена сделка да бъде приключена или юридически
финализирана, преди придобиващият да получи контрол. При оценяване кога
придобиващият е получил контрол, следва да се вземат предвид всички съществени
факти и обстоятелства, отнасящи се до бизнес комбинацията.

19.18

В съответствие с параграф 19.14, придобиващият признава поотделно само
разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания, които са
съществували към датата на придобиване и отговарят на критериите за признаване
по параграф 19.15. Следователно:

19.19

(a)

придобиващият признава задълженията за прекратяване или намаляване
дейностите на придобивания като част от разпределението на цената на
комбинацията, само когато към датата на придобиване придобиваният има
съществуващо задължение за преструктуриране, признато в съответствие с
Раздел 21 Провизии, условни активи и условни пасиви; и

(б)

придобиващият, когато разпределя цената на комбинацията, не следва да
признава пасиви за бъдещи загуби или други разходи, които се очаква да
бъдат понесени в резултат на бизнес комбинацията.

Ако първоначалното счетоводно отчитане на дадена бизнес комбинация не е
завършено до края на отчетния период, в който се осъществява комбинацията,
придобиващият следва да признава във финансовите си отчети условни суми по
отношение на позициите, за които счетоводното отчитане не е завършено. В рамките
на дванадесет месеца от датата на придобиване, придобиващият следва да коригира
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с обратна сила условните суми, признати като активи и пасиви към датата на
придобиване (т.е. да ги отчете счетоводно така сякаш са направени на датата на
придобиване), за да отрази новополучената информация. След дванадесет месеца от
датата на придобиване корекции на първоначалното счетоводно отчитане на бизнес
комбинация следва да се признават само като корекция на грешка в съответствие с
Раздел 10 Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки.

Условни задължения
19.20

19.21

Параграф 19.14 определя, че придобиващият признава отделно провизия за условно
задължение на придобивания единствено ако нейната справедлива стойност може да
бъде оценена надеждно. Ако справедливата й стойност не може да бъде оценена
надеждно:
(a)

в резултат това ще има ефект върху сумата, призната като репутация или
отчетена счетоводно в съответствие с параграф 19.24; и

(б)

придобиващият следва да оповести информацията относно условното
задължение съгласно изискването на Раздел 21.

След първоначалното им признаване придобиващият следва да оценява условните
задължения, които са признати отделно, в съответствие с параграф 19.14 по повисоката от:
(a)

сумата, която би била призната в съответствие с Раздел 21 и

(б)

първоначално признатата сума, намалена със сумите признати преди това
като приход в съответствие с Раздел 23 Приходи.

Репутация
19.22

19.23

Към датата на придобиване придобиващият следва:
(a)

да признава репутацията, придобита в бизнес комбинация като актив и

(б)

да я оценява първоначално по нейната цена на придобиване, която
представлява превишението на цената на бизнес комбинацията над дела на
придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите активи,
пасиви и условни задължения, признати в съответствие с параграф 19.14.

След първоначалното признаване, придобиващият следва да оценява репутацията,
придобита в бизнес комбинация, по цена на придобиване, намалена с натрупаната
амортизация и натрупаните загуби от обезценка:
(a)

Предприятието следва да прилага принципите на параграфи 18.19 – 18.24
по отношение амортизацията на репутацията. Ако предприятието не е в
състояние да направи надеждна приблизителна оценка на полезния живот
на репутацията, следва да се приеме, че животът й е десет години.

(б)

Предприятието следва да прилага Раздел 27 Обезценка на активи при
признаване и оценяване на обезценката на репутацията.

Превишение на делът на придобиващия в нетната справедлива
стойност на разграничимите активи, пасиви и условни
задължения на придобивания над
цената на бизнес
комбинацията
19.24

Ако делът на придобиващия в нетната справедлива стойност на разграничимите
активи, пасиви и провизии за условни задължения, признати в съответствие с
параграф 19.14 превишава цената на бизнес комбинацията (понякога наричана
„отрицателна репутация”), придобиващият следва:
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(a)

да преоцени идентификацията и оценката на активите, пасивите и
провизиите за условни задължения на придобиващия и оценката на цената
на бизнес комбинацията и

(б)

да признае незабавно в печалбата или загубата всяко превишение,
оставащо след тази преоценка.

Оповестяване
По отношение на бизнес комбинация(ции), осъществени в
течение на отчетния период
19.25

По отношение на всяка бизнес комбинация, осъществена в течение на отчетния
период, предприятието следва да оповестява следното:
(a)

имената и описанията на комбиниращите се предприятия или стопански
дейности.

(б)

датата на придобиване.

(в)

процентът на придобитите капиталови инструменти с право на глас.

(г)

цената на комбинацията и описание на компонентите на тази цена (като
например, парични средства, инструменти на собствения капитал и
дългови инструменти).

(д)

сумите, признати към датата на придобиване за всяка група активи, пасиви
и условни задължения, включително репутацията на придобивания.

(е)

сумата на всяко превишение, признато в печалбата или загубата в
съответствие с параграф 19.24 и статия, представена на отделен ред в
отчета за всеобхватния доход (и в отчета за доходите, ако такъв се
представя), в която това превишение е признато.

По отношение на всички бизнес комбинации
19.26

Придобиващият следва да оповестява равнение на балансовата стойност на
репутацията в началото и в края на отчетния период, показвайки поотделно:
(a)

промени, произтичащи от нови бизнес комбинации.

(б)

загуби от обезценка.

(в)

освобождаване от преди това придобити стопански дейности.

(г)

други промени.

Това равнение не е необходимо да бъде представяно за предходни периоди.
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Раздел 20
Лизинг
Обхват на настоящия раздел
20.1

Настоящият раздел обхваща счетоводното отчитане на всички лизингови договори
с изключение на:
(a)

лизингови договори за проучване или използване на полезни изкопаеми,
нефт, природен газ и други подобни невъзстановими ресурси (виж Раздел
34 Специализирани дейности).

(б)

лицензионни споразумения за позиции като кинофилми, видеозаписи,
пиеси, ръкописи, патенти и авторски права (виж Раздел 18 Нематериални
активи, различни от репутация).

(в)

оценяване на имоти, държани от лизингополучателите, които се отчитат
счетоводно като инвестиционни имоти и оценяване на инвестиционни
имоти, предоставени от лизингодатели по оперативни лизингови договори
(виж Раздел 16 Инвестиционен имот).

(г)

оценяване на биологични активи, държани от лизингополучатели по
финансов лизинг и биологичните активи, отдадени от лизингодатели по
оперативен лизинг (виж Раздел 34).

(д)

лизингови договори, които могат да доведат до загуба за лизингодателя
или лизингополучателя в резултат на договорни условия, които не са
свързани с промени в цената на наетия актив, промени във валутните
курсове или неизпълнение на задълженията от един от контрагентите (виж
параграф 12.3 буква (е).

(е)

договори за оперативен лизинг, които са обременяващи.

20.2

Настоящият раздел се прилага за споразумения, при които се прехвърля правото на
ползване на активи, дори да е вероятно от лизингодателя да се изискват значителни
услуги във връзка с експлоатацията или поддръжката на подобни активи.
Настоящият раздел не се прилага за споразумения, представляващи договори за
услуги, при които правото на ползване на активи не се прехвърля от едната страна
по договора на другата.

20.3

Някои споразумения, като например договори за аутсорсинг, телекомуникационни
договори, които предоставят право на капацитет и договори от вида „вземи или
плати”, не приемат правната форма на лизингов договор, но прехвърлят права да се
използват активи срещу заплащане. Подобни споразумения са по същество договори
за лизинг на активи и те следва да се отчитат счетоводно съгласно този раздел.

Класификация на лизинговите договори
20.4

Даден лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако с него по
същество се прехвърлят всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността
върху актива. Даден лизинг се класифицира като оперативен лизинг, ако с него не се
прехвърлят по същество всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността.

20.5

Дали един лизингов договор е финансов лизинг или оперативен лизинг зависи от
същността на сделката, а не от формата на договора. Примери за ситуации, които
индивидуално или в комбинация водят по принцип до класифициране на лизинговия
договор като финансов лизинг, са когато:
(a)

лизинговият договор прехвърля собствеността върху актива
лизингополучателя преди края на срока на лизинговия договор.

на
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20.6

(б)

лизингополучателят притежава опция за закупуване на актива на цена,
която се очаква да бъде достатъчно по-ниска от справедливата стойност
към датата, на която опцията става упражняема, за да съществува разумна
степен на сигурност още в началото на лизинговия договор, че опцията ще
бъде упражнена.

(в)

срокът на лизинговия договор покрива по-голямата част от икономическия
живот на актива дори ако правото на собственост не е прехвърлено.

(г)

в началото на лизинговия договор сегашната стойност на минималните
лизингови плащания се равнява почти изцяло на справедливата стойност
на наетия актив.

(д)

наетите активи имат дотолкова специфичен характер, че само
лизингополучателят може да ги използва без съществени модификации.

Признаци за ситуации, които индивидуално или в комбинация също биха могли да
доведат до класифицирането на лизингов договор като финансов лизинг, са когато:
(a)

в случай че лизингополучателят може да отмени лизинговия договор,
свързаните с отмяната загуби от страна на лизингодателя се покриват от
лизингополучателя.

(б)

печалбите или загубите от колебанията в остатъчната стойност на наетия
актив се начисляват на лизингополучателя (например под формата на
отстъпка в наема, равна на по-голямата част от постъпленията от
продажбата в края на лизинговия договор).

(в)

лизингополучателят има възможност да продължи лизинговия договор за
нов срок срещу наем, който е значително по-нисък от пазарния наем.

20.7

Примерите и признаците в параграфи 20.5 и 20.6 невинаги дават база за заключение.
Ако от други условия е ясно, че лизинговият договор не прехвърля по същество
всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността върху актива, то той се
класифицира като оперативен. Пример за това е, когато собствеността върху актива
се прехвърля на лизингополучателя в края на лизинговия договор срещу
нефиксирано плащане, равно на справедливата стойност на актива в този момент,
или в случаите, когато има условни наеми, в резултат на което лизингополучателят
не получава по същество всички рискове и изгоди, произтичащи от собствеността.

20.8

Класификацията на лизинговите договори се извършва в началото на лизинга и не се
променя в течение на срока на лизинговия договор, освен когато
лизингополучателят и лизингодателят се съгласят да променят условията на
лизинговия договор (различни от простото подновяване на лизинга), в който случай
класификацията на лизинговия договор следва да се преоцени.

Финансови отчети на лизингополучателите – финансов
лизинг
Първоначално признаване
20.9

В началото на лизинговия срок лизингополучателят следва да признава правата си за
ползване и задълженията си по финансовия лизинг като активи и пасиви в отчета си
за финансовото състояние на сума, равна на справедливата стойност на наетата
собственост в началото на лизинговия срок или ако е по-ниска — на сегашната
стойност на минималните лизингови плащания, определени в началото на
лизинговия
договор.
Първоначалните
преки
разходи,
извършени
от
лизингополучателя (допълнителните разходи, които пряко могат да бъдат отнесени
към договарянето и сключването на споразумение за лизинг) се прибавят към
сумата, призната като актив.
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20.10

Сегашната стойност на минималните лизингови плащания би следвало да се
изчислява, като се използва лихвеният процент, присъщ на лизинговия договор.
Ако той не може да бъде определен, следва да се използва диференциалният
лихвен процент на лизингополучателя.

Последващо оценяване
20.11

Лизингополучателят следва да разпределя минималните лизингови плащания между
финансовия разход и намалението на неплатеното задължение, като използва метода
на ефективния лихвен процент (виж параграфи 11.15 – 11.20).
Лизингополучателят следва да разпределя финансовия разход по периоди за срока
на лизинговия договор, така че да се получи постоянен лихвен процент за периодите
по остатъчното салдо на задължението. Лизингополучателят следва да начислява
условните наеми като разход за периодите, в които са извършени.

20.12

Лизингополучателят следва да амортизира нает по финансов лизинг актив в
съответствие с уместния по отношение на този вид актив раздел от настоящия
МСФО, например Раздел 17 Имоти, машини и съоръжения, Раздел 18 или Раздел 19
Бизнес комбинации и репутация. Ако не съществува разумна сигурност, че
лизингополучателят ще получи собственост върху актива до края на срока на
лизинговия договор, активът следва да бъде напълно амортизиран в течение на пократкия от двата срока - срока на лизинговия договор или срока на полезния живот
на актива. Лизингополучателят следва също към всяка отчетна дата да оценява
дали даден актив, нает по финансов лизинг е обезценен (виж Раздел 27 Обезценка на
активи).

Оповестяване
20.13
Лизингополучателят следва да прави следните оповестявания относно финансов
лизинг:
(a)

по отношение на всяка група активи - нетната балансова стойност към
края на отчетния период.

(б)

общата сума на очакваните бъдещи минимални лизингови плащания към
края на отчетния период, по отношение на всеки от следните периоди:

(в)

20.14

(i)

не по-късно от една година;

(ii)

между една и пет години; и

(iii)

по-късно от пет години.

общо описание на значителните лизингови споразумения на
лизингополучателя, включително, например, информация за условните
наеми, опции за подновяване или закупуване, "пълзящи клаузи" и техните
условия, подлизинг, както и ограничения, наложени от лизинговите
споразумения.

В допълнение, изискванията за оповестяване относно активи в съответствие с
Раздели 17, 18, 27 и 34 се прилагат спрямо лизингополучателите по отношение на
наети по финансов лизинг активи.

Финансови отчети на лизингополучателите – оперативен
лизинг
Признаване и оценяване
20.15

Лизингополучателят следва да признава лизинговите плащания по оперативен
лизинг (с изключение на разходите за услуги като застраховка и поддръжка) като
разход на база на линейния метод, освен когато, или
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(a)

друга системна база е представителна за модела, по който изгодите за
потребителя се разполагат във времето, дори ако плащанията не се
извършват на тази база, или

(б)

плащанията към лизингодателя са структурирани така че да се увеличават
паралелно с очакваната обща инфлация (на база на публикувани индекси
или статистика), за да компенсират очакваните инфлационни увеличения
на разходите за лизингодателя. Ако плащанията към лизингодателя се
променят поради фактори, различни от общата инфлация, то тогава това
условие (б) не е изпълнено.

Пример за прилагане на параграф 20.15 буква (б):
X функционира в юрисдикция, в която консенсусната прогноза на местните банки е, че
общият ценови индекс, публикуван от правителството, ще се увеличава средно с по 10
процента годишно в течение на следващите пет години. Х сключва споразумение за лизинг на
офис площи от Y за пет години по оперативен лизинг. Лизинговите плащания са
структурирани така че да отразяват очакваната 10-процентова годишна обща инфлация в
течение на петгодишния срок на лизинговия договор както следва:
Година 1

100 000 ВЕ

Година 2

110 000 ВЕ

Година 3

121 000 ВЕ

Година 4

133 000 ВЕ

Година 5

146 000 ВЕ

X признава годишни разходи за наем, равни на сумите, дължими към лизингодателя, както е
посочено по-горе. Ако нарастващите плащания не са ясно структурирани така че да
компенсират лизингодателя за очакваните инфлационни увеличения на разходите на база на
публикувани индекси или статистика, то тогава Х признава годишни разходи за наем на
линейна база: 122 000 ВЕ всяка година (сборът на дължимите суми по лизинговия договор,
разделен на пет години).

Оповестяване
20.16
Лизингополучателят следва да прави следните оповестявания относно оперативен
лизинг:
(a)

(б)

общата сума на бъдещите минимални лизингови плащания по неотменими
оперативни лизингови договори по отношение на всеки от следните
периоди:
(i)

не по-късно от една година;

(ii)

между една и пет години; и

(iii)

по-късно от пет години.

лизинговите плащания, признати като разход.
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(в)

общо описание на значителните лизингови споразумения на
лизингополучателя, включително, например, информация за условните
наеми, опции за подновяване или закупуване, "пълзящи клаузи" и техните
условия, подлизинг, както и ограничения, наложени от лизинговите
споразумения.

Финансови отчети на лизингодателите – финансов лизинг
Първоначално признаване и оценяване
20.17

Лизингодателят следва да признава в отчета си за финансовото състояние активите,
държани по финансов лизинг и да ги представя като вземане, чиято сума е равна на
нетната инвестиция в лизинговия договор. Нетната инвестиция в лизингов
договор е брутната инвестиция в лизингов договор, дисконтирана с присъщия на
лизинга лихвен процент. Брутната инвестиция в лизинговдоговор е сумата от:
(a)

минималните лизингови плащания, подлежащи на получаване от
лизингодателя по финансовия лизинг и

(б)

всяка негарантирана остатъчна стойност, полагаща се на лизингодателя.

20.18

При договорите за финансов лизинг, с изключение на тези, сключени от
лизингодател — производител или дилър, първоначалните преки разходи
(разходите, които са допълнителни и могат да бъдат отнесени пряко към
договарянето и сключването на споразумение за лизинг) се включват в
първоначалната оценка на вземанията по финансов лизинг и с тях се намалява
сумата на признатия през целия срок на лизинговия договор приход.

20.19

Признаването на финансовия приход следва да се основава на модел, отразяващ
постоянна норма на възвръщаемост по периоди върху нетната инвестиция на
лизингодателя във финансовия лизинг. Лизинговите плащания, отнасящи се до
съответния период, с изключение на разходите за услуги, се съпоставят с брутната
инвестиция в лизинга, за да се намали както главницата, така и нереализирания
финансов приход. Ако е налице индикация, че приблизително оценената
негарантирана остатъчна стойност, използвана при изчисляване на брутната
инвестиция на лизингодателя в лизинга, се е променила значително,
разпределението на прихода в течение на срока на лизинговия договор се
преразглежда и всяко намаление по отношение на начислените суми се признава
незабавно в печалбата или загубата.

Последващо оценяване

Лизингодатели – производители или дилъри
20.20

20.21

Производителите и дилърите често предлагат на клиентите избор да закупят или
наемат актива. Финансовият лизинг на актив от лизингодател – производител или
дилър генерира два вида доход:
(a)

печалба или загуба, еквивалентна на печалбата или загубата, която би била
получена при окончателна и цялостна продажба на наемания актив по
обичайни продажни цени, отразяващи всички приложими търговски
отстъпки или отстъпки за обеми и

(б)

финансов приход за срока на лизинговия договор.

Приходът от продажбата, признат в началото на срока на финансовия лизинг от
лизингодателя — производител или дилър, представлява справедливата стойност на
актива или ако тя е по-ниска — сегашната стойност на минималните лизингови
плащания, полагащи се на лизингодателя, изчислени при пазарен лихвен процент.
Себестойността на продажбата, призната в началото на срока на лизинговия
договор, е себестойността или балансовата стойност, ако са различни, на отдадената
под наем собственост, намалена със сегашната стойност на негарантираната
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остатъчна стойност. Разликата между прихода от продажбата и себестойността на
продажбата е печалбата от продажбата, която се признава в съответствие с
политиката, следвана от предприятието по отношение на окончателни и цялостни
продажби.
20.22

Ако се оферират изкуствено занижени лихвени проценти, печалбата от продажбата
следва да се сведе до тази, която би била получена при начисляване на пазарен
лихвен процент. Разходите, извършени от лизингодател — производител или дилър,
във връзка с договаряне и сключване на споразумение за лизингов договор следва да
се признават като разход когато се признава печалбата от продажбата.

Оповестяване
20.23

Лизингодателят следва да прави следните оповестявания по отношение на финансов
лизинг:
(a)

(б)
(в)
лизингодателя.

равнението на брутната инвестиция в лизинговия договор към края на
отчетния период и сегашната стойност на минималните лизингови
плащания, подлежащи на получаване към края на отчетния период. Освен
това предприятието следва да оповести брутната инвестиция в лизинговия
договор и сегашната стойност на минималните лизингови плащания,
подлежащи на получаване към края на всеки от следните периоди:
(i)

не по-късно от една година;

(ii)

между една и пет години; и

(iii)

по-късно от пет години.

нереализиран финансов приход.
негарантираната

остатъчна

стойност,

полагаща

се

в

полза

на

(г)

натрупаните обезценки за несъбираеми вземания по минимални лизингови
плащания.

(д)

условните наеми, признати като доход за периода.

(е)

общо описание на значителните лизингови споразумения на
лизингодателя, включително, например, информация за условните наеми,
опции за подновяване или закупуване, "пълзящи клаузи" и техните
условия, подлизинг, както и ограничения, наложени от лизинговите
споразумения.

Финансови отчети на лизингодателите – оперативен лизинг
Признаване и оценяване
20.24

Лизингодателят следва да представя активите, обект на оперативен лизинг, в отчета
си за финансовото състояние съобразно естеството на актива.

20.25

Лизингодателят следва да признава дохода от лизинг по споразумения за оперативен
лизинг (с изключение на сумите за услуги като например застраховка или
поддръжка) в печалбата или загубата на база на линейния метод в течение на срока
на лизинговия договор, освен когато, или
(a)

друга системна база е представителна за модела, по който изгодите за
лизингополучателя от наетия актив се разполагат във времето, дори ако
плащанията не се извършват на тази база, или

(б)

плащанията към лизингодателя са структурирани така че да се увеличават
паралелно с очакваната обща инфлация (на база на публикувани индекси
или статистика), за да компенсират очакваните инфлационни увеличения
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на разходите за лизингодателя. Ако плащанията към лизингодателя се
променят поради фактори, различни от общата инфлация, то тогава това
условие (б) не е изпълнено.
20.26

Лизингодателят следва да признава като разход разходите, включително
амортизацията,
извършвани
за
реализиране
на
лизинговия
приход.
Амортизационната политика по отношение на амортизируеми активи, отдадени под
наем следва да е последователна с обичайната амортизационна политика на
лизингодателя по отношение на сходни активи.

20.27

Лизингодателят следва да добавя към балансовата стойност на отдадения под наем
актив всички първоначални преки разходи, извършени от него при договаряне и
сключване на споразумение за оперативен лизинг и да признава тези разходи като
разход в течение на срока на лизинговия договор на същата база, както лизинговия
приход.

20.28

За да определи дали отдаден под наем актив се е обезценил, лизингодателят следва
да прилага Раздел 27.

20.29

Лизингодател – производител или дилър не признава печалба от продажби при
встъпване в оперативен лизинг, тъй като този лизинг не е равносилен на продажба.

Оповестяване
20.30

Лизингодателят следва да прави следните оповестявания по отношение на
оперативен лизинг:
(a)

20.31

Бъдещите минимални лихвени плащания по неотменим оперативен лизинг
за всеки от следните периоди:
(i)

не по-късно от една година; и

(ii)

между една и пет години; и

(iii)

по-късно от пет години.

(б)

общо условните наеми, признати като доход.

(в)

общо описание на значителните лизингови споразумения на
лизингодателя, включително, например, информация за условните наеми,
опции за подновяване или закупуване, "пълзящи клаузи" и техните
условия, подлизинг, както и ограничения, наложени от лизинговите
споразумения.

В допълнение, изискванията за оповестяване относно активи по Раздели 17, 18, 27 и
34 се прилагат спрямо лизингодатели по отношение на активи, предоставяни по
оперативен лизинг.

Сделки за продажба и обратен лизинг
20.32

Сделка за продажба и обратен лизинг включва продажба на даден актив и обратното
му наемане. Лизинговото плащане и продажната цена обикновено са
взаимозависими, тъй като те се договарят в пакет. Счетоводното третиране на сделка
за продажба и обратен лизинг зависи от вида на лизинга.

Сделка за продажба и обратен лизинг, която води до финансов
лизинг
20.33

Ако сделка за продажба и обратен лизинг води в резултат до финансов лизинг,
продавачът - лизингополучател не следва да признава незабавно като доход
евентуално превишение на постъпленията от продажбата над балансовата стойност.
Вместо това, продавачът - лизингополучател следва да разсрочи такова превишение
и да го амортизира в течение на срока на лизинговия договор.
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Сделка за продажба
оперативен лизинг
20.34

и

обратен

лизинг,

която

води

до

Ако резултатът от сделка за продажба и обратен лизинг е оперативен лизинг и е
ясно, че сделката се сключва по справедлива стойност, продавачът лизингополучател следва да признава всяка печалба или загуба незабавно. Ако
продажната цена е по-ниска от справедливата стойност, продавачът –
лизингополучател следва да признава всяка печалба или загуба незабавно, освен в
случаите, когато загубата се компенсира от бъдещите лизингови плащания под
пазарната цена. В тези случаи продавачът - лизингополучател следва да разсрочи и
амортизира загубата пропорционално на лизинговите плащания през периода, през
който се очаква активът да бъде използван. Ако продажната цена е по-висока от
справедливата стойност, продавачът - лизингополучател следва да разсрочи
превишението над справедливата стойност и да го амортизира през периода, през
който се очаква активът да бъде използван.

Оповестяване
20.35

Изискванията за оповестяване спрямо лизингополучателите и лизингодателите се
прилагат и при сделките за продажба и обратен лизинг. Изискваното описване на
значителните лизингови споразумения включва описание на
уникални или
необичайни клаузи на договора или условия на сделките за продажба и обратен
лизинг.
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Раздел 21
Провизии, условни активи и условни пасиви
Обхват на настоящия раздел
21.1

Настоящият раздел се прилага по отношение на всички провизии (т.е. пасиви с
несигурен момент на възникване и размер), условни пасиви и условни активи, с
изключение на тези провизии, обхванати от други раздели на настоящия МСФО,
като например провизии, свързани с:
(a)

лизингови договори (Раздел 20 Лизинг). Настоящият раздел, обаче,
разглежда договори за оперативен лизинг, които са станали обременяващи.

(б)

договори за строителство (Раздел 23 Приходи).

(в)

задължения за доходи на наети лица (Раздел 28 Доходи на наети лица).

(г)

данъци върху дохода (Раздел 29 Данъци върху дохода).

21.2

Изискванията в настоящия раздел не се прилагат спрямо подлежащи на изпълнение
договори, освен ако не са обременяващи договори. Подлежащите на изпълнение
договори са такива договори, по които никоя от страните не е изпълнила нито едно
от своите задължения или и двете страни са изпълнили своите задължения частично
в еднаква степен.

21.3

Думата "провизия" се използва понякога и в контекста на такива позиции като
амортизация, обезценка на активи и несъбираеми вземания. Това представляват поскоро корекции на балансовите стойности на активите, а не признаване на пасиви и
поради това не попадат в обхвата на настоящия раздел.

Първоначално признаване
21.4

Предприятието следва да признава провизия единствено когато:
(a)

предприятието има задължение към отчетната дата като резултат от
минало събитие;

(б)

вероятно е (т.е. има по-голяма вероятност да се случи, отколкото да не се
случи), че ще е необходимо предприятието да прехвърли икономически
ползи за уреждане на задължението; и

(в)

сумата на задължението може да бъде надеждно оценена приблизително.

21.5

Предприятието следва да признава провизията като пасив в отчета за финансовото
състояние и да признава сумата на провизията като разход, освен ако друг раздел на
настоящия МСФО изисква разходите да бъдат признати като част от себестойността
на актив, като например материални запаси или имоти, машини и съоръжения.

21.6

Условието по параграф 21.4 буква (a) (задължение към отчетната дата като резултат
от минало събитие) означава, че предприятието няма друга реална алтернатива
освен да уреди на задължението. Това може да стане, когато предприятието има
правно задължение, чието принудително изпълнение се осигурява от закона или
когато предприятието има конструктивно задължение, поради това, че миналото
събитие (което може да е и действие на предприятието) е създало реални очаквания
у други страни, че предприятието ще изпълни задължението. Задължения, които ще
възникнат от бъдещи действия на предприятието (т.е. от бъдещото осъществяване на
стопанската дейност) не удовлетворяват условието по параграф 21.4 буква (a),
независимо колко вероятно е те да настъпят и дори те да са договорни задължения.
Например, поради търговски натиск или законови изисквания, предприятието може
да възнамерява или да е задължено да извърши разходи, за да може да функционира
по определен начин в бъдеще (например, като монтира димоуловителни филтри в
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конкретна фабрика). Доколкото предприятието може да избегне бъдещите разходи
чрез своите бъдещи действия, например като промени начина си на осъществяване
на дейността или като продаде фабриката, то няма сегашно задължение за тези
бъдещи разходи и не се признава никаква провизия.

Първоначално оценяване
21.7

Предприятието следва да оценява провизията по най-добрата приблизителна оценка
на сумата, необходима за уреждане на задължението към отчетната дата. Найдобрата приблизителна оценка е сумата, която предприятието разумно би платило за
погасяване на задължението към края на отчетния период или за да го прехвърли
към трета страна по същото време.
(a)

Когато дадена провизия включва голям брой отделни позиции,
приблизителната оценка на сумата отразява претеглянето на всички
възможни последствия по свързаните с тях вероятности. Поради това
провизията ще бъде с различна стойност в зависимост от това, дали
вероятността от загуба на определена сума е например 60 или 90 %. Когато
съществува поредица от възможни резултати в някакъв обхват и всяка
точка от този обхват има същата вероятност като останалите точки, се
взема средната точка от обхвата.

(б)

Когато провизията произтича от единично задължение, индивидуалният
най-вероятен резултат може да представлява най-добрата приблизителна
оценка на сумата, необходима за уреждане на задължението. Независимо
от това, дори в този случай, предприятието взема предвид и други
възможните резултати. Когато другите възможни резултати са в поголямана си част по-високи, или в по-голямата си част по-ниски от найвероятния резултат, най-добрата оценка ще бъде по-голяма или по-малка
стойност.

Когато ефекта от стойността на парите във времето е съществен, сумата на
провизията следва да бъде сегашната стойност на сумата, която се очаква да бъде
необходима за погасяване на задължението. Дисконтовият процент (или проценти)
следва да бъде (бъдат) процентът (или процентите) преди облагане с данъци, който
(които) отразява (отразяват) текущите пазарни оценки на стойността на парите във
времето. Специфичните за задължението рискове би следвало да се отразят в
дисконтовия процент или в приблизителното оценяване на сумите, необходими за
погасяване на задължението, но не и в двете.
21.8

Предприятието следва да изключва печалбите от очаквано освобождаване от активи
от оценката на дадена провизия.

21.9

Когато някои или всички необходими за уреждането на дадена провизия разходи
могат да бъдат възстановени от други лица (например посредством застрахователен
иск), предприятието следва да признава възстановяването като отделен актив само
когато е практически сигурно, че предприятието при уреждане на задължението ще
получи подлежащата на възстановяване сума. Признатата за възстановяването сума
следва да не превишава сумата на провизията. Подлежащата на възстановяване сума
следва да се представи в отчета за финансовото състояние като актив и не следва да
се компенсира с провизията. В отчета за всеобхватния доход предприятието може да
компенсира всяко възстановяване от други лица с разхода, свързан с провизията.

Последващо оценяване
21.10

Предприятието следва да отнася срещу провизията само тези разходи, за които
провизията първоначално е била призната.

21.11

Предприятието следва да преразглежда провизиите към всяка отчетна дата и да ги
коригира така, че да отразяват текущата най-добра приблизителна оценка на сумата,
която ще бъде необходима за погасяване на задължението към отчетната дата. Всяка
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корекция на преди това признатите суми следва да се признава в печалбата или
загубата, освен в случаите, когато провизията първоначално е призната като част от
себестойността на актив (виж параграф 21.5). Когато дадена провизия е оценена по
сегашната стойност на сумата, която се очаква да бъде необходима за погасяване на
задължението, амортизирането на сумата на сконтото следва да бъде признато като
финансов разход в печалбата или загубата през периода в който възниква.

Условни пасиви
21.12

Условен пасив е или възможно, но несигурно задължение или сегашно задължение,
което не е признато, тъй като не отговаря на едно или и на двете от условия (б) и (в)
по параграф 21.4. Предприятието не следва да признава условен пасив като пасив, с
изключение на провизиите за условни задължения на придобивания в бизнес
комбинация (виж параграфи 19.20 и 19.21). Оповестяването на условен пасив се
изисква от параграф 21.15, освен когато възможността за изтичане на ресурси е
отдалечена във времето. Когато предприятието е отговорно заедно и поотделно за
дадено задължение, частта от задължението, която се очаква да бъде погасена от
други страни, се третира като условен пасив.

Условни активи
21.13

Предприятието не следва да признава условен актив като актив. Оповестяването
относно условен актив се изисква от параграф 21.16 когато получаването на
икономически ползи е вероятно. Когато обаче, получаването на бъдещи
икономически изгоди от предприятието е практически сигурно, то тогава
съответният актив не представлява условен актив и неговото признаване е
целесъобразно.

Оповестяване
Оповестявания относно провизии
21.14

По отношение на всяка група провизии, предприятието следва да оповестява:
(a)

равнение, показващо:
(i)

балансовата стойност в началото и в края на периода;

(ii)

увеличения през периода, включително корекции, които
произтичат от промени в оценката на дисконтираната сума;

(iii)

суми, отнесени срещу провизията за периода; и

(iv)

неизползвани суми, сторнирани през периода.

(б)

кратко описание на характера на задължението и очакваният размер и
разположение във времето на произтичащите от задължението плащания.

(в)

посочване на елементите на несигурност относно
разположението във времето на тези изходящи потоци.

(г)

сумата на очакваните възстановявания, с отразяване на сумата на всеки
актив, признат за това очаквано възстановяване.

сумата

или

Сравнителна информация за периода не се изисква.

Оповестявания относно условни пасиви
21.15

С изключение на случаите, в които вероятната необходимост от изходящи потоци от
ресурси, съдържащи икономически ползи за уреждане на задължението е отдалечена
във времето, предприятието следва да оповестява кратко описание на характера на
условните пасиви за всяка група условни пасиви, а когато е практически възможно
и:
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(a)

приблизителна оценка на техния финансов ефект, оценен в съответствие с
изискванията на параграфи 21.7 - 21.11;

(б)

посочване на елементите на несигурност, отнасящи се до размера или
разположението във времето на изходящите потоци; и

(в)

възможността за евентуално възстановяване на суми.

Когато е практически неприложимо да се направят едно или повече от тези
оповестявания, този факт следва да бъде заявен.

Оповестявания относно условни активи
21.16

Когато постъпването на поток икономически ползи е вероятно (по-вероятно да се
случи, отколкото да не се случи), но не е практически сигурно, предприятието
следва да оповести описание на характера на условните активи към края на
отчетния период и когато е практически приложимо, без неоправдани разходи или
усилия, приблизителна оценка на финансовия им ефект, оценен като се използват
принципите, изложени в параграфи 21.7 - 21.11. Ако е практически неприложимо да
се направи това оповестяване, този факт следва да бъде заявен.

Оповестявания
предприятието
21.17

на

информация,

която

е

в

ущърб

на

В изключително редки случаи оповестяването на част или на цялата информация,
изискваща се по параграфи 21.14 – 21.16, може да се очаква, че ще бъде във вреда на
позицията на предприятието при спорове с други страни по въпросите на
провизията, условния пасив или условния актив. В такива случаи не е необходимо
предприятието да оповестява тази информация, но то следва да оповести най-общо
същността на спора заедно с факта, че информацията не е оповестена и причините за
това.

Приложение към Раздел 21
Насоки за признаване и оценяване на провизии
Настоящото Приложение придружава, но не е част от Раздел 21. То предоставя насоки за
прилагане на изискванията на Раздел 21 при признаване и оценяване на провизии.
Отчетната дата на всички предприятия от примерите, изложени в настоящото Приложение, е
31 декември. Във всички случаи се предполага, че може да бъде направена надеждна
приблизителна оценка на всички очаквани изходящи потоци. При някои от примерите
описаните обстоятелства биха могли да са довели до обезценка на активите; този аспект не е
предмет на примерите. В случаите, когато ефектът от стойността на парите във времето е
съществен, препратките към „най-добра приблизителна оценка” са към сегашната стойност на
сумите.

Пример 1 Бъдещи загуби от дейността
21П.1

Предприятието определя, че е вероятно даден сегмент от стопанската му дейност да
търпи загуби от бъдеща оперативна дейност в продължение на няколко години.
Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие – не съществува
минало събитие, което задължава предприятието да изплати ресурси.
Заключение – предприятието не признава провизия за бъдещи загуби от дейността.
Очакваните бъдещи загуби не отговарят на дефиницията за пасив. Очакването за
бъдещи загуби от дейността може да е признак, че един или повече активи са
обезценени – виж Раздел 27 Обезценка на активи.

Пример 2 Обременяващи договори

116
© IASCF

21П.2

Обременяващ договор е такъв договор, по който разходите, които не могат да бъдат
избегнати за покриване на задължението, превишават очакваните икономически
ползи, произтичащи от договора. Разходите, произтичащи от даден договор, които
не могат да бъдат избегнати, отразяват най-малките нетни разходи за излизане от
договора, които представляват по-малката сума от следните две – сумата на
разходите за изпълнение на договора и сумата на всички компенсации или санкции,
произтичащи от неизпълнението му. Така например, за предприятието може да
съществува договорно изискване по силата на оперативен лизинг, да направи
плащания за наем на актив, от който предприятието вече няма никаква нужда.
Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие – за
предприятието съществува договорно изискване да се изплатят ресурси, срещу
които то няма да получи съизмерими ползи.
Заключение – ако предприятието има договор, който е обременяващ, предприятието
признава и оценява сегашното задължение по силата на договора като провизия.

Пример 3 Преструктуриране
21П.3

Преструктурирането представлява програма, която е планирана и контролирана от
ръководството на предприятието и която ще промени съществено, или обхвата на
стопанската дейност, осъществявана от предприятието, или начина, по който се
осъществява тази дейност.
Сегашно задължение като
конструктивно задължение
предприятието:

(a)
минимум:

(б)

резултат от минало задължаващо събитие –
за преструктуриране възниква само когато

има подробен план за преструктуриране, в който се посочват като
(i)

стопанската дейност, или част от нея, която ще бъде засегната;

(ii)

засегнатите основни териториални поделения;

(iii)

териториалното поделение, дейността и приблизителния брой на
наетите лица, които ще бъдат компенсирани за прекратяване на
трудовия им стаж;

(iv)

разходите, които ще трябва да бъдат извършени; и

(v)

кога ще бъде изпълнен планът; и

е създало реални очаквания у засегнатите лица, че ще осъществи
преструктурирането, като е започнало реализирането на този план или като
е обявило основните характеристики на плана на засегнатите от него.

Заключение – предприятието признава провизия за разходите по преструктуриране
само когато към отчетната дата има правно или конструктивно задължение да
осъществи преструктурирането.

Пример 4 Гаранции
21П.4

Производител дава гаранции на купувачите на неговия продукт в момента на
продажбата. По силата на условията на договора за продажба, производителят поема
задължение да отстрани производствени дефекти, които се проявят в течение на три
години от датата на продажбата, като ремонтира или замени продукта. На базата на
опита е вероятно (т.е. по-вероятно да се случи, отколкото да не се случи) че ще има
рекламации по гаранциите.
Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие задължаващото събитие е продажбата на продукт с гаранция, която поражда правно
задължение.
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Изтичане на ресурси, съдържащи икономически изгоди, при уреждане – вероятно,
по отношение на гаранциите като цяло.
Заключение – предприятието признава провизия за най-добрата приблизителна
оценка на разходите за поправяне по силата на гаранцията на продуктите, продадени
преди отчетната дата.
Илюстрация на изчисленията:
През 20X0 са продадени стоки за 1 000 000 ВЕ. Опитът показва, че 90 процента от
продадените продукти не изискват гаранционен ремонт; 6 процента от продадените
продукти изискват минимален ремонт, възлизащ на 30 процента от продажната цена;
и 4 процента от продадените продукти изискват сериозен ремонт или замяна,
възлизащи на 70 процента от продажната цена. Следователно приблизително
оценените разходи по гаранцията са:
1 000 000 ВЕ х 90% х
0=
1 000 000 ВЕ х 6% х
30% =
1 000 000 ВЕ х 4% х
70% =
Общо =

0 ВЕ
18 000 ВЕ
28 000 ВЕ
46 000 ВЕ

Разходите за гаранционни ремонти и подмяна по продадени през 20Х0 продукти се
очакват да бъдат извършени, както следва, в края на всеки период: 60 процента през
20Х1, 30 процента през 20Х2 и 10 процента през 20Х3. Тъй като приблизително
оценените парични потоци вече отразяват вероятностите от изходящи парични
потоци, и допускайки, че не съществуват други рискове или несигурности, които
трябва да бъдат отразени, за определяне на сегашната стойност на тези парични
потоци предприятието използва „безрисков” дисконтов процент на база
правителствени облигации със същия срок, както очакваните изходящи парични
потоци (6 процента за едногодишни облигации и 7 процента за дву - и три - годишни
облигации). Изчислението на сегашната стойност, към края на 20Х0, на
приблизително оценените парични потоци, свързани с гаранциите по продукти,
продадени през 20Х0, е както следва:
Година

Очаквани
парични
плащания
(ВЕ)
27 600

Дисконтов
процент

Дисконтов фактор

Сегашна
стойност
(ВЕ)

6%

0.9434 (при 6% за
една година)

26 038

1

60% х 46 000
ВЕ

2

30% х 46 000
ВЕ

13 800

7%

0.8734 (при 7% за 2
години)

12 053

3

10% х 46 000
ВЕ

4 600

7%

0.8163 (при 7% за 3
години)

3 755

Общо

41 846
Предприятието ще признае задължение по гаранции към края на 20Х0 за продукти,
продадени през 20Х0, в размер на 41 846 ВЕ.

Пример 5 Политика за обратно приемане на стоки
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21П.5

Магазин за продажби на дребно има политика да възстановява стойността на
покупки на недоволни клиенти, макар да не е договорно задължен да го прави.
Политиката му да приема обратно стоки и да възстановява стойността им е широко
известна.
Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие –
задължаващото събитие е продажбата на продукта, която води до възникване на
конструктивно задължение, тъй като поведението на магазина е създало реални
очаквания от страна на неговите клиенти, че магазинът ще възстанови стойността на
покупката.
Изтичане на ресурси, съдържащи икономически изгоди, при уреждане – вероятно е,
че част от стоките ще бъде върната за възстановяване на стойността им.
Заключение – предприятието признава провизия за най-добрата приблизителна
оценка на сумата, която ще е необходима за възстановяване стойността на
връщаните стоки.

Пример 6 Закриване на подразделение – изпълнението не е
започнало преди края на отчетния период
21П.6

На 12 декември 20X0 съветът на директорите на предприятието взема решение да
закрие дадено подразделение. Преди края на отчетния период (31 декември 20Х0)
решението не е съобщено на никого от засегнатите, като не са предприети и никакви
други мерки за започване изпълнение на решението.
Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие – не съществува
задължаващо събитие, така че не съществува и задължение.
Заключение – предприятието не признава провизия.

Пример 7 Закриване на подразделение – съобщаване и
започване привеждането в действие преди края на отчетния
период
21П.7

На 12 декември 20X0 съветът на директорите на предприятието взема решение да
закрие подразделение, произвеждащо конкретен продукт. На 20 декември 20Х0
подробен план за закриване на подразделението е съгласуван от съвета на
директорите, изпратени са писма до клиентите, предупреждаващи ги да потърсят
алтернативен източник на доставки и известия за съкращение са изпратени до
персонала на подразделението.
Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие –
задължаващото събитие е съобщаването на решението на клиентите и служителите,
което поражда конструктивно задължение от тази дата, тъй като създава реално
очакване, че подразделението ще бъде закрито.
Изтичане на ресурси, съдържащи икономически изгоди, при уреждане - вероятно.
Заключение – предприятието признава провизия към 31 декември 20Х0 за найдобрата приблизителна оценка на разходите, които биха били извършени за
закриване на подразделението към отчетната дата.

Пример 8 Преквалификация на персонала в резултат на
промени в системата за данъчно облагане на доходите
21П.8

Правителството въвежда промени в системата за данъчно облагане на доходите. В
резултат на тези промени на предприятие в сектора на финансовите услуги се налага
да преквалифицира голяма част от административния и ангажирания с продажбите
персонал с оглед гарантиране продължаващото съблюдаване на изискванията на
нормативните актове в областта на данъчното облагане. Към края на отчетния
период не е осъществена никаква преквалификация на персонала.
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Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие – промяната в
данъчното законодателство не налага задължение на дадено предприятие да
извърши каквато и да е преквалификация. Задължаващо събитие за признаване на
провизия (самата преквалификация) не се е състояло.
Заключение – предприятието не признава провизия.

Пример 9 Съдебен случай
21П.9

Клиент е завел дело срещу Предприятие Х, претендирайки за обезщетение за
злополука, която твърди, че е претърпял при употребата на продаден му от
Предприятие Х продукт. Предприятието Х оспорва своята отговорност на основание
на това, че клиентът не е спазил указанията за използване на продукта. До датата, на
която съветът на директорите е одобрил за издаване финансовия отчет за годината,
завършваща на 31 декември 20Х1, юристите на предприятието считат, че е вероятно
предприятието да не бъде признато за отговорно. Когато обаче, предприятието
изготвя финансовите отчети за годината, завършваща на 31 декември 20Х2, неговите
юристи считат, че поради развитието на делото, сега е вероятно предприятието да
бъде признато за отговорно.
(a)

Към 31 декември 20Х1
Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие – на
базата на доказателствата, налични към момента, когато финансовият
отчет е одобрен, не съществува задължение, произтичащо от минало
събитие.
Заключение – не се признава провизия. Въпросът се оповестява като
условен пасив, освен ако вероятността за необходимост от изходящи
потоци се счита за отдалечена във времето.

(б)

Към 31 декември 20Х2
Сегашно задължение като резултат от минало задължаващо събитие – на
база на наличните доказателства съществува сегашно задължение.
Задължаващото събитие е продажбата на продукта на клиента.
Изтичане на ресурси, съдържащи икономически изгоди, при уреждане –
вероятно.
Заключение – признава се провизия за най-добрата приблизителна оценка
на сумата, необходима за погасяване на задължението към 31 декември
20Х2 и разходът се признава в печалбата или загубата. Това не е корекция
на грешка в 20Х1, тъй като на база на доказателствата, които са били
налични, когато финансовият отчет за 20Х1 е бил одобрен, към този
момент провизия не би следвало да се признава.
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Раздел 22
Пасиви и собствен капитал
Обхват на настоящия раздел
22.1

Настоящият раздел установява принципи за класифициране на финансовите
инструменти или като пасиви, или като собствен капитал и разглежда счетоводното
отчитане на капиталови инструменти, емитирани към физически лица или други
страни, действащи в качеството си на инвеститори в инструменти на собствения
капитал (т.е. в качеството им на собственици). Раздел 26 Плащане на базата на
акции разглежда счетоводното отчитане на сделка, при която предприятието
получава стоки или услуги (включително услуги от наети лица) като
възнаграждение за инструментите на собствения капитал (включително акции или
опции за акции) от наети лица или други търговци, действащи в качеството си на
продавачи на стоки или услуги.

22.2

Настоящият раздел следва да се прилага при класифициране на всички видове
финансови инструменти, с изключение на:
(a)

тези участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, които се
отчитат счетоводно в съответствие с Раздел 9 Консолидирани и
индивидуални финансови отчети, Раздел 14 Инвестиции в асоциирани
предприятия или Раздел 15 Участия в съвместни предприятия.

(б)

права и задължения на работодатели по силата на планове за доходи на
наети лица, по отношение на които се прилага Раздел 28 Доходи на наети
лица.

(в)

договори за условно възнаграждение в бизнес комбинация (виж раздел 19
Бизнес комбинации и репутация). Това изключение се прилага само по
отношение на придобиващия.

(г)

финансови инструменти, договори и задължения по силата на сделки с
плащане на базата на акции, по отношение на които се прилага Раздел 26,
освен параграфи 22.3 – 22.6, които следва да се прилагат спрямо обратно
изкупени собствени акции, които се купуват, продават, емитират или
обезсилват във връзка с планове за предоставяне на опции за акции на
наети лица, планове за покупка на акции от наети лица и всички други
споразумения за плащане на базата на акции.

Класифициране на даден инструмент като пасив или като
собствен капитал
22.3

Собственият капитал е остатъчният дял от активите на дадено предприятие след
приспадане на всички негови пасиви. Пасивът е сегашно задължение на
предприятието, възникващо от минали събития, уреждането на което се очаква да
доведе до изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи, от
предприятието. Собственият капитал включва инвестициите от страна на
собствениците на предприятието, плюс добавеното към тези инвестиции
нарастване, получено посредством печеливша дейност и запазено за използване в
стопанските операции на предприятието, минус намаленията на инвестициите на
собствениците в резултат на неизгодни дейности и разпределения към
собствениците.

22.4

Някои финансови инструменти, които отговарят на дефиницията за пасив се
класифицират като собствен капитал поради това, че представляват остатъчния дял в
нетните активи на предприятието:
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(a)

(б)

22.5

Инструмент с право на връщане на издателя е финансов инструмент, който
дава право на притежателя си да го продаде срещу парични средства или
друг финансов инструмент обратно на емитента, или който подлежи на
автоматично изплащане или обратно изкупуване от страна на емитента при
възникване на несигурно бъдещо събитие, или смърт или пенсиониране на
притежателя на инструмента. Инструмент с право на връщане на издателя,
който притежава всички от изброените по-долу характеристики, се
класифицира като инструмент на собствения капитал:
(i)

Инструментът дава право на притежателя си на пропорционален
дял от нетните активи на предприятието в случай на ликвидация
на предприятието. Нетните активи на предприятието са тези
активи, които остават след приспадане на всички други
претенции спрямо активите.

(ii)

Инструментът принадлежи към класа инструменти, които имат
подчинен характер спрямо всички останали класове
инструменти.

(iii)

Всички финансови инструменти в класа инструменти, които
имат подчинен характер спрямо всички останали класове
инструменти, имат идентични характеристики.

(iv)

Освен договорното задължение на емитента да изплати или
закупи обратно инструмента срещу парични средства или друг
финансов инструмент, даденият инструмент не съдържа никакво
договорно задължение да се предоставят парични средства или
друг финансов инструмент на друго предприятие, или да се
разменят финансови активи или финансови пасиви с друго
предприятие при условия, които са потенциално неблагоприятни
за предприятието, и не е договор, който ще бъде или може да
бъде уреден със собствените капиталови инструменти на
предприятието.

(v)

Общите очаквани парични потоци, които могат да бъдат
отнесени към дадения инструмент в течение на срока на неговия
живот, се базират по същество на печалбата или загубата, на
промяната в признатите нетни активи или на промяната в
справедливата стойност на признатите и непризнатите нетни
активи на предприятието в течение на срока на живот на
инструмента (с изключение на всички ефекти от инструмента).

Инструменти, или компоненти на инструменти, които са подчинени на
всички останали класове инструменти, се класифицират като собствен
капитал, ако налагат на предприятието задължение да предостави на друго
лице пропорционален дял от нетните активи на предприятието само при
ликвидация.

Следните примери са за инструменти, които се класифицират като пасиви, а не като
собствен капитал:
(a)

Даден инструмент се класифицира като пасив, в случай че
разпределението на нетните активи при ликвидация е ограничено от
максимална сума (таван). Така например, ако при ликвидация
притежателите на инструмента получават пропорционален дял от нетните
активи, но тази сума е ограничена от таван, като превишението на нетните
активи над тази сума се разпределя за благотворителна организация или
правителството, инструментът не се класифицира като собствен капитал.

(б)

Инструмент с право на връщане се класифицира като собствен капитал,
ако, когато пут опцията бъде упражнена, притежателят получава
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пропорционален дял от нетните активи на предприятието, оценен в
съответствие с настоящия МСФО. Ако притежателят, обаче, има право на
сума, оценена на някаква друга база (като например местни общоприети
счетоводни принципи), инструментът се класифицира като пасив.

22.6

(в)

Даден инструмент се класифицира като пасив, ако задължава
предприятието преди ликвидация да извърши плащания към притежателя,
като например задължителен дивидент.

(г)

Инструмент с право на връщане, който е класифициран като собствен
капитал във финансовия отчет на дъщерно предприятие, се класифицира
като пасив в консолидирания финансов отчет на групата.

(д)

Привилегирована акция, която предвижда задължително обратно
изкупуване от страна на емитента срещу фиксирана или определима сума
на фиксирана или определима бъдеща дата, или дава право на притежателя
си да поиска емитентът да изкупи обратно дадения инструмент на, или
след, определена дата срещу фиксирана или определима сума,
представлява финансов пасив.

Дяловете на членове в кооперации и сходни инструменти представляват собствен
капитал ако:
(a)

предприятието има безусловно право да откаже обратно изкупуване на
дялове на членовете, или

(б)

обратното изкупуване е безусловно забранено от местното
законодателство, подзаконови нормативни актове или устава на
предприятието.

Първоначална емисия на акции или други инструменти на
собствения капитал
22.7

22.8

Предприятието следва да признава емисията на акции или други инструменти на
собствения капитал като собствен капитал, когато то емитира тези инструменти, а
друга страна е задължена да предостави на предприятието парични средства или
други ресурси в замяна на инструментите.
(a)

Ако капиталовите инструменти са емитирани преди предприятието да е
получило паричните средства или други ресурси, предприятието следва да
представи сумата на вземането в отчета си за финансовото състояние като
намаление на собствения капитал, а не като актив.

(б)

Ако предприятието получи паричните средства или други ресурси преди
капиталовите инструменти да са емитирани и от предприятието не може да
се изисква да изплати обратно получените парични средства или други
ресурси, предприятието следва да признае съответното увеличение на
собствения капитал до степента на полученото възнаграждение.

(в)

До степента, в която инструментите на собствения капитал са записани, но
не са емитирани, и предприятието все още не е получило паричните
средства или други ресурси, предприятието не следва да признава
увеличение на собствения капитал.

Предприятието следва да оценява инструментите на собствения капитал по
справедливата стойност на паричните средства или други ресурси, които са
получени или подлежат на получаване, нетно от преките разходи по емитиране на
капиталовите инструменти. Ако плащането е разсрочено и стойността на парите във
времето е съществена, първоначалното оценяване следва да бъде на база сегашна
стойност.
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22.9

Предприятието следва да отчита счетоводно разходите по операции със собствен
капитал като намаление на собствения капитал, нетно от всички свързани с това
данъчни изгоди.

22.10

Начинът, по който увеличението на собствения капитал, произтичащо от
емитирането на акции или други капиталови инструменти, е представено в отчета за
финансовото състояние, се определя от приложимото право. Така например,
номиналната стойност на акциите и сумата, платена в превишение на номиналната
стойност, могат да бъдат представени поотделно.

Продажба на опции, права и варанти
22.11

Предприятието следва да прилага принципите по параграфи 22.7 - 22.10 по
отношение на собствен капитал, емитиран посредством продажба на опции, права,
варанти и сходни капиталови инструменти.

Капитализиране или бонусни емисии на акции и разделяне на
акции
22.12

Капитализиране или бонусна емисия (понякога означавана като дивидент, изплатен
в акции) представлява емитиране на нови акции за акционерите пропорционално на
тяхното притежание на акции към момента. Например, предприятието може да даде
на акционерите си една дивидентна или бонусна акция за всеки притежавани пет
акции. Разделянето на акции (известно също като разделяне на акции) представлява
разделянето на съществуващите акции на предприятието на множество акции. Така
например, при разделяне на акции, всеки акционер може да получи по една
допълнителна акция за всяка притежавана от него акция. В някои случаи акциите,
намиращи се преди това в обръщение, се обезсилват и се заменят с нови акции.
Капитализирането и бонусните емисии и разделянето на акции не променят общия
собствен капитал. Предприятието следва да прекласифицира сумите в рамките на
собствения капитал, съобразно изискванията на приложимото законодателство.

Конвертируем
инструменти

дълг

или

сходни

съставни

финансови

22.13

При емитиране на конвертируем дълг или на сходни съставни финансови
инструменти, съдържащи както компонент на пасив, така и компонент на собствен
капитал, предприятието следва да разпределя постъпленията между компонента на
пасива и компонента на собствения капитал. За да извърши разпределението,
предприятието следва първо да определи сумата на компонента на пасива като
справедливата стойност на сходен пасив, който няма характеристика
конвертируемост или на сходен свързан компонент на собствения капитал.
Предприятието следва да разпредели оставащата сума като компонент на собствения
капитал. Разходите по операцията следва да бъдат разпределени между дълговия
компонент и компонента на собствения капитал на база на техните съответни
справедливи стойности.

22.14

Предприятието не следва да възстановява обратно разпределението в последващ
период.

22.15

В периоди след като инструментите са били емитирани, предприятието следва
системно да признава всяка разлика между компонента на пасива и сумата на
главницата, дължима на падеж, като допълнителен разход за лихви, използвайки
метода на ефективния лихвен процент (виж параграфи 11.15 - 11.20).
Приложението към настоящия раздел илюстрира счетоводното отчитане от страна
на емитента на конвертируем дълг.

Обратно изкупени собствени акции
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22.16

Обратно изкупени собствени акции са инструментите на собствения капитал на
дадено предприятие, които са били емитирани и впоследствие придобити отново от
предприятието. Предприятието следва да приспада от собствения капитал
справедливата стойност на възнаграждението, предоставено за обратно изкупените
собствени акции. Предприятието не следва да признава печалба или загуба в
печалбата или загубата при закупуване, продажба, емитиране или обезсилване на
обратно изкупени собствени акции.

Разпределения към собствениците
22.17

Предприятието следва да намали собствения капитал със сумата на разпределенията
към неговите собственици (притежателите на негови капиталови инструменти),
нетно от всички свързани с това данъчни изгоди. Параграф 29.26 предоставя насоки
относно счетоводното отчитане на данъка върху дивидентите, удържан при
източника.

22.18

Понякога предприятието разпределя като дивиденти към собствениците активи,
различни от парични средства. Когато предприятието обяви подобно разпределение
и има задължение да разпредели непарични активи към собствениците си, то следва
да признае пасив. Предприятието следва да оцени пасива по справедливата стойност
на активите, които ще бъдат разпределени. Към края на всеки отчетен период и към
датата на уреждане предприятието следва да преразглежда и коригира балансовата
стойност на дължимия дивидент, за да отрази промените в справедливата стойност
на активите, които ще бъдат разпределени, като всяка промяна се признава в
собствения капитал като корекция на сумата за разпределяне.

Неконтролиращо участие и операции
консолидирано дъщерно предприятие
22.19

с

акции

на

В консолидираните финансови отчети неконтролиращото участие в нетните
активи на дъщерно предприятие се включва в собствения капитал. Предприятието
следва да третира промените в контролиращото участие на предприятието майка в
дъщерното предприятие, които не водят до загуба на контрол, като операции с
притежатели на собствен капитал в качеството им на притежатели на собствения
капитал. Съобразно с това, балансовата стойност на неконтролиращото участие
следва да се коригира така, че да отрази промяната в дела на предприятието майка в
нетните активи на дъщерното предприятие. Всяка разлика между сумата, с която се
коригира по този начин неконтролиращото участие и справедливата стойност на
полученото или платено възнаграждение, ако има такова, следва да се признае пряко
в собствения капитал и да се отнесе към притежателите на капитала на
предприятието майка. Предприятието не следва да признава печалба или загуба от
тези промени. Предприятието също така не следва да признава никаква промяна в
балансовите стойности на активи (включително репутация) или пасиви като
резултат от подобни операции.

Приложение към Раздел 22
Пример за счетоводно отчитане на конвертируем дълг от страна на
емитента
Приложението придружава, но не е част от Раздел 22. То предоставя насоки за прилагане
на изискванията по параграф 22.13 - 22.15.
На 1 януари 20X5 дадено предприятие емитира 500 конвертируеми облигации. Облигациите
са емитирани по номинал от 100 ВЕ на облигация и са за пет годишен срок, без разходи по
сделката. Общите постъпления от емисията са 50 000 ВЕ. Лихвата е дължима ежегодно в края
на периода при годишен лихвен процент от 4 процента. Всяка облигация е конвертируема в 25
обикновени акции по усмотрение на притежателя по всяко време преди падежа. Към момента
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когато са емитирани облигациите, пазарният лихвен процент за сходен дълг, който няма
опция за конвертиране, е 6 процента.
Когато е емитиран инструментът, първо следва да бъде оценен компонентът на пасива, а
разликата между общите постъпления по емисията (което представлява справедливата
стойност на инструмента в неговата цялост) и справедливата стойност на компонента на
пасива се отнася към компонента на собствения капитал. Справедливата стойност на
компонента на пасива се изчислява като се определи неговата сегашна стойност, използвайки
дисконтовия процент от 6 процента. Изчисленията и счетоводните записи са показани подолу:
ВЕ
50 000
37 363

Постъпления от емисията на облигациите (А)
Сегашна стойност на главницата в края на петте години
(виж изчисленията по-долу)
Сегашна стойност на лихвите, платими ежегодно в края на годината за пет
години
Сегашна стойност на задължението, която представлява справедливата
стойност на компонента на пасива (В)
Остатък, който представлява справедливата стойност на компонента на
собствения капитал (А) - (В)

8 425
45 788
4 212

Емитентът на облигациите прави следния счетоводен запис при емитирането им на 1 януари
20Х5 година:
дебит Парични средства
кредит Финансов пасив – конвертируема
облигация
кредит Собствен капитал

50 000 ВЕ
45 788 ВЕ
4 212 ВЕ

4 212 ВЕ представлява сконто при емитирането на облигациите, така че записът може да бъде
показан също и „брутно”:
дебит Парични средства
дебит Сконто на облигации
кредит Финансов пасив – конвертируема
облигация
кредит Собствен капитал

50 000 ВЕ
4 212 ВЕ
50 000 ВЕ
4 212 ВЕ

След емитиране емитентът ще амортизира сконтото на облигациите в съответствие със
следната таблица:

01.01.20Х5
31.12.20Х5
31.12.20Х6
31.12.20Х7
31.12.20Х8
31.12.20Х9
общо

(а)
Плащане
на лихви
(ВЕ)

(б)
Общ разход
за лихви
(ВЕ)=6%х(д)

(в)
Амортизация
на сконтото на
облигациите
(ВЕ) = (б) -(а)

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000

2 747
2 792
2 840
2 890
2 943
14 212

747
792
840
890
943
4 212

(г)
Сконто на
облигациите
(ВЕ)=(г)-(в)

4 212
3 465
2 673
1 833
943
0

(д)
Нетен
пасив
(ВЕ) =
50 000 (г)
45 788
46 535
47 327
48 167
49 057
50 000

В края на 20Х5 г емитентът би направил следния счетоводен запис:
дебит Разходи за лихви
кредит Сконто на облигации
кредит Парични средства

2 747 ВЕ
747 ВЕ
2 000 ВЕ
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Изчисления
Сегашна стойност на главницата от 50 000 ВЕ при 6 процента
50 000 ВЕ/(1.06)^5 = 37 363 ВЕ
Сегашна стойност на лихвения анюитет в размер на 2 000 ВЕ (= 50 000 х 4 процента),
платими в края на всяка от петте години
Годишните лихвени плащания от 2 000 ВЕ представляват анюитет – паричен поток с краен
брой (n) периодични плащания (C), подлежащ на получаване на дати от 1 до n. За да се
изчисли сегашната стойност на този анюитет, бъдещите плащания се дисконтират с
периодичния лихвен процент (i), като се използва следната формула:
Сегашна стойност = C/i x [1 – 1/ (1+i)n]
Следователно сегашната стойност на лихвените плащания от 2 000 ВЕ е:
(2 000 ВЕ/. 06) х [1 – [(1/1.06)^5] = 8 425 ВЕ
Това е равно на сбора на сегашните стойности на петте отделни плащания от по 2 000 ВЕ
както следва:
Сегашна стойност на лихвено плащане към 31 декември 20Х5 = 2,000/1.06
Сегашна стойност на лихвено плащане към 31 декември 20X6 = 2,000/1.06^2
Сегашна стойност на лихвено плащане към 31 декември 20X7 = 2,000/1.06^3
Сегашна стойност на лихвено плащане към 31 декември 20X8 = 2,000/1.06^4
Сегашна стойност на лихвено плащане към 31 декември 20X9 = 2,000/1.06^5
Общо

ВЕ
1 887
1 780
1 679
1 584
1 495
8 425

Още един начин да се изчисли това е, като се използва таблица за сегашната стойност на
обикновен анюитет в края на периода, пет периода, лихвен процент от 6 процента на период.
(Подобни таблици лесно могат да бъдат намерени в Интернет). Факторът на сегашната
стойност е 4.2124. Като се умножи по анюитетното плащане от 2 000 ВЕ се получава сегашна
стойност от 8 425 ВЕ.
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Раздел 23
Приходи
Обхват на настоящия раздел
23.1

23.2

Настоящият раздел следва да се прилага при счетоводното отчитане на приходи,
произтичащи от следните сделки и събития:
(a)

продажба на стоки (независимо дали произведени от предприятието с цел
продажба или закупени за препродажба).

(б)

предоставяне на услуги.

(в)

договори за строителство, при които предприятието е изпълнител.

(г)

използването на активите на предприятието от други лица, което генерира
лихви, възнаграждения за права или дивиденти.

Приходи или друг доход, възникващи в резултат на някои сделки или събития, се
разглеждат от други раздели на настоящия МСФО:
(a)

лизингови споразумения (виж Раздел 20 Лизинг).

(б)

дивиденти и друг приход, възникващи в резултат на инвестиции, които са
отчетени счетоводно като се използва методът на собствения капитал (виж
Раздел 14 Инвестиции в асоциирани предприятия и Раздел 15 Участия в
съвместни предприятия).

(в)

промените в справедливата стойност на финансови активи и
финансови пасиви или освобождаването от тях (виж Раздел 11 Основни
финансови инструменти и Раздел 12 Други въпроси относно финансовите
инструменти).

(г)

промените в справедливата стойност на инвестиционни имоти (виж
Раздел 16 Инвестиционен имот).

(д)

първоначално признаване и промени в справедливата стойност на
биологични активи, свързани със земеделска дейност (виж Раздел 34
Специализирани дейности).

(е)

първоначално признаване на земеделска продукция (виж Раздел 34).

Оценяване на приходите
23.3

Предприятието следва да оценява приходите по справедливата стойност на
полученото или подлежащо на получаване възнаграждение. Справедливата стойност
на полученото или подлежащо на получаване възнаграждение взема под внимание
сумата на всички търговски отстъпки, отстъпки за незабавно плащане и
количествени рабати, предоставени от предприятието.

23.4

Предприятието следва да включва в приходите само брутните потоци от
икономически ползи, получени или подлежащи на получаване от предприятието за
негова собствена сметка. Предприятието следва да изключва от приходите всички
суми, събрани от името на трети страни, като данъци върху продажбите, данъци
върху стоки и услуги и данъци върху добавената стойност. При агентско
взаимоотношение предприятието следва да включва в приходите само сумата на
комисионното възнаграждение. Сумите, събрани от името на възложителя не са
приходи на предприятието.

Разсрочено плащане
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23.5

Когато входящият поток от парични средства или парични еквиваленти е разсрочен
и споразумението представлява на практика операция по финансиране,
справедливата стойност на възнаграждението е сегашната стойност на всички
бъдещи постъпления, определена, като се използва присъщ лихвен процент.
Финансираща операция възниква, например когато предприятието предоставя на
купувача безлихвен кредит или когато, като възнаграждение за продажбата на
стоките, приема от купувача полица за вземането си с лихвен процент под пазарния.
Присъщият лихвен процент е по-ясно определимия от:
(a)

преобладаващия лихвен процент за сходни инструменти на емитенти със
сходен кредитен рейтинг или

(б)

лихвен процент, който дисконтира номиналната стойност на инструмента
до текущата продажна цена на стоките или услугите при условия на
незабавно плащане. Предприятието следва да признава разликата между
сегашната стойност на всички бъдещи постъпления и номиналната
стойност на възнаграждението като приходи от лихви в съответствие с
параграфи 23.28 и 23.29 и Раздел 11.

Размяна на стоки или услуги
23.6

23.7

Предприятието не следва да признава приходи:
(a)

когато стоки или услуги се разменят срещу стоки или услуги, които са със
сходен характер и стойност или

(б)

когато стоки или услуги се разменят срещу несходни стоки или услуги, но
сделката няма търговска същност.

Предприятието следва да признава приходи когато стоки или услуги се разменят
срещу несходни стоки или услуги в сделка, която има търговска същност. В този
случай предприятието следва да оцени сделката по:
(a)

справедливата стойност на получените стоки или услуги, коригирана със
сумата на всички преведени парични средства или парични еквиваленти;

(б)

ако сумата по буква (a) не може да се оцени надеждно – по справедливата
стойност на отдадените стоки или услуги, коригирана със сумата на всички
преведени парични средства или парични еквиваленти; или

(в)

ако справедливата стойност нито на получения актив, нито на отдадения
актив, може да бъде надеждно оценена – по балансовата стойност на
отдадения актив, коригирана със сумата на всички преведени парични
средства или парични еквиваленти.

Идентифициране на сделката, пораждаща приходи
23.8

Предприятието обикновено прилага критериите по настоящия раздел за признаване
на приходи отделно за всяка сделка. Предприятието прилага, обаче, критериите за
признаване по отношение на отделно разграничимите компоненти на единична
сделка, когато това е необходимо за отразяване същността на сделката. Така
например, предприятието прилага критериите за признаване по отношение на
отделно разграничимите компоненти на единична сделка, когато продажната цена на
даден продукт включва сума за последващо гаранционно обслужване, която може да
бъде идентифицирана. И обратно, предприятието прилага критериите за признаване
спрямо две или повече сделки едновременно, когато те са свързани така, че
търговският ефект не може да се установи, без да се отчете цялата поредица от
сделки като цяло. Така например, предприятието прилага критериите за признаване
спрямо две или повече сделки едновременно, когато продава стоки и едновременно
с това сключва отделно споразумение за обратно закупуване на тези стоки на покъсна дата, анулирайки по този начин на практика същността на сделката.
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23.9

Понякога, като част от сделка по продажба, предприятието предоставя на клиента си
награда за лоялност, която клиентът може в бъдеще да представи за изплащане, като
получи безплатни или намалени стоки или услуги. В този случай, в съответствие с
параграф 23.8, предприятието следва да отчете счетоводно бонуса за лоялност като
отделно разграничим компонент на първоначалната сделка по продажбата.
Предприятието следва да разпредели справедливата стойност на полученото или
подлежащо на получаване възнаграждение по първоначалната продажба между
бонусите и останалите компоненти на продажбата. Възнаграждението, отнесено към
бонусите следва да се оценява според справедливата им стойност, т.е. сумата, срещу
която бонусите биха могли да бъдат продадени самостоятелно.

Продажба на стоки
23.10

Предприятието следва да признава приходи от продажба на стоки, когато са
удовлетворени всички от посочените по-долу условия:
(a)

предприятието е прехвърлило на купувача съществените рискове и ползи
от собствеността върху стоките.

(б)

предприятието не запазва продължаващо участие в управлението, в
степента, която обикновено се свързва със собствеността, нито ефективен
контрол над продадените стоки.

(в)

сумата на приходите може да бъде оценена надеждно.

(г)

вероятно е, икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат
получени от предприятието.

(д)

направените разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със
сделката, могат да бъдат надеждно оценени.

23.11

Оценката кога предприятието е прехвърлило на купувача значителните рискове и
ползи от собствеността изисква проучване на обстоятелствата по сделката. В
повечето случаи прехвърлянето на рисковете и ползите от собствеността съвпада с
прехвърлянето на юридическото право на собственост или с предаването във
владение на купувача. Такъв е случаят при повечето продажби на дребно. В други
случаи прехвърлянето на рисковете и ползите от собствеността става по различно
време от това на прехвърлянето на правото на собственост или на предаването във
владение.

23.12

Предприятието не признава приходи, в случай че запазва значителните рискове от
собствеността. Примери на ситуации, при които предприятието може да запази
значителните рискове и ползи от собствеността, са:

23.13

(a)

когато предприятието запазва задължение за незадоволително изпълнение,
което не е покрито от нормални гаранции.

(б)

когато получаването на прихода от конкретна продажба зависи от това,
купувачът от своя страна да продаде стоките.

(в)

когато експедираните стоки подлежат на монтаж, а монтажът представлява
съществена част от договора, която все още не е завършена.

(г)

когато купувачът има право да анулира покупката по причина, посочена в
договора за продажба, или по усмотрение на купувача без никаква
причина, и предприятието не е сигурно каква е вероятността стоката да
бъде върната.

Ако предприятието запазва само незначителен риск от собствеността, сделката е
продажба и предприятието признава прихода. Например, един продавач признава
приход, когато запазва юридическото право на собственост върху стоките, само за
да осигури събираемостта на дължимата сума. По подобен начин предприятието
признава приход, когато предлага връщане на стоката, в случай че клиентът намери
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стоките за дефектни или не е удовлетворен поради други причини и предприятието
може да оцени тези връщания на стоки по надежден начин. В тези случаи
предприятието признава провизия за обратно връщаните стоки в съотвевтствие с
Раздел 21 Провизии, условни активи и условни пасиви.

Предоставяне на услуги
23.14

Когато резултатът от една сделка, включваща предоставяне на услуги, може
надеждно да се оцени приблизително, предприятието следва да признава прихода,
свързан със сделката, съобразно етапа на завършеност на сделката към края на
отчетния период (понякога това е известно като метод на процент на завършеност).
Резултатът от една сделка може да се оцени приблизително по надежден начин,
когато са изпълнени всички посочени по-долу условия:
(a)

сумата на прихода може да бъде оценена надеждно.

(б)

вероятно е икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат
получени от предприятието.

(в)

етапът на завършеност на сделката към края на отчетния период може
надеждно да се оцени.

(г)

разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на
сделката, могат надеждно да бъдат оценени. Параграфи 23.21 - 23.27
предоставят насоки относно прилагането на метода процент на
завършеност.

23.15

Когато услугите се извършват с неопределен брой действия за конкретен период от
време, предприятието признава прихода по линеен метод за конкретния период,
освен ако има доказателства, че друг метод по-добре представя етапа на
завършеност. Когато едно конкретно действие е много по-значимо от всички други,
предприятието отлага признаването на прихода до извършването на значимото
действие.

23.16

Когато резултатът от сделката, включваща предоставяне на услуги, не може да бъде
оценен приблизително по надежден начин, предприятието следва да признае приход
само дотолкова, доколкото признатите разходи са възстановими.

Договори за строителство
23.17

Когато резултатът от договор за строителство може да бъде оценен приблизително
по надежден начин, предприятието следва да признае договорените приходи и
договорените разходи, свързани с договора за строителство, съответно като приходи
и разходи, според етапа на завършеност на дейностите по договора към края на
отчетния период (често наричан метод на процент на завършеност). Надеждното
приблизително оценяване изисква надеждни приблизителни оценки на етапа на
завършеност, бъдещите разходи и събираемостта на фактурираните суми. Параграфи
23.21 - 23.27 предоставят насоки относно прилагането на метода процент на
завършеност.

23.18

Изискванията по настоящия раздел обикновено се прилагат поотделно спрямо всеки
договор за строителство. При някои обстоятелства, обаче, е необходимо настоящият
раздел да се прилага спрямо отделно разграничимите компоненти на един договор
или спрямо група договори взети заедно, с оглед отразяване същността на дадения
договор или група договори.

23.19

Когато даден договор обхваща определен брой активи, изграждането на всеки актив
следва да се третира като отделен договор за строителство, когато:
(a)

са били представени отделни предложения относно всеки актив;
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23.20

(б)

всеки актив е бил предмет на отделни преговори, като изпълнителят и
клиентът са в състояние да приемат или отхвърлят тази част от договора,
отнасяща се до всеки актив; и

(в)

разходите и приходите по отношение на всеки актив могат да бъдат
идентифицирани.

Група договори, независимо от това дали са с един или с няколко клиента, следва да
бъде третирана като един договор за строителства, когато:
(a)

групата договори се договаря като един пакет;

(б)

договорите са толкова тясно взаимосвързани, че всъщност са част от
единен проект с общ марж на печалба; и

(в)
договорите
последователност.

са

изпълняват

едновременно

или

в

непрекъсната

Метод на процент на завършеност
23.21

Този метод се използва за признаване на приходи от предоставяне на услуги (виж
параграфи 23.14 - 23.16) и от договори за строителство (виж параграфи 23.17 23.20). Предприятието следва да проверява и когато е необходимо да преразглежда
приблизителните оценки на приходите и разходите в процеса на изпълнение на
сделката за предоставяне на услуги или договора за строителство.

23.22

Предприятието следва да определя етапа на завършеност на дадена сделка или
договор, като използва методът, който оценява най-надеждно извършената работа.
Възможните методи включват:
(a)

частта, която направените разходи за работата, извършена до момента,
представляват спрямо приблизително оценените общи разходи. Разходите,
направени за работата, извършена до момента, не включват разходи,
свързани с бъдеща дейност, като например за материали или авансови
плащания.

(б)

преглед на извършената работа.

(в)

завършеност на натурална част от сделката за предоставяне на услуги или
работата по договора.

Междинните плащания и получените от клиентите аванси често не отразяват
извършената работа.
23.23

Предприятието следва да признава разходи, свързани с бъдещи дейности по
сделката или договора, като например разходи за материали или авансови плащания,
като актив, ако е вероятно, че разходите ще бъдат възстановени.

23.24

Предприятието следва да признава незабавно като разход всички разходи, чието
възстановявате не е вероятно.

23.25

Когато резултатът от договор за строителство не може да бъде приблизително
оценен по надежден начин:

23.26

(a)

предприятието следва да признава приходи само до степента на
направените по договора разходи, които е вероятно да бъдат възстановени
и

(б)

предприятието следва да признава разходите по договора като разход за
периода, през който са извършени.

Когато има вероятност общите разходи по договор за строителство да надхвърлят
общите приходи по договора, очакваната загуба следва незабавно да се признае за
разход, със съответната провизия за обременяващ договор (виж Раздел 21).
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23.27

Ако събираемостта на сума, която е била призната като приход по договора, вече не
е вероятно, предприятието следва да признае несъбираемата сума като разход, а не
като корекция на сумата на прихода по договора.

Лихви, възнаграждения за права и дивиденти
23.28

23.29

Предприятието следва да признава приходи, произтичащи от използването на
активите на предприятието от други лица, което генерира лихви, възнаграждения за
права и дивиденти на база на изложеното в параграф 23.29, когато:
(a)

е вероятно икономическите ползи, свързани със сделката, да бъдат
получени от предприятието и

(б)

сумата на прихода може да бъде надеждно оценена.

Предприятието следва да признава приходите на следната база:
(a)

лихвите следва да се признават, като се използва методът на ефективния
лихвен процент, по начина описан в параграфи 11.15 - 11.20.

(б)

възнагражденията за права следва да се признават на базата на
счетоводния принцип на начисляване, съгласно съдържанието на
съответното споразумение.

(в)

дивидентите следва да се признават, когато се установи правото на
акционера да получи плащането.

Оповестяване
Общи оповестявания относно приходите
23.30

Предприятието следва да оповестява:
(a)

счетоводната политика, приета по отношение признаването на приходи,
включително методите, приети за определяне етапа на завършеност на
сделките, включващи предоставяне на услуги.

(б)

сумата на всяка категория приходи, признати през периода, показвайки
поотделно като минимум приходите, произтичащи от:
(i)

продажба на стоки.

(ii)

предоставяне на услуги.

(iii)

лихви.

(iv)

възнаграждения за права.

(v)

дивиденти.

(vi)

комисионни възнаграждения.

(vii)

безвъзмездни средства, предоставени от държавата.

(viii)

всеки друг значим вид приходи.

Оповестявания,
строителство
23.31

свързани

с

приходи

по

договори

за

Предприятието следва да оповестява следното:
(a)

сумата на приходите по договора, признати като приход през периода.

(б)

методите, използвани за определяне на приходите по договора, признати
през периода.
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(в)
23.32

методите, използвани за определяне етапа на завършеност на договорите в
процес на изпълнение.

Предприятието следва да представя:
(a)

брутната сума, дължима от клиенти за работата по договора – като актив.

(б)

брутната сума, дължима на клиенти за работата по договора – като пасив.

Приложение към Раздел 23
Примери за признаване на приходи съгласно принципите по Раздел 23
Настоящото Приложение придружава, но не е част от Раздел 23. То предоставя насоки за
прилагане на изискванията в Раздел 23 при признаване на приходите.
23П.1

Изложените по-долу примери се фокусират върху конкретни аспекти на дадена
сделка и не представляват комплексно обсъждане на всички уместни фактори, които
биха могли да окажат влияние върху признаването на прихода. Примерите най-общо
допускат, че сумата на прихода може да бъде надеждно оценена, че е вероятно
икономическите ползи да бъдат получени от предприятието, и че извършените или
предстоящи да бъдат извършени разходи могат да бъдат надеждно оценени.

Продажба на стоки
23П.2

Законодателството в различните страни може да доведе до това, критериите за
признаване по Раздел 23 да бъдат удовлетворявани по различно време. В частност,
законодателството може да определя момента, в който предприятието прехвърля
значителните рискове и изгоди от собствеността. Поради това примерите в
настоящото Приложение е необходимо да се разглеждат в контекста на
законодателството, отнасящо се до продажбата на стоки в страната, в която се
осъществява сделката.

Пример 1 Продажби от вида „Фактурирай и задръж”, при които
доставката е отложена по искане на купувача, но той приема
правото на собственост и допуска фактуриране
23П.3

Продавачът признава приход, когато купувачът приема правото на собственост, при
условие че:
(a)

е вероятно доставката да бъде извършена;

(б)

към момента на признаване на продажбата, обектът е наличен,
идентифициран и готов за доставяне на купувача;

(в)

купувачът изрично потвърждава указанията за отсрочване на доставката; и

(г)

се прилагат обичайни условия на плащане.

Приходът не се признава, когато съществува само намерение стоките да се
придобият или произведат навреме с оглед на доставката.

Пример 2 Стоки, експедирани под условие: монтаж и проверка
23П.4

Продавачът обичайно признава приход, когато купувачът приеме доставката и
монтажът и проверката са завършени. Приходът, обаче, се признава незабавно след
като купувачът приеме доставката, когато:
(a)

процесът на монтиране е прост, като например монтиране на фабрично
тестван телевизионен приемник, който изисква само разопаковане и
свързване към мрежата и антената или

(б)

проверката се осъществява само с цел окончателно определяне на цените,
например при експедиция на желязна руда, захар или соя.
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Пример 3 Стоки, експедирани под условие: след одобрение,
когато купувачът е договорил ограничено право на връщане
23П.5

Ако съществува несигурност относно вероятността от връщане, продавачът
признава приход, когато доставката е приета официално от купувача или когато
стоките са доставени и срокът за отказването им е изтекъл.

Пример 4 Стоки, експедирани под условие: продажба на
консигнация, по силата на която получателят (купувачът) се
задължава да продаде стоките за сметка на доставчика
(продавача)
23П.6

Доставчикът признава приход, когато стоките са продадени от получателя на трета
страна.

Пример 5 Стоки, експедирани под условие: плащане срещу
доставка
23П.7

Продавачът признава приход, когато доставката е осъществена и паричните средства
са получени от продавача или неговия агент.

Пример 6 Отложена продажба на стоки, при която стоките се
доставят, когато купувачът направи последната от поредица
вноски
23П.8

Продавачът признава приход от подобни продажби, когато стоките се доставят.
Когато опитът, обаче, показва, че мнозинството подобни сделки се осъществяват,
приходът може да бъде признат, когато е получен значителен депозит, при условие
че стоките са налични, идентифицирани и готови да бъдат доставени на купувача.

Пример 7 Поръчки, при които плащането (или частичното
плащане) е получено авансово преди доставката на стоки, които
към момента не са налични - например, стоките, предстои да
бъдат произведени или ще бъдат доставени директно на
купувача от трета страна
23П.9

Продавачът признава приход, когато стоките бъдат доставени на купувача.

Пример 8 Споразумение за продажба и обратно изкупуване
(различно от суап сделка), по силата на което продавачът
едновременно се съгласява да закупи обратно на по-късна дата
същите стоки, или когато продавачът има кол опция за обратно
изкупуване, или купувачът има пут опция да изиска продавачът
да изкупи обратно стоките
23П.10 При споразумение за продажба и обратно изкупуване на актив, различен от финансов
актив, продавачът трябва да анализира условията на споразумението, за да се увери
дали рисковете и изгодите от собствеността са били прехвърлени по същество върху
купувача. Ако те са били прехвърлени, продавачът признава приход. Когато
продавачът е запазил рисковете и изгодите от собствеността, дори юридическото
право на собственост да е прехвърлено, сделката представлява споразумение за
финансиране и не поражда приходи. По отношение на споразумение за продажба и
обратно изкупуване на финансов актив се прилагат разпоредбите на Раздел 11.

Пример 9 Продажби на посредници, като
дистрибутори, дилъри или други с цел препродажба

например

23П.11 Продавачът по принцип признава приход от подобни продажби, когато рисковете и
изгодите от собствеността са прехвърлени. Когато обаче, купувачът действа по
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същество в качеството на агент, продажбата се третира като консигнационна
продажба.

Пример 10 Абонамент за издания и други подобни обекти
23П.12 Когато въпросните обекти са със сходна стойност във всеки период, продавачът
признава приход на линейна база в течение на периода, в който обектите се
доставят. Когато обектите варират като стойност по периоди, продавачът признава
приход, на база на стойността на продажбата на експедирания обект, съотнесена към
общата приблизително оценена продажна стойност на всички обекти, включени в
абонамента.

Пример 11 Продажби на разсрочено плащане, при които
възнаграждението е дължимо на вноски
23П.13 Продавачът признава приход, съобразно продажната цена към датата на продажбата,
без в нея да са включени лихви.. Продажната цена е сегашната стойност на
възнаграждението, определена чрез дисконтиране на дължимите вноски с присъщия
лихвен процент. Продавачът признава лихвения елемент като приход, използвайки
метода на ефективния лихвен процент.

Пример 12 Споразумения за строителство на недвижим имот
23П.14 Предприятие, което пряко или чрез подизпълнители се ангажира със строителство на
недвижим имот и влиза в споразумение с един или повече купувачи преди
строителството да бъде завършено, следва да отчита счетоводно това споразумение
като продажба на услуги, използвайки метода на процент на завършеност, само ако:
(a)

купувачът е в състояние да определи основните структурни елементи на
проекта на недвижимия имот преди строителството да започне и/или да
определи изрично основните структурни промени, след като
строителството вече е започнало (независимо дали купувачът се възползва
от това си право или не), или

(б)

купувачът придобива и доставя строителните материали, а предприятието
предоставя само строителни услуги.

23П.15 Ако от предприятието се изисква да предостави услуги, едновременно с осигуряването
на строителните материали за да изпълни договорното си задължение да предостави
недвижим имот на купувача, споразумението следва да бъде отчетено счетоводно
като продажба на стоки. В такъв случай купувачът не получава контрол или
значимите рискове и изгоди от собствеността върху незавършеното производство в
моментното му състояние в процеса на строителството. Прехвърлянето се
осъществява по-скоро, само след предоставяне на завършения недвижим имот на
купувача.

Пример 13 Продажба с награда за лоялност на клиента
23П.16 Дадено предприятие продава продукт А за 100 ВЕ. Купувачите на продукт А
получават като награда бонус, който им позволява да закупят продукт Б за 10 ВЕ.
Обичайната продажна цена на продукт Б е 18 ВЕ. Предприятието оценява
приблизително, че 40 процента от купувачите на продукт А ще използват бонуса си
да закупят продукт Б по цена 10 ВЕ. Обичайната продажна цена на продукт А, след
като се вземат пред вид отстъпките, които обикновено се предлагат, но не са
предоставени по време на тази промоция, е 95 ВЕ.
23П.17 Справедливата стойност на бонуса за лоялност е 40 процента х [18 ВЕ – 10 ВЕ] = 3.20
ВЕ. Предприятието разпределя общия приход от 100 ВЕ между продукт А и бонуса
за лоялност според справедливите им стойности от съответно 95 ВЕ и 3.20 ВЕ.
Следователно:
(a)

Приходът от продукт А е 100 ВЕ х [95 ВЕ / (95 ВЕ + 3.20 ВЕ)] = 96.74 ВЕ.
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(б)

Приходът от продукт Б е 100 ВЕ х [3.20 ВЕ/ (95 ВЕ + 3.20 ВЕ)] = 3.26 ВЕ.

Предоставяне на услуги
Пример 14 Такси за монтаж
23П.18 Продавачът признава таксите за монтаж като приход съобразно етапа на завършеност
на монтажа, освен когато те са съпътстващи продажбата на даден продукт, в който
случай те се признават, когато стоките са продадени.

Пример 15 Такси за гаранционно
включени в цената на продукта

сервизно

обслужване,

23П.19 Когато продажната цена на даден продукт включва разграничима сума за последващо
гаранционно обслужване (например, следпродажбена поддръжка и усъвършенстване
на продукта при продажба на софтуер), продавачът разсрочва сумата и я признава
като приход в течение на периода, в който се осъществява сервизното обслужване.
Разсрочената сума е тази, която ще покрие очакваните разходи по обслужването по
силата на споразумението, заедно с разумна печалба върху тези услуги.

Пример 16 Комисионни възнаграждения за рекламна дейност
23П.20 Медийни комисионни възнаграждения се признават, когато съответната реклама или
търговско съобщение достигне до публиката. Комисионни възнаграждения за
продукции се признават съобразно етапа на завършеност на проекта.

Пример 17 Комисионни възнаграждения на застрахователен
агент
23П.21 Получените или подлежащи на получаване комисионни възнаграждения на
застрахователен агент, които не изискват агента да предоставя допълнителни
услуги, се признават от агента като приход на датата на ефективното начало или
подновяване на съответните застрахователни полици. Когато обаче, е вероятно, че
от агента ще се изисква да предостави допълнителни услуги в течение на срока на
полицата, агентът разсрочва комисионните възнаграждения, или част от тях, и ги
признава като приход в течение на периода, в който полицата е в сила.

Пример 18 Такси за вход
23П.22

Продавачът признава приходи от артистични събития, банкети и други специални
събития, когато събитието се състои. Когато се продава абонамент за повече от едно
събитие, продавачът разпределя таксите за всяко събитие на база, отразяваща
степента, в която се предоставя услуги при всяко от събитията.
Пример 19 Такси за обучение

23П.23 Продавачът признава приходи в течение на срока на обучение.

Пример 20 Встъпителни вноски и такси вход и за членство
23П.24 Признаването на прихода зависи от естеството на предоставяните услуги. Ако таксата
разрешава единствено членство, а всички останали услуги или продукти се заплащат
отделно, или ако има отделен годишен абонамент, таксата се признава за приход
тогава, когато не съществува значителна несигурност относно нейното събиране.
Ако таксата дава право на членовете да ползват услуги или публикации, които ще
им бъдат предоставени за срока на членството, или да закупуват стоки или услуги на
цени, по-ниски от тези, начислявани на нечленуващите, тя се признава на база,
отразяваща времето, естеството и стойността на предоставяните изгоди.

Франчайзни такси
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23П.25 Франчайзните такси могат да обхващат предоставянето на първоначални и
последващи услуги, оборудване и други материални активи и ноу-хау. Съобразно с
това франчайзните такси се признават като приход на база, отразяваща целта, за
която се начисляват таксите. Подходящи са следните методи за признаване на
франчайзни такси.

Пример 21 Франчайзни такси: доставка на оборудване и други
материални активи
23П.26 Франчайзодателят признава справедливата стойност на продадените активи като
приход, когато обектите са доставени или правото на собственост е прехвърлено.

Пример 22 Франчайзни такси: предоставяне на първоначални и
последващи услуги
23П.27 Франчайзодателят признава таксите за предоставяне на непрекъснати услуги,
независимо дали са част от първоначалната такса или са отделна такса, като приход,
когато услугите са предоставени. Когато отделната такса не покрива разходите за
продължаващите услуги заедно с разумна печалба, част от първоначалната такса,
достатъчна да покрие разходите за продължаващите услуги и да осигури разумна
печалба върху тях, се разсрочва и се признава като приход, когато услугите са
извършени.
23П.28 Франчайзното споразумение може да предвижда франчайзодателят да предостави
оборудване, материални запаси или други материални активи, по по-ниски цени в
сравнение с фактурираните на трети лица, или по цени, които не осигуряват разумна
печалба върху тези продажби. При тези обстоятелства част от първоначалната такса,
достатъчна да покрие приблизително оценените разходи, превишаващи цената и да
осигури разумна печалба от тези продажби, се разсрочва и признава в течение на
периода, през който е вероятно стоките да бъдат продадени на
франчайзополучателя. Остатъкът от първоначалната такса се признава като приход,
когато извършването на всички първоначални услуги и други задължения,
изисквани от франчайзодателя (като например съдействие за избор на място,
обучение на персонала, финансиране и реклама) е приключено по същество.
23П.29 Първоначалните услуги и други задължения по силата на франчайзно споразумение за
определена територия могат да зависят от броя на отделните пунктове за
реализация, установени на дадената територия. В такъв случай таксите, отнасящи се
до първоначалните услуги, се признават като приход пропорционално на броя на
пунктовете за реализация, по отношение на които оказването на първоначалните
услуги по същество е завършено.
23П.30 Ако първоначалната такса подлежи на събиране в рамките на продължителен период и
е налице значителна несигурност, че ще бъде събрана изцяло, таксата се признава с
получаване на паричните вноски.

Пример 23 Франчайзни такси: продължаващи франчайзни такси
23П.31 Таксите, начислявани за използване на непрекъснати права, предоставени по силата на
споразумението, или за други услуги, предоставяни в течение на срока на
споразумението, се признават като приход, когато услугите се предоставят и правата
се използват.

Пример 24 Франчайзни такси: агентски сделки
23П.32 Между франчайзодателя и франчайзополучателя могат да се осъществят сделки, които
по същество ангажират франчайзодателя да действа в качеството на агент на
франчайзополучателя. Така например, франчайзодателят може да поръча доставките
и да организира тяхната доставяне до франчайзополучателя без печалба. Подобни
сделки не пораждат приходи.
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Пример 25 Такси за разработване на софтуер, предназначен за
конкретен клиент
23П.33 Разработващият софтуера признава таксите за разработване на софтуер, предназначен
за конкретен клиент, като приход съобразно етапа на завършеност на разработката,
включително завършеността по отношение на услугите, предвидени за
следпродажбената сервизна поддръжка.

Лихви, възнаграждения за права и дивиденти
Пример 26 Лицензионни възнаграждения и възнаграждения за
права
23П.34 Лицензодателят признава лицензионните възнаграждения и възнагражденията за
права, платени за използване на активите на предприятието (като търговски марки,
патенти, софтуер, музикални авторски права, звукозаписни права и кино филми) в
съответствие със същността на споразумението. За практическо удобство това може
да бъде на линейна база в течение на срока на споразумението, например когато
лицензополучателят има право да използва конкретна технология за определен
период от време.
23П.35 Преотстъпване на права срещу фиксирано възнаграждение или неподлежаща на
възстановяване гаранция по силата на неотменим договор, който позволява на
лицензополучателят да упражнява свободно тези права, а лицензодателят няма
оставащи задължения, които да изпълнява, представлява по същество продажба.
Пример за това е лицензионно споразумение за използване на софтуер, при което
лицензодателят няма никакви задължения след доставката. Друг пример е
предоставянето на права за прожектиране на кино филм на пазари, на които
лицензодателят няма контрол върху дистрибуцията и не очаква получаване на понататъшни приходи от постъпленията от продажба на билети. В такива случаи
приходът се признава в момента на продажбата.
23П.36 В някои случаи, дали ще бъде получена лицензионна такси или възнаграждение за
права зависи от настъпването на бъдещо събитие. В тези случаи приходът се
признава само когато е вероятно, че таксата или възнаграждението за права ще
бъдат получени, което обикновено е когато събитието е настъпило.
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Раздел 24
Безвъзмездни средства, предоставяни от държавата
Обхват на настоящия раздел
24.1

Настоящият раздел определя счетоводното отчитане на всички безвъзмездни
средства, предоставяни от държавата. Безвъзмездните средства, предоставяни от
държавата представляват помощ от страна на правителството под формата на
прехвърляне на ресурси към предприятието срещу минало или бъдещо спазване на
определени условия, свързани с основната стопанска дейност на предприятието.

24.2

Безвъзмездните средства, предоставяни от държавата изключват тези форми на
държавна помощ, на които не може по разумен начин да бъде приписана стойност,
както и сделките с правителството, които не могат да бъдат разграничени от
обичайните търговски сделки на предприятието.

24.3

Настоящият раздел не обхваща държавната помощ, предоставена за предприятие
под формата на изгоди, свързани с определяне на облагаемия доход или данъчната
загуба, или които се определят или ограничават въз основа на данъчното задължение
при подоходното облагане. Примери за подобни изгоди са данъчни ваканции по
отношение на данъка върху дохода, данъчни кредити за инвестиции, ускорени
амортизационни отчисления и намалени ставки на подоходните данъци. Раздел 29
Данъци върху дохода обхваща счетоводното отчитане на данъците върху дохода.

Признаване и оценяване
24.4

24.5

Предприятието следва да признава безвъзмездните средства, предоставяни от
държавата, както следва:
(a)

Безвъзмездните средства, които не налагат конкретни условия по
отношение на бъдещата дейност на получателя, се признават в приходите,
когато постъпленията от безвъзмездната помощ подлежат на получаване.

(б)

Безвъзмездните средства, които налагат конкретни условия по отношение
на бъдещата дейност на получателя се признават като приход, само когато
условията по отношение на дейността са изпълнени.

(в)

Безвъзмездните средства, получени преди да са удовлетворени критериите
за признаване на приходи, се признават като пасив.

Предприятието следва да оценява безвъзмездните средства по справедливата
стойност на получените или подлежащи на получаване активи.

Оповестяване
24.6

24.7

Предприятието следва да оповестява следното относно безвъзмездните средства,
предоставяни от държавата:
(a)

естеството и сумите на безвъзмездните средства, предоставяни от
държавата, признати във финансовия отчет.

(б)

неизпълнените условия и други условности, отнасящи се до
безвъзмездните средства, предоставяни от държавата, които не са признати
като приход.

(в)

посочване на други форми на държавна помощ, от които предприятието
пряко е било облагодетелствано.

За целите на оповестяването, изисквано по параграф 24.6 буква (в),
правителствената помощ представлява действие на правителството, предназначено
за предоставяне на икономическа полза конкретно за предприятие или за група
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предприятия, отговарящи на определени критерии. Примерите включват безплатни
технически или маркетингови консултации, предоставянето на гаранции и кредити
при нулев или нисък лихвен процент.
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Раздел 25
Разходи по заеми
Обхват на настоящия раздел
25.1

Настоящият раздел определя счетоводното отчитане на разходите по заеми.
Разходите по заеми са лихви и други разходи, извършени от предприятието във
връзка със заемане на финансови средства. Разходите по заеми включват:
(a)

разходи за лихви, изчислени като се използва методът на ефективния
лихвен процент, както е описан в раздел 11 Основни финансови
инструменти.

(б)

финансови разходи по отношение на финансов лизинг, признат в
съответствие с Раздел 20 Лизинг.

(в)

курсови разлики, произтичащи от валутни заеми, в степента, в която се
разглеждат като корекция на разходите за лихви.

Признаване
25.2

Предприятието следва да признава всички разходи по заеми като разход в печалбата
или загубата в периода, в който са понесени.

Оповестяване
25.3

Параграф 5.5 буква (б) изисква оповестяване на финансовите разходи. Параграф
11.48 буква (б) изисква оповестяване на общите разходи за лихви (като се използва
методът на ефективния лихвен процент) за финансови задължения, които не са по
справедлива стойност през печалбата или загубата. Настоящият раздел не изисква
никакви допълнителни оповестявания.
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Раздел 26
Плащане на базата на акции
Обхват на настоящия раздел
26.1

26.2

Настоящият раздел определя счетоводното отчитане на всички сделки с плащане
на базата на акции, включително:
(a)

сделки с плащане на базата на акции, уреждани с инструменти на
собствения капитал, при които предприятието придобива стоки или
услуги като възнаграждение за инструментите на собствения капитал на
предприятието (включително акции или опции за акции);

(б)

сделки с плащане на базата на акции, уреждани с парични средства,
при които предприятието придобива стоки или услуги, поемайки
задължение към доставчика на тези стоки или услуги за суми, които се
определят на база на цената (или стойността) на акциите или други
инструменти на собствения капитал на предприятието; и

(в)

сделки, при които предприятието получава или придобива стоки или
услуги и условията на споразумението предоставят или на предприятието,
или на доставчика на тези стоки или услуги, правото на избор относно това
дали предприятието да уреди операцията с парични средства (или други
активи) или чрез емитиране на инструменти на собствения капитал.

Сделките с плащане на базата на акции, уреждани с парични средства, включват
права за възползване от увеличаването на стойността на акциите. Например
предприятие може да предостави на наетите лица права за възползване от
увеличаването на стойността на акциите като част от техния пакет на
възнаграждение, при което наетите лица имат право на бъдещо парично плащане (а
не с инструменти на собствения капитал) на базата на повишението на цената на
акциите над определено равнище в течение на определен период от време. Или
предприятието може да предостави на наетите си лица правото да получат бъдещо
парично плащане, като им предостави право на акции (включително акции, които ще
бъдат емитирани след упражняване на опциите за акции), които подлежат на
обратно изкупуване или задължително (напр. при прекратяване на трудови
правоотношения), или по избор на наетото лице.

Признаване
26.3

Предприятието следва да признава стоките и услугите, получени или придобити при
сделки с плащане на базата на акции, когато получи стоките или когато му бъдат
оказани услугите. Предприятието следва да признава съответно или увеличение на
собствения капитал, ако стоките или услугите са получени при сделка с плащане на
базата на акции, уреждана чрез емитиране на инструменти на собствения капитал,
или задължение, ако стоките или услугите са придобити при сделка с плащане на
базата на акции, уреждана с парични средства.

26.4

Когато стоките или услугите, получени или придобити в сделка с плащане на базата
на акции, не отговарят на условията за признаването им като активи, предприятието
следва да ги признае като разход.

Признаване, когато съществуват условия за безусловно
придобиване на право
26.5

Ако правото за плащания на базата на акции, предоставено на наети лица, се
придобива незабавно, наетото лице не е длъжно да има определен трудов стаж,
преди да получи безусловно право на тези плащания на базата на акции. При
отсъствие на доказателства за противното, предприятието следва да приеме, че
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услугите, предоставяни от наетото лице като възнаграждение за плащането на базата
на акции, са получени. В този случай, на датата на споразумяването предприятието
следва да признае изцяло получените услуги със съответното увеличение в
собствения капитал или пасивите.
26.6

Ако правото за плащания на базата на акции не се придобива, докато наетото лице
не изпълни условието за определен трудов стаж, предприятието следва да приеме, че
услугите, които предстои да бъдат предоставени от контрагента като
възнаграждение за тези плащания на базата на акции, ще бъдат получени в бъдеще,
през периода на безусловно придобиване на правото. Предприятието следва да
отчита счетоводно тези услуги в процеса на извършването им от наетото лице в
течение на периода на безусловно придобиване на правото, със съответното
увеличение на собствения капитал или пасивите.

Оценяване на сделки с плащане на базата на акции, уреждани
с инструменти на собствения капитал
Принцип на оценяването
26.7

При сделки с плащане на базата на акции, уреждани с инструменти на собствения
капитал, предприятието следва да оценява получаваните стоки или услуги, и
съответното увеличение в собствения капитал, по справедливата стойност на
получените стоки или услуги, освен в случаите, когато тази справедлива стойност не
може да бъде приблизително оценена по надежден начин. Ако предприятието не
може приблизително да оцени по надежден начин справедливата стойност на
получените стоки или услуги, предприятието следва да оцени справедливата им
стойност, и съответното увеличение в собствения капитал, според справедливата
стойност на предоставените инструменти на собствения капитал. За да приложи това
изискване по отношение на сделки с наети лица и други лица, предоставящи сходни
услуги, предприятието следва да оцени справедливата стойност на получените
услуги според справедливата стойност на предоставените инструменти на
собствения капитал, тъй като в общия случай не е възможно справедливата стойност
на получените услуги да бъде приблизително оценена по надежден начин.

26.8

При сделки с наети лица (включително с други лица, предоставящи сходни услуги),
справедливата стойност на инструментите на собствения капитал следва да се
оценява към датата на предоставянето им. При сделки с други лица, различни от
наетите, датата на оценяване е датата, когато предприятието получава стоките или
когато контрагентът предоставя услугата.

26.9

Предоставянето на инструменти на собствения капитал може да е под условие
наетите лица да удовлетворят определени условия за безусловно придобиване на
правото, свързани с трудов стаж или резултати от дейността. Така например,
предоставянето на акции или опции за акции на дадено наето лице, в типичния
случай е в условна зависимост от това, наетото лице да остане на служба в
предприятието за определен период от време. Може да съществуват условия,
свързани с резултатите от дейността, които трябва да бъдат удовлетворени, като
например предприятието да постигне определен ръст на печалбата (непазарно
условие за придобиване) или определено повишаване на цената на акциите на
предприятието (пазарно условие за придобиване). Всички условия за придобиване,
свързани единствено с трудовия стаж на наетото лице или с непазарно условие,
отнасящо се до резултатите от дейността, следва да бъдат взети под внимание при
приблизителното оценяване на броя на инструменти на собствения капитал, върху
които се очаква да бъдат придобити права. Впоследствие предприятието следва при
необходимост да преразглежда тази приблизителна оценка, в случай че нова
информация показва, че броят на инструментите на собствения капитал, върху които
се очаква да бъдат придобити права, се различава от предходните приблизителни
оценки. На датата на придобиване предприятието следва да преразгледа
приблизителната оценка, за да може тя да е равна на броя на инструментите на
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собствения капитал, върху които в крайна сметка са били придобити права. Всички
пазарни условия за придобиване на безусловно право, пораждащи придобиване и
условията за придобиване на безусловно право, непораждащи придобиване, следва
да бъдат взети под внимание при приблизителното оценяване на справедливата
стойност на акциите или опциите за акции към датата на оценяване, без последващи
корекции, независимо от резултата.
Акции
26.10

Предприятието следва да оценява справедливата стойност на акциите (и на
съответно получените стоки или услуги), използвайки следната тристепенна
йерархия на оценяване:
(a)

Ако по отношение на предоставените инструменти на собствения капитал
е налице наблюдаема пазарна цена – използвайте тази цена.

(б)

Ако наблюдаема пазарна цена не е налице – оценете справедливата
стойност на предоставените инструменти на собствения капитал, като
използвате специфични за предприятието наблюдаеми пазарни данни, като
например

(в)

(i)

неотдавнашна сделка с акции на предприятието, или

(ii)

неотдавнашно
независимо
справедливо
предприятието или на основните му активи.

оценяване

на

Ако не е налице наблюдаема пазарна цена и получаването на надеждна
оценка на справедливата стойност съгласно буква (б) е практически
неприложимо, оценете непряко справедливата стойност на акциите или
правата за възползване от увеличението на стойността на акциите, като
използвате метод за оценка, който използва в най-висока практически
приложима степен пазарни данни, за да оцените приблизително каква би
била цената на тези инструменти на собствения капитал към датата на
споразумяване в сделка при справедливи пазарни условия между
информирани и желаещи осъществяването на сделката страни.
Директорите на предприятието би следвало да използват преценките си с
оглед прилагане на най-подходящия метод на оценка при определяне на
справедливата стойност. Всеки използван метод на оценка би следвало да е
в съответствие с общоприетите оценъчни методологии за оценяване на
инструменти на собствения капитал.

Опции за акции и права за възползване от увеличаване на
стойността на акциите, уреждани с инструменти на собствения
капитал
26.11

Предприятието следва да оценява справедливата стойност на опции за акции и права
за възползване от увеличаване на стойността на акциите, уреждани с инструменти на
собствения капитал (и на съответно получените стоки или услуги), като използва
следната тристепенна йерархия на оценяване:
(a)

Ако по отношение на предоставените инструменти на собствения капитал
е налице наблюдаема пазарна цена – използвайте тази цена.

(б)

Ако наблюдаема пазарна цена не е налице – оценете справедливата
стойност на предоставените опции за акции и права за възползване от
увеличаване на стойността на акциите, като използвате специфични за
предприятието наблюдаеми пазарни данни, като например неотдавнашна
сделка с опции за акциите.

(в)

Ако не е налице наблюдаема пазарна цена и получаването на надеждна
оценка на справедливата стойност съгласно буква (б) е практически
неприложимо, оценете непряко справедливата стойност на опциите за
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акции или правата за възползване от увеличението на стойността на
акциите, като използвате модел за определяне цената на опцията.
Входящите данни за модела (като например средно претеглената цена на
акция, цената на упражняване на опцията, очакваната волатилност, срокът
на опцията, очакваните дивиденти и безрисковият пазарен лихвен процент)
следва да използват пазарни данни в най-голяма възможна степен.
Параграф 26.10 предоставя насоки за определяне на справедливата
стойност на акциите, използвани за установяване на средно претеглената
цена на акция. Предприятието би следвало да получи приблизителна
оценка на очакваната волатилност, която е в съответствие с оценъчната
методология, използвана за определяне на справедливата стойност на
акциите.

Модификации на условията, при които са били предоставени
инструментите на собствения капитал
26.12

Ако предприятието модифицира условията за придобиване по начин, който носи
ползи на наетото лице, например като намали цената на упражняване на дадена
опция, или намали периода на придобиване, или като измени или елиминира
условие, свързано с резултатите от дейността, предприятието следва да вземе
предвид изменените условия на придобиване при счетоводното отчитане на сделката
с плащане на базата на акции, както следва:
(a)

Ако изменението увеличава справедливата стойност на предоставяните
инструменти на собствения капитал (или увеличава броя на
предоставяните инструменти на собствения капитал), оценени
непосредствено преди и след изменението, предприятието следва да
включи допълнителната предоставена справедлива стойност в оценката на
сумата, призната за получените услуги като възнаграждение за
предоставените инструменти на собствения капитал. Допълнителната
предоставена справедлива стойност е разликата между справедливата
стойност на модифицирания инструмент на собствения капитал и тази на
оригиналния инструмент на собствения капитал, и двата оценени
приблизително към датата на изменението. Ако изменението се осъществи
през периода на придобиване, допълнителната предоставена справедлива
стойност се включва в оценката на сумата, призната за получените услуги
през периода от датата на изменението до датата на придобиване на
модифицирания инструмент на собствения капитал, в допълнение към
сумата, базирана на справедливата стойност на оригиналните инструменти
на собствения капитал към датата на споразумяване, която се признава
през оставащата част от първоначалния период на придобиване.

(б)

Ако модификацията намалява общата справедлива стойност на
споразумението за плащане на базата на акции, или очевидно по друг
начин е неизгодна за наетото лице, предприятието следва, въпреки това, да
продължи да отчита счетоводно получените като възнаграждение за
предоставените инструменти на собствения капитал услуги, така, сякаш
тази модификация не е била извършена.

Анулиране и уреждане
26.13

Предприятието следва да отчита счетоводно анулирането или уреждането на
възнаграждение с плащане на базата на акции, уреждано с инструменти на
собствения капитал, като ускоряване на правото на придобиване и поради това
следва незабавно да признае сумата, която в противен случай би била признавана за
услугите, получавани в течение на оставащия срок от периода на придобиване.

Сделки с плащане на базата на акции, уреждани с парични
средства
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26.14

При сделки с плащане на базата на акции, уреждани с парични средства,
предприятието следва да оценява придобитите стоки или услуги и поетия пасив по
справедливата стойност на пасива. Докато не бъде уреден пасивът, предприятието
следва да преоценява справедливата стойност на пасива към всяка отчетна дата и
към датата на уреждането, като всяка промяна в справедливата стойност се признава
в печалбата или загубата за периода.

Сделки с плащане на базата на акции, при които има
алтернатива за уреждане с парични средства
26.15

Някои сделки с плащане на базата на акции дават на предприятието или на
контрагента избор сделката да бъде уредена с парични средства (или други активи)
или чрез прехвърляне на инструменти на собствения капитал. В такъв случай,
предприятието следва да отчете счетоводно сделката като сделка с плащане на
базата на акции, уреждана с парични средства, освен в случаите, когато или:
(a)

предприятието има минала практика за уреждане чрез емитиране на
инструменти на собствения капитал; или

(б)

правото на избор няма търговска същност, тъй като сумата за уреждане с
парични средства няма връзка с, и вероятно ще бъде по-ниска от,
справедливата стойност на инструмента на собствения капитал.

При обстоятелствата по буква (a) и (б), предприятието следва да отчете счетоводно
сделката като сделка с плащане на базата на акции, уреждана с инструменти на
собствения капитал в съответствие с параграфи 26.7 - 26.13.

Групови планове
26.16

В случай че възнаграждение с плащане на базата на акции се предоставя от
предприятие майка на наетите лица на едно или повече дъщерни предприятия в
групата и предприятието майка представя консолидирани финансови отчети, като
използва МСФО за МСП или пълните МСФО, на такива дъщерни предприятия се
разрешава да представят и оценят разходите, свързани с плащането на базата на
акции (и съответната капиталова вноска от страна на предприятието майка) на
базата на разумно разпределение на разходите, признати от групата.

Задължителни държавни планове
26.17

Някои юрисдикции имат програми, установени по силата на закон, съгласно които
инвеститорите в капитал (като например наети лица) са в състояние да придобият
капитал без да предоставят стоки или услуги, които да могат да бъдат конкретно
разграничими (или като предоставят стоки или услуги, които са явно на по-малка
стойност от справедливата стойност на предоставените инструменти на собствен
капитал). Това показва, че останалото възнаграждение е било или ще бъде получено
(като например минал или бъдещ трудов стаж). Това са сделки с плащане на базата
на акции, уреждани с инструменти на собствения капитал, попадащи в обхвата на
настоящия раздел. Предприятието следва да оцени неразграничимите стоки или
услуги, които са получени (или ще бъдат получени) като разликата между
справедливата стойност на плащането на базата на акции и справедливата стойност
на всички разграничими стоки или услуги, които са получени (или ще бъдат
получени), оценени към датата на споразумяване.

Оповестяване
26.18

Предприятието следва да оповестява следната информация относно естеството и
размера на споразуменията за плащане на базата на акции, съществували през
периода:
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(a)

описание на всеки вид споразумение за плащане на базата на акции,
съществувало по което и да е време от периода, включително общите
условия на всяко споразумение, като изискванията за придобиване,
максималният срок на предоставените опции и методът на уреждане
(например с парични средства или с инструменти на собствения капитал).
Предприятие със сходни по същество споразумения за плащане на базата
на акции може да обобщи тази информация.

(б)

броят и средно претеглените цени на упражняване на опциите за акции по
отношение на всяка от следните групи опции:
(i)

намиращи се в обръщение в началото на периода.

(ii)

предоставени през периода.

(iii)

върху които е загубено правото през периода.

(iv)

упражнени през периода.

(v)

изтекли през периода.

(vi)

намиращи се в обръщение в края на периода.

(vii)

упражняеми към края на периода.

26.19

По отношение на споразумения за плащане на базата на акции, уреждани с
инструменти на собствения капитал, предприятието следва да оповестява
информация относно това, как е оценило справедливата стойност на получените
стоки или услуги, или стойността на предоставените инструменти на собствения
капитал. Ако е използвана оценъчна методология, предприятието следва да
оповестява метода и причините за избора му.

26.20

По отношение на споразумения за плащане на базата на акции, уреждани с парични
средства, предприятието следва да оповестява информация относно това, как е бил
оценен пасивът.

26.21

По отношение на споразумения за плащане на базата на акции, които са
модифицирани през периода, предприятието следва да оповестява обяснение за тези
изменения.

26.22

Ако предприятието е част от групов план за плащане на базата на акции и ако то
признава и оценява разходите си за плащания на базата на акции въз основа на
разумно разпределение на признатите за групата разходи, предприятието следва да
оповестява този факт и базата, на която е направено разпределението (виж параграф
26.16).

26.23

Предприятието следва да оповестява следната информация относно ефекта на
сделки с плащане на базата на акции върху печалбата или загубата на предприятието
за периода и върху финансовото му състояние:
(a)

общите разходи, признати в печалбата или загубата, за периода.

(б)

общата балансова стойност към края на периода на пасивите, възникнали в
резултат на сделки с плащане на базата на акции.
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Раздел 27
Обезценка на активи
Цел и обхват
27.1

Загуба от обезценка настъпва, когато балансовата стойност на даден актив
превишава възстановимата му стойност. Настоящият раздел следва да се прилага
при счетоводно отчитане на обезценката на всички активи, с изключение на
следните, по отношение на които други раздели от настоящия МСФО определят
изисквания за обезценка:
(a)

отсрочени данъчни активи (виж Раздел 29 Данъци върху дохода).

(б)

активи, възникващи от доходи на наети лица (виж Раздел 28 Доходи на
наети лица).

(в)

финансови активи, включени в обхвата на Раздел 11 Основни финансови
инструменти или Раздел 12 Други въпроси относно финансовите
инструменти.

(г)

инвестиционни имоти, оценени по справедлива стойност (виж Раздел 16
Инвестиционeн имот).

(д)

биологични активи, свързани със земеделска дейност, оценени по
справедлива стойност, намалена с приблизително оценените разходи по
продажбата (виж Раздел 34 Специализирани дейности).

Обезценка на материални запаси
Продажна цена, намалена с разходите за довършване и
продажба
27.2

Предприятието следва към всяка отчетна дата да оценява дали някои от
материалните запаси са обезценени. Предприятието следва да направи оценяването,
като сравни балансовата стойност на всяка позиция от материалните запаси (или
група от сходни позиции – виж параграф 27.3) с продажната й цена, намалена с
разходите за довършване и продажба. Ако дадена позиция (или група от сходни
позиции) от материалните запаси е обезценена, предприятието следва да намали
балансовата стойност на дадената позиция от материални запаси (или на групата) до
продажната й цена, намалена с разходите за довършване и продажба. Това
намаление представлява загуба от обезценка и то се признава незабавно в печалбата
или загубата.

27.3

Ако е практически неприложимо да се определи продажната цена, намалена с
разходите за довършване и продажба, по отношение на материалните запаси
позиция по позиция, предприятието може да групира позиции от материални запаси,
отнасящи се до един и същи производствен асортимент, които имат сходно
предназначение или крайна употреба и са произвеждани или продавани в една и
съща географска зона за целите на оценяване на обезценката.

Възстановяване на обезценката
27.4

Предприятието следва да прави ново оценяване на продажната цена, намалена с
разходите за довършване и продажба, към всяка следваща отчетна дата. Когато
условията, довели до обезценяването на материалните запаси вече не са налице или
когато има ясни доказателства за увеличение на продажната цена, намалена с
разходите за довършване и продажба, дължащо се на промяна в икономическите
обстоятелства, предприятието следва да възстанови сумата на обезценката (т.е.
сторнирането е ограничено до сумата на първоначалната обезценка), така че новата
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балансова стойност е по-ниската от себестойността и преразгледаната продажната
цена, намалена с разходите за довършване и продажба.

Обезценка на активи, различни от материалните запаси
Общи принципи
27.5

Когато, и само когато, възстановимата стойност на даден актив е по-ниска
балансовата му стойност, предприятието следва да намали балансовата стойност
актива до възстановимата му стойност. Това намаление представлява загуба
обезценка. Параграфи 27.11 - 27.20 предоставят насоки относно оценяване
възстановимата стойност.

от
на
от
на

27.6

Предприятието следва незабавно да признава загубата от обезценка в печалбата или
загубата.

Признаци за обезценка
27.7

Предприятието следва да оценява към всяка отчетна дата дали е налице някаква
индикация, че даден актив може да е обезценен. Ако съществува каквато и да е
подобна индикация, предприятието следва да оцени приблизително възстановимата
стойностна дадения актив. Ако няма индикация за обезценка, не е необходимо да се
прави приблизителна оценка на възстановимата стойност.

27.8

Ако не е възможно да се оцени приблизително възстановимата стойност на отделен
актив, предприятието следва да оцени приблизително възстановимата стойност на
единицата, генерираща парични потоци, към която принадлежи даденият актив.
Това може да се дължи на факта, че оценяването на възстановимата стойност
изисква прогнозиране на паричните потоци, а понякога отделните активи не
генерират парични потоци сами по себе си. Единица активи, генериращи парични
потоци, е най-малката разграничима група от активи, която включва активите и
генерира входящи парични потоци, които са до голяма степен независими от
паричните потоци от други активи или групи от активи.

27.9

При оценяване дали съществува някаква индикация, че даден актив може да е
обезценен, предприятието следва да вземе под внимание като минимум следните
признаци:
Външни източници на информация
(a)

През периода пазарната стойност на актива е намаляла значително повече,
отколкото би могло да се очаква като резултат от изминалото време или
нормалната употреба.

(б)

През периода са настъпили или в близко бъдеще ще настъпят значителни
промени с негативен ефект върху предприятието, свързани с
технологичната, пазарната, икономическата или правната среда, в която
предприятието оперира, или с пазара, за който е предназначен активът.

(в)

Пазарните лихвени проценти или други пазарни норми на възвръщаемост
на инвестициите са нараснали през периода и е вероятно тези увеличения
да окажат съществено влияние върху дисконтовия процент, използван при
изчисляване на стойността в употреба на актива и да намалят
справедливата стойност на актива, намалена с разходите по продажбата.

(г)

Балансовата стойност на нетните активи на предприятието е по-висока от
приблизително оценената справедлива стойност на предприятието като
цяло (подобна приблизителна оценка може да е била направена във връзка
с потенциалната продажба на част или на цялото предприятие).

Вътрешни източници на информация
(д)

Има данни за морално остаряване или физическо увреждане на актива.
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27.10

(е)

През периода са настъпили или в близко бъдеще се очаква да настъпят
значителни промени с неблагоприятен ефект върху предприятието,
отнасящи се до степента в която, или начина по който, е използван или се
очаква да бъде използван даденият актив. Тези промени включват престой
на актива, планове за преустановяване или преструктуриране на дейността,
за която активът се използва, или продажба на актива преди предварително
определения срок, преоценка на полезния живот на актива като ограничен
вместо като неограничен.

(ж)

Има данни от вътрешнофирмената отчетност, които показват, че
икономическите резултати от използването на актива са, или се очаква да
бъдат, по-ниски от очакваното. В този контекст икономическите резултати
от използването включват резултатите от оперативното функциониране и
парични потоци.

Ако съществуват индикации, че даден актив може да е обезценен, това може да е
признак, че предприятието би следвало да преразгледа оставащия полезен живот,
метода на амортизация или остатъчната стойност на актива и да ги коригира в
съответствие с раздела от настоящия МСФО, приложим по отношение на дадения
актив (например Раздел 17 Имоти, машини и съоръжения или Раздел 18
Нематериални активи, различни от репутация), дори ако по отношение на актива
не се признае никаква загуба от обезценка.

Оценяване на възстановимата стойност
27.11

Възстановимата стойност на актива или на единицата, генерираща парични потоци,
е по-високата от неговата справедлива стойност, намалена с разходите по
продажбата или неговата стойност в употреба. Ако не е възможно да се оцени
приблизително възстановимата стойност на отделен актив, препратките в параграфи
27.12 – 27.20 към актив би следвало да се разбират също така като препратки към
единицата активи, генерираща парични потоци.

27.12

Не винаги е необходимо да се определят както справедливата стойност, намалена с
разходите по продажбата, така и стойността в употреба на даден актив. Ако която и
да е от тези стойности превишава балансовата стойностна актива, то активът не е
обезценен и не е необходимо да се оценява приблизително другата стойност.

27.13

Ако няма причина да се счита, че стойността на актива в употреба съществено
превишава неговата справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата, то
справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата може да се използва в
качеството на възстановима стойност на дадения актив. Това често ще бъде случаят
с актив, който е държан за изваждане от употреба.

Справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата
27.14

Справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата, е сумата, която може
да бъде получена от продажбата на даден актив в сделка при справедливи пазарни
условия между информирани и желаещи осъществяването на сделката страни, минус
разходите по освобождаване от актива. Най-доброто доказателство за справедливата
стойност, намалена с разходите по продажбата, на даден актив е цената при
обвързващо споразумение за продажба в сделка при справедливи пазарни условия
или пазарната цена на активен пазар. Ако за даден актив не съществува обвързващо
споразумение за продажба в сделка при справедливи пазарни условия или пазарна
цена на активен пазар, справедливата стойност, намалена с разходите по
продажбата, се базира на най-добрата налична информация, отразяваща сумата,
която предприятието би могло да получи към отчетната дата при освобождаване от
актива в сделка при справедливи пазарни условия между информирани и желаещи
осъществяването на сделката страни, след приспадане на разходите по
освобождаване от актива. При определяне на тази сума, предприятието взема под
внимание резултата от неотдавнашни сделки със сходни активи в същия отрасъл.
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Стойност в употреба
27.15

27.16

27.17

27.18

Стойността в употреба е сегашната стойност на бъдещите парични потоци,
очаквани да бъдат получени от актива. Изчисляването на тази сегашна стойност
обхваща следните етапи:
(a)

приблизително оценяване на бъдещите входящи и изходящи парични
потоци, които ще произтекат от продължаващото използване на актива и
от окончателното му изваждане от употреба и

(б)

прилагане на подходящи дисконтови проценти спрямо тези бъдещи
парични потоци.

Следните елементи следва да бъдат отразени при изчисляване на стойността в
употреба на даден актив:
(a)

приблизителна оценка на бъдещите парични потоци, които предприятието
очаква да произтекат от дадения актив.

(б)

очакванията за възможни колебания по отношение размера или момента на
възникване на тези бъдещи парични потоци.

(в)

стойността на парите във времето, представена от текущия пазарен
безрисков лихвен процент.

(г)

цената за носенето на несигурността, вътрешно присъща на актива.

(д)

други фактори, като например неликвидност, които пазарните участници
биха отразили при оценяване на бъдещите парични потоци, които
предприятието очаква да получи от актива.

При оценяване на стойността в употреба, приблизителните оценки на бъдещите
парични потоци, следва да включват:
(a)

предвиждания за входящите парични потоци от продължаващата употреба
на актива.

(б)

предвиждания за изходящите парични потоци, които по необходимост се
извършват, за да се генерират входящите парични потоци от
продължаващата употреба на актива (включително изходящи парични
потоци с оглед подготовката на актива за употреба) и които могат пряко да
бъдат отнесени или разпределени на разумна и последователна база към
дадения актив.

(в)

нетните парични потоци, ако има такива, които се очаква да бъдат
получени (или платени) при освобождаване от актива в края на неговия
полезен живот в сделка при справедливи пазарни условия между
информирани и желаещи осъществяването на сделката страни.
Предприятието може да поиска да използва последните финансови
бюджети или прогнози, ако има такива, за приблизителното оценяване на
паричните потоци. За да оцени приблизително прогнозите за паричните
потоци след периода, обхванат от последните бюджети или прогнози,
предприятието може да поиска да екстраполира предвижданията, базирани
на бюджетите или прогнозите, използвайки постоянен или намаляващ
темп на растеж за следващите години, освен ако не може да бъде
обосновано използването на нарастващ темп.

Приблизителните оценки на бъдещите парични потоци не следва да включват:
(a)

входящи или изходящи парични потоци от дейности по финансиране, или

(б)

постъпления или плащания по данъци върху дохода.
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27.19

Бъдещите парични потоци следва да бъдат оценявани приблизително по отношение
на актива в неговото текущо състояние. Приблизителните оценки на бъдещите
парични потоци не следва да включват приблизително оценените бъдещи входящи
или изходящи парични потоци, които се очаква да възникнат в резултат на:

(a)
ангажирано, или
(б)
27.20

бъдещо преструктуриране, с което предприятието все още не е
подобряване или усъвършенстване на функционирането на актива.

Дисконтовият процент(и), използван(и) при изчисляване на сегашната стойност
следва да бъде(ат) процент(и) преди данъчно облагане, който(които) отразява(ат)
настоящата пазарна оценка на:
(a)

стойността на парите във времето и

(б)

специфичните за дадения актив рискове, във връзка с които
приблизителните оценки на бъдещите парични потоци не са били
коригирани. Дисконтовият процент(и), използван(и) за оценяване на
стойността в употреба на даден актив, не следва да отразява(ат) рискове,
във връзка с които приблизителните оценки на бъдещите парични потоци
са били коригирани, с оглед избягване на двойното отчитане.

Признаване и оценяване на загуба от обезценка на единица,
генерираща парични потоци
27.21

27.22

27.23

По отношение на единица, генерираща парични потоци, загуба от обезценка следва
да се признава, когато и само когато, възстановимата стойност на тази единица е пониска от балансовата й стойност. Загубата от обезценка следва да се разпредели
така, че да се намали балансовата стойност на активите в единицата, в следния ред:
(a)

първо, да се намали балансовата стойност на всяка репутация,
разпределена върху единицата, генерираща парични потоци, и

(б)

след това, върху останалите активи, включени в единицата,
пропорционално на база на балансовата стойност на всеки актив в
единицата, генерираща парични потоци.

Независимо от това, предприятието не следва да намалява балансовата стойност на
никой от активите в единицата, генерираща парични потоци, под най-високата от
следните стойности:
(a)

справедливата стойност на дадения актив, намалена с разходите по
продажбата (ако може да се определи);

(б)

стойността на дадения актив в употреба (ако може да се определи); и

(в)

нула.

Всяко превишение от загубата от обезценка, което не може да бъде разпределено
върху актив поради ограничението по параграф 27.22, следва да се разпредели
пропорционално върху останалите активи от единицата, генерираща парични
потоци, на база на балансовата им стойност.

Допълнителни изисквания за обезценка на репутацията
27.24

Репутацията, сама по себе си, не може да бъде продадена. Нито пък генерира
парични потоци за предприятието, независими от паричните потоци от другите
активи. Като следствие от това, справедливата стойност на репутацията не може да
бъде оценена пряко. Следователно справедливата стойност на репутацията трябва да
бъде извлечена от оценката на справедливата стойност на единицата(ите),
генерираща(и) парични потоци, от която(които) репутацията е част.

153
© IASCF

27.25

За целите на проверката за обезценка, репутацията, придобита в бизнес комбинация,
следва да се разпределя, от датата на придобиването, към всяка от единиците,
генериращи парични потоци на придобиващия, които се очаква да бъдат
облагодетелствани от синергията на комбинацията, независимо дали други активи
или пасиви на придобивания са разпределени към тези единици.

27.26

Част от възстановимата стойност на единицата, генерираща парични потоци, може
да бъде отнесена към неконтролиращото участие в репутацията. За целите на
проверката за обезценка на не изцяло притежавана единица, генерираща парични
потоци, върху която преди това е разпределена репутацията, балансовата стойност
на тази единица се коригира условно преди да бъде сравнена с възстановимата си
стойност, посредством окрупняване на балансовата стойност на репутацията,
разпределена върху тази единица, така, че да обхване и репутацията, отнасяща се
към неконтролиращото участие.Тази условно коригирана балансова стойност
впоследствие се сравнява с възстановимата стойност на единицата, генерираща
парични потоци, за да се определи дали тази единица е обезценена.

27.27

Ако репутацията не може да бъде разпределена към отделни единици, генериращи
парични потоци (или групи от единици, генериращи парични потоци) на
непроизволна база, то тогава за целите на проверката на репутацията, предприятието
следва да тества обезценката на репутацията, като определи възстановимата
стойност на (a) или (б):
(a)

придобитото предприятие в неговата цялост, в случай че репутацията е
свързана с придобито предприятие, което не е интегрирано. Интегрирано
означава, че придобитата стопанска дейност е преструктурирана или влята
в отчитащото се предприятие или в други дъщерни предприятия.

(б)

групата предприятия като цяло, изключвайки предприятията, които не са
интегрирани, в случай че репутацията е свързана с предприятие, което е
било интегрирано.
При прилагането на този параграф, ще е необходимо предприятието да
раздели репутацията на репутация, отнасяща се до предприятия, които са
били интегрирани и репутация, отнасяща се до предприятия, които не са
били интегрирани. Освен това, предприятието, при изчисляване на
възстановимата стойност на придобитото предприятие или група от
предприятия и разпределение на загубите и възстановяванията от
обезценка на активи, принадлежащи на придобитото предприятие или
група предприятия, следва да съблюдава изискванията в настоящия раздел
относно единиците, генериращи парични потоци.

Възстановяване на загуба от обезценка
27.28

Загубата от обезценка, призната по отношение на репутацията, не следва да се
сторнира в последващ период.

27.29

По отношение на всички останали активи, различни от репутация, предприятието
следва да оценява към всяка отчетна дата дали съществува някаква индикация, че
загуба от обезценка, призната в предходни периоди, може вече да не съществува или
да е намалена. Признаците, че загуба от обезценка може да е намалена или повече да
не съществува, са най-общо противоположните на изложените в параграф 27.9. Ако
съществува някаква подобна индикация, предприятието следва да определи дали
цялата или част от предходната загуба от обезценка би следвало да се сторнира.
Процедурата за това определяне ще зависи от това дали предходната загуба от
обезценка на актива е била базирана на:
(a)

възстановимата стойност на този отделен актив (виж параграф 27.30), или

(б)

възстановимата стойност на единицата, генерираща парични потоци, към
която принадлежи дадения актив (виж параграф 27.31).
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Възстановяване, когато възстановимата стойност
приблизително оценена за отделен обезценен актив
27.30

е

била

В случаите, при които предходната загуба от обезценка е била базирана на
възстановимата стойност на отделен обезценен актив, се прилагат следните
изисквания:
(a)

Предприятието следва да оцени приблизително възстановимата стойност
на актива към текущата отчетна дата.

(б)

Ако приблизително оценената възстановима стойност на актива превишава
балансовата му стойност, предприятието следва да увеличи балансовата
стойност до възстановимата стойност, като спазва ограничението, описано
в буква (в) по-долу. Това увеличение представлява възстановяване на
загуба от обезценка. Предприятието следва незабавно да признае
възстановяването в печалбата или загубата.

(в)

Възстановяването на загуба от обезценка не следва да увеличава
балансовата стойност на актива над балансовата стойност, която би била
определена (нетно от амортизацията), в случай че никаква загуба от
обезценка не е била признавана по отношение на този актив в предходни
години.

(г)

След като бъде признато възстановяване на загуба от обезценка,
предприятието следва да коригира амортизационните отчисления за актива
в бъдещи периоди, така че да разпредели преразгледаната балансова
стойност на актива, намалена с остатъчната му стойност (ако има такава)
на системна база за срока на оставащия му полезен живот.

Възстановяване, когато възстановимата стойност е била
приблизително оценена за единица, генерираща парични потоци
27.31

В случаите, при които първоначалната загуба от обезценка е била базирана на
възстановимата стойност на единицата, генерираща парични потоци, към която
принадлежи дадения актив, се прилагат следните изисквания:
(a)

Предприятието следва да оцени приблизително възстановимата стойност
на тази единица, генерираща парични потоци към текущата отчетна дата.

(б)

Ако приблизително оценената възстановима стойност на единицата,
генерираща парични потоци, превишава балансовата й стойност, това
превишение представлява възстановяване на загуба от обезценка.
Предприятието следва да разпредели сумата на това възстановяване към
активите в единицата, с изключение на репутацията, пропорционално на
балансовите стойности на тези активи, като спазва ограничението, описано
в буква (в) по-долу. Тези увеличения на балансовата стойност следва да се
третират като възстановяване на загуба от обезценка на отделните активи и
да се признават незабавно в печалбата или загубата.

(в)

При разпределяне на възстановяване на загуба от обезценка на единица,
генерираща парични потоци, възстановяването не следва да увеличава
балансовата стойност на нито един актив над по-ниската от:

(г)

(i)

възстановимата му стойност и

(ii)

балансовата стойност, която би била определена (нетно от
амортизацията), в случай че никаква загуба от обезценка не е
била признавана по отношение на този актив в предходни
периоди.

Всяко превишение от възстановяването на загубата от обезценка, което не
може да бъде разпределено към актива поради ограничението по буква (в)
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по-горе следва да се разпредели пропорционално към останалите активи от
единицата, генерираща парични потоци, с изключение на репутацията.
(д)

След като бъде признато възстановяване на загуба от обезценка,
предприятието, ако е приложимо, следва да коригира амортизационните
отчисления за всеки актив в единицата, генерираща парични потоци, в
бъдещите периоди, така че да разпредели преразгледаната балансова
стойност на актива, намалена с остатъчната му стойност (ако има такава)
на системна база за срока на оставащия му полезен живот.

Оповестяване
27.32

27.33

Предприятието следва да оповестява по отношение на всяка група активи,
посочена в параграф 27.33 следното:
(a)

сумата на загубите от обезценка, признати в печалбата или загубата, за
периода и статията (статиите), представена (и) на отделен ред в отчета за
всеобхватния доход (и в отчета за доходите, ако такъв се представя), в
които тези загуби от обезценка са включени.

(б)

сумата на сторнираните загуби от обезценка, признати в печалбата или
загубата за периода и статията (статиите), представена (и) на отделен ред в
отчета за всеобхватния доход (и в отчета за доходите, ако такъв се
представя), в които тези сторнирани загуби от обезценка са включени.

Предприятието следва да оповестява информацията, изисквана по параграф 27.32 по
отношение на всяка от следните групи активи:
(a)

материални запаси.

(б)

имоти, машини и съоръжения (включително инвестиционни имоти,
отчитани счетоводно по метода на себестойността).

(в)

репутация.

(г)

нематериални активи, различни от репутация.

(д)

инвестиции в асоциирани предприятия.

(е)

инвестиции в съвместни предприятия.
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Раздел 28
Доходи на наети лица
Обхват на настоящия раздел
28.1

28.2

Доходи на наети лица са всички форми на възнаграждение, предоставени от
предприятието в замяна на труда, положен от наетите лица, включително
директорите и ръководството. Настоящият раздел се прилага за всички доходи на
наети лица, с изключение на сделките с плащане на базата на акции, които се
разглеждат в Раздел 26 Плащане на базата на акции. Доходите на наети лица,
включени в настоящия раздел, спадат към един от следните четири вида:
(a)

краткосрочни доходи на наети лица, включващи доходите на наети лица
(различни от доходите при прекратяване), които са платими изцяло в
рамките на дванадесет месеца след края на периода, в който лицата са
положили труда за тях.

(б)

доходи след напускане на работа, включващи доходите на наети лица
(различни от доходите при прекратяване), които са платими след
приключване на трудовото правоотношение.

(в)

други дългосрочни доходи на наети лица, включващи доходите на наети
лица (различни от доходите след напускане на работа и доходите при
прекратяване), които не са платими изцяло в рамките на дванадесет
месеца след края на периода, в който лицата са положили труда за тях.

(г)

доходи при прекратяване, включващи доходите на наети лица, които са
платими в резултат от:
(i)

решение
на
предприятието
да
прекрати
трудовото
правоотношение с наето лица преди нормалния срок за
пенсиониране, или

(ii)

решение на наетото лице да приеме доброволно напускане в
замяна на тези доходи.

Доходите на наети лица включват също сделките с плащане на базата на акции,
посредством които наетите лица получават инструменти на собствения капитал
(като акции или опции за акции) или парични средства, или други активи на
предприятието, в размери, определени на базата на цената на акциите на
предприятието или други инструменти на собствения капитал на предприятието.
При отчитането на сделки с плащане на базата на акции, предприятието следва да
прилага Раздел 26.

Общ принцип за признаване на всички доходи на наети лица
28.3

Предприятието следва да признае стойността на всички доходи на наети лица, върху
които наетите лица са придобили право в резултат от положения труд за
предприятието през отчетния период:
(а)

като пасив след приспадане на сумите, които вече са били изплатени или
пряко на наетите лица, или като вноска във фонд за доходи на наети лица.
Ако вече изплатената сума надвишава задължението, възникнало от
положения труд преди датата на отчитане, предприятието следва да
признае това превишение като актив до степента, в която авансовото
плащане ще доведе до намаление на бъдещи плащания или възстановяване
на парични средства.
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(б)

като разход, освен ако друг раздел в настоящия МСФО не изисква
стойността да бъде призната като част от себестойността на активи, като
например материални запаси или имоти, машини и съоръжения.

Краткосрочни доходи на наети лица
Примери
28.4

Краткосрочните доходи на наети лица включват позиции като:
(а)

надници, заплати и вноски за социално осигуряване;

(б)

краткосрочни компенсируеми отсъствия (като платен годишен отпуск и
платен отпуск по болест), когато се очаква отсъствията да възникнат в
рамките на дванадесет месеца след края на периода, през който наетите
лица са положили свързания с тези отсъствия труд;

(в)

участие в разпределението на печалбата и премии, платими в рамките на
дванадесет месеца след края на периода, през който наетите лица са
положили свързания с тези доходи труд; и

(г)

непаричните възнаграждения (като медицинско обслужване, жилищно
настаняване, автомобили и безплатни или субсидирани стоки или услуги)
за заетите в момента наети лица.

Оценяване на краткосрочни доходи – общи положения
28.5

Когато наето лице е положило труд за дадено предприятие през отчетния период,
предприятието следва да оцени признатите суми в съответствие с параграф 28.3 по
недисконтираната сума на краткосрочните доходи на наетите лица, които се очаква
да бъдат платени в замяна на положения труд.

Признаване
отсъствия

и

оценяване

–

краткосрочни

компенсируеми

28.6

Предприятието може да обезщети наетите лица за отсъствие по различни причини,
включително за годишен платен отпуск и отпуск по болест. Някои краткосрочни
компенсируеми отсъствия се натрупват - те могат да бъдат пренесени напред и да
бъдат използвани в бъдещи периоди, ако наетото лице не използва изцяло правото
на такова отсъствие за текущия период. Примерите за това включват годишния
платен отпуск и отпуска по болест. Предприятието следва да признае очакваната
стойност на натрупващите се компенсируеми отсъствия, когато наетите лица
положат труд, който увеличава тяхното право на бъдещи компенсируеми отсъствия.
Предприятието следва да оцени очакваните разходи по натрупващите се
компенсируеми отсъствия по недисконтираната допълнителна сума, която то очаква
да плати в резултат от неизползваните права, които са се натрупали към края на
отчетния период. Предприятието следва да представи тази сума като текущ пасив
към отчетната дата.

28.7

Предприятието следва да признае стойността на други (ненатрупващи се)
компенсируеми отсъствия при възникването им. Предприятието следва да оцени
стойността на ненатрупващите се компенсируеми отсъствия по недисконтираната
сума на заплатите и надниците, които са платени или са платими за периода на
отсъствието.

Признаване – участие в разпределението на печалбата и
програми за изплащане на премии
28.8

Предприятието следва да признае очакваните разходи за участие в разпределението
на печалбата и изплащането на премии единствено, когато:
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(а)

предприятието има настоящо правно или конструктивно задължение да
извърши такива плащания в резултат от минали събития (това означава, че
предприятието няма друга реалистична алтернатива, освен да извърши
плащанията) и

(б)
задължение.

може да бъде направена надеждна приблизителна оценка на това

Доходи след напускане: разграничение между планове с
дефинирани вноски и планове с дефинирани доходи
28.9

Доходите след напускане включват, например:
(а)

доходи при пенсиониране, като например пенсии, и

(б)

други доходи след напускане, като застраховки "Живот" след напускане на
работа и медицинско обслужване след напускане на работата.

Споразуменията, по силата на които предприятието осигурява доходи след
напускане, представляват планове за доходи след напускане. Предприятието
следва да прилага настоящия раздел по отношение на всички такива споразумения,
независимо дали включват или не създаването на отделно предприятие, което да
получава вноските и да изплаща доходите. В някои случаи тези споразумения са поскоро наложени от закона, отколкото от действие на предприятието. В други случаи
те възникват от действия на предприятието, дори при липса на официален
документиран план.
28.10

Плановете за доходи след напускане се класифицират или като планове с
дефинирани вноски, или като планове с дефинирани доходи в зависимост от
техните основни условия.
(а)

Плановете с дефинирани вноски са планове за доходи след напускане, при
които предприятието внася предварително определени вноски в отделно
предприятие (фонд) и не носи законово или конструктивно задължение да
заплаща допълнителни такива или да извършва преки плащания на наетите
лица, ако фондът не разполага с достатъчно активи за изплащането на
всички доходи на наетите лица, отнасящи се до техния трудов стаж за
текущия и предходните периоди. По този начин сумата на доходите след
напускане, получена от наетото лице, се определя от размера на вноските,
платени от предприятието (а може също и от наетото лице) по плана за
доходи след напускане или платени на застрахователна компания, заедно с
инвестиционните доходи, произтичащи от вноските.

(б)

Плановете с дефинирани доходи са планове за доходи след напускане,
които са различни от плановете с дефинирани вноски. При планове с
дефинирани доходи задължението на предприятието е да осигури
уговорените доходи на настоящите и бившите наети лица, а актюерският
риск (че доходите ще струват повече или по-малко от очакваното) и
инвестиционният риск (че нормата на възвръщаемост на активите,
заделени за финансиране на доходите, ще се различава от очакванията) по
същество се носят от предприятието. Ако актюерският или
инвестиционният опит на практика е по-лош от очакваното, задължението
на предприятието може да се увеличи и обратното, ако актюерският или
инвестиционен опит е по-добър от очакваното.

Планове на множество работодатели и държавни планове
28.11

Плановете на множество работодатели и държавните планове се класифицират като
планове с дефинирани вноски или планове с дефинирани доходи на базата на
условията на плана, включително всяко конструктивно задължение, което е извън
формалните условия. Когато, обаче, не съществува достатъчно информация, за да се
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използва методът за отчитане на дефинирани доходи по план на множество
работодатели, който е план с дефинирани доходи, предприятието следва да отчита
плана съгласно параграф 28.13, както ако това е план с дефинирани вноски, и да
включи оповестяванията, които се изискват от параграф 28.40.

Застраховани доходи
28.12

Предприятието може да плаща застрахователни премии за финансиране на план за
доходи след напускане. Предприятието следва да третира един такъв план като план
с дефинирани вноски, освен ако има правно или конструктивно задължение:
(а)

да плаща доходите на наетите лица директно, когато те станат изискуеми;

(б)

да плаща допълнителни суми, ако застрахователят не изплаща всички
бъдещи доходи на наетите лица, свързани с трудовия стаж на същите за
текущия и миналите периоди.

или

Конструктивно задължение може да възникне непряко чрез плана, чрез механизма за
определяне на бъдещи премии или чрез взаимоотношения на свързано лице със
застрахователя. Ако предприятието задържи такова правно или конструктивно
задължение, то следва да третира плана като план с дефинирани доходи.

Доходи след напускане: планове с дефинирани вноски
Признаване и оценяване
28.13

Предприятието следва да признае дължимите вноски за даден период:
(а)

като пасив, след приспадане на всички вече платени суми. Ако вече
платените вноски надвишават дължимата сума за положения труд преди
датата на отчитане, предприятието следва да признае това превишение
като актив.

(б)

като разход, освен ако друг раздел от настоящия МСФО не изисква
включването на сумата като част от себестойността на активи, като
например материални запаси или имоти, машини и съоръжения.

Доходи след напускане: планове с дефинирани доходи
Признаване
28.14

При прилагането на общия принцип на признаване, съгласно параграф 28.3, към
плановете с дефинирани доходи, предприятието следва да признае:
(а)

пасив по задължението си по плановете с дефинирани доходи нетно от
активите на плана — неговият пасив по задължението за дефинирани
доходи (виж параграфи 28.15–28.23).

(б)

нетната промяна в този пасив за периода, като разход за неговите планове
с дефинирани доходи за периода (виж параграфи 28.24–28.27).

Оценяване на пасива по задължението за дефинирани доходи
28.15

Предприятието следва да оцени пасива по задължението за дефинирани доходи, във
връзка със задължението му по плановете с дефинирани доходи, по нетния сбор от
следните суми:
(а)

сегашната стойност на неговите задължения по плановете за дефинирани
доходи (неговото задължение за дефинирани доходи) към датата на
отчитане (параграфи 28.16–28.22 дават насоки за оценяването на това
задължение), минус
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(б)

справедливата стойност към датата на отчитане на активите на плана
(ако има такива), от които задълженията ще бъдат уредени директно.
Параграфи 11.27–11.32 представят изисквания за определянето на
справедливата стойност за онези активи на плана, които представляват
финансови активи.

Включване на безусловно придобити и условно придобити
доходи
28.16

Сегашната стойност на задължението на предприятието във връзка с плановете с
дефинирани доходи към датата на отчитане следва да отразява приблизителната
оценка на доходите, които наетите лица са заработили в замяна на своя труд в
текущия и предходни периоди, включващи доходите, които все още не са
безусловно придобити (виж параграф 28.26), и ефектите от формулите за доходи,
които предоставят на наетите лица по-високи доходи за по-късните години от
трудовия им стаж. Това изисква предприятието да определи какъв доход се отнася за
текущия и за предишни периоди въз основа на формулата за доходите по плана и да
изготви приблизителни оценки (актюерски предположения) относно демографските
променливи (като например текучество на наетите лица и смъртност) и финансовите
променливи (като например бъдещото повишение на заплатите и разходи за
медицинско обслужване), които влияят на стойността на доходите. Актюерските
предположения следва да са безпристрастни (нито непредпазливи, нито прекомерно
консервативни), съвместими помежду си и избрани така, че да водят до най-добра
приблизителна оценка на бъдещите парични потоци, които ще възникнат във връзка
с плана.

Дисконтиране
28.17

Предприятието следва да оценява своето задължение за дефинирани доходи на база
дисконтираната сегашна стойност. Предприятието следва да определи процента,
използван за дисконтиране на бъдещите плащания, като отчита пазарната доходност
на висококачествени корпоративни облигации към датата на отчитане. В страните с
неразвити пазари на такива облигации, предприятието следва да използва пазарната
доходност (към датата на отчитане) на държавните облигации. Валутата и срокът на
корпоративните или държавните облигации следва да съответства на валутата и
очаквания период на бъдещите плащания.

Актюерски метод за оценка
28.18

Ако предприятието е в състояние, без да влага неоправдани разходи или усилия, да
използва кредитния метод на прогнозираните единици, за да оцени своите
задължения за дефинирани доходи и свързания с тях разход, то трябва да го
направи. Ако дефинираните доходи се базират на бъдещите заплати, кредитният
метод на прогнозираните единици изисква предприятието да оценява задълженията
си за дефинирани доходи на база, която отразява приблизителната оценка на
бъдещите увеличения на заплатите. Освен това, кредитният метод на
прогнозираните единици изисква предприятието да направи различни актюерски
предположения при оценяването на задължението за дефинирани доходи,
включително дисконтовите проценти, очакваната доходност на активите на плана,
очакваните проценти за нарастване на заплатите, темп на текучество на персонала,
смъртност и (за медицинските планове с дефинирани доходи) тенденциите в
разходите за медицинско обслужване.

28.19

Ако предприятието не е в състояние, без да влага неоправдани разходи или усилия,
да използва кредитния метод на прогнозираните единици, за да оцени своето
задължение и разходите по плановете за дефинирани доходи, позволява му се да
направи следните опростявания при оценяване на задължението за дефинирани
доходи по отношение на текущо наетите лица:
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(а)

да игнорира приблизителната оценка на бъдещите увеличения на заплатите
(т.е. да приеме, че текущите заплати продължават да са в сила до момента,
в който се очаква текущо наетите лица да започнат да получават доходи
след напускане);

(б)

да игнорира бъдещия трудов стаж на текущо наетите лица (т.е. да приеме
приключване на плана за съществуващите, както и за всички нови наети
лица); и

(в)

да игнорира вероятната смъртност по време на трудовия стаж за текущо
наетите лица между датата на отчитане и датата, на която се очаква
наетите лица да започнат да получават доходи след напускане (т.е. да
приеме, че всички текущо наети лица ще получат доходи след напускане).
Смъртността след трудов стаж (т.е. продължителността на живота), обаче,
все пак се взема предвид.

Предприятието, което се възползва от горните опростявания на оценките, трябва
независимо от това да включи при оценяването на своето задължение за дефинирани
доходи, както безусловно придобитите доходи, така и доходите, които все още не са
безусловно придобити.
28.20

Настоящият МСФО не изисква предприятието да ангажира независим актюер, който
да направи пълната актюерска оценка, необходима за изчисляването на
задължението за дефинирани доходи. Той също така не изисква такава пълна
актюерска оценка да се прави ежегодно. В периодите между пълните актюерски
оценки, ако основните актюерски предположения не са се променяли значително,
задължението за дефинирани доходи може да бъде оценено като се коригира
оценката за предишния период с промените в демографските данни за наетите лица,
като брой наети лица и нива на заплатите.

Въвеждане, промени, съкращаване и уреждане на планове
28.21

Ако даден план с дефинирани доходи е бил въведен или променен в текущия
период, предприятието следва да увеличи или намали своя пасив по задължението за
дефинирани доходи така, че да отразява промяната, и да признае увеличението
(намалението) като разход (приход) при оценяването на печалбата или загубата в
текущия период. Обратно, ако даден план е бил съкратен (т.е. доходите или групата
на включените наети лица са намалени) или уреден (задължението на работодателя е
изцяло изпълнено) в текущия период, задължението за дефинирани доходи следва да
се намали или елиминира, а предприятието следва да признае получената в резултат
печалба или загуба в печалбата или загубата за текущия период.

Актив на план с дефинирани доходи
28.22

Ако сегашната стойност на задължението за дефинирани доходи към датата на
отчитане е по-малка от справедливата стойност на активите на плана към същата
дата, планът има излишък. Предприятието следва да признае излишъка по даден
план като актив на плана с дефинирани доходи единствено до степента, до която то
може да възстанови излишъка или чрез намаляване на вноските в бъдеще, или чрез
възстановявания на средства от плана.

Стойност на план с дефинирани доходи
28.23

Предприятието следва да признае нетната промяна в пасива по задължението за
дефинирани доходи за периода, различна от промяната, отнасяща се до доходите,
изплащани на наетите лица през периода или до вноските от работодателя, като
стойност на неговите планове с дефинирани доходи за периода. Тази стойност се
признава или изцяло в печалбата или загубата като разход, или частично като статия
в другвсеобхватен доход (виж параграф 28.24), освен ако друг раздел в настоящия
МСФО не изисква стойността на бъде призната като част от себестойността на
активи, като например материални запаси или имоти, машини и съоръжения.
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Признаване – избор на счетоводна политика
28.24

От предприятието се изисква да признае всички актюерски печалби и загуби в
периода на възникването им. Предприятието следва:
(а)

да признае всички актюерски печалби и загуби в печалбата или загубата,

(б)

да признае всички актюерски печалби и загуби в друг всеобхватен доход
като избор на счетоводна политика. Предприятието следва да прилага
избраната счетоводна политика последователно за всички планове с
дефинирани доходи и всички актюерски печалби и загуби. Актюерските
печалби и загуби, признати в друг всеобхватен доход, следва да се
представят в отчета за всеобхватния доход.

или

28.25

Нетната промяна в пасива по задължението за дефинирани доходи, призната като
стойност на плана с дефинирани доходи, включва:
(а)

промяната в пасива по задължението за дефинирани доходи, възникнало от
труда, положен от наетото лице за отчетния период.

(б)

лихвата върху задължението за дефинирани доходи през отчетния период.

(в)

възвръщаемостта на всички активи на плана и нетната промяна в
справедливата стойност на признатите права за възстановяване (виж
параграф 28.28) през отчетния период.

(г)

актюерските печалби и загуби, възникнали през отчетния период.

(д)

увеличенията или намаленията на пасива по задължението за дефинирани
доходи в резултат от въвеждането на нов план или от промяна в
съществуващ план за отчетния период (виж параграф 28.21).

(е)

намаленията на пасива по задължението за дефинирани доходи в резултат
от съкращения или уреждане на съществуващ план през отчетния период
(виж параграф 28.21).

28.26

Трудовият стаж на наетите лица поражда задължение съгласно плана с дефинирани
доходи, дори ако доходите са зависими от полагане на труд в бъдеще (с други думи,
те не са все още безусловно придобити). Трудовият стаж на наетите лица преди
датата на безусловно придобиване на правото поражда конструктивно задължение,
тъй като на всяка следваща дата на отчитане размерът на бъдещия трудов стаж,
който наетото лице ще трябва да положи преди да получи право на доходи,
намалява. При оценяването на своето задължение за дефинирани доходи
предприятието отчита вероятността някои от наетите лица да не отговорят на
изискванията за безусловно придобиване на права. Аналогично, въпреки че някои
доходи след напускане (като например доходи за медицинско обслужване след
напускане) стават платими, само ако възникне определено събитие, след като лицето
вече не е наето (като при заболяване), задължението възниква, когато то полага труд
и придобива стаж, който ще му осигури право на доходи, ако възникне определеното
събитие. Вероятността за възникване на въпросното събитие влияе на оценката на
задължението, но не определя дали задължението съществува.

28.27

Ако дефинираните доходи бъдат намалени със суми, които ще бъдат изплатени на
наетите лица по планове, финансирани от държавата, предприятието следва да
оцени своите задължения за дефинирани доходи на база, която отразява доходите,
платими по държавни планове, но само ако:
(а)

тези планове са влезли в сила преди датата на отчитане, или

(б)

минала история или друго надеждно доказателство показва, че тези доходи
от държавата ще се изменят по предвидим начин, например, в
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съответствие с бъдещите промени в общите ценови равнища или общи
нива на заплатите.

Възстановявания
28.28

Когато на практика е сигурно, че друга страна ще възстанови някои или всички
разходи, необходими за уреждане на задължение за дефинирани доходи,
предприятието следва да признае своето право на възстановяване като отделен
актив. Предприятието следва да оцени актива по справедлива стойност. В отчета за
всеобхватния доход (или в отчета за доходите, ако се представя такъв) разходите,
свързани с план за дефинирани доходи, могат да бъдат представени нетно от
признатата за възстановяване сума.

Други дългосрочни доходи на наети лица
28.29

28.30

Другите дългосрочни доходи на наети лица включват, например:
(а)

дългосрочни компенсируеми отсъствия, като например допълнителни
отпуски за дългогодишен трудов стаж или отпуски за празнични дни.

(б)

доходи за дългогодишен трудов стаж.

(в)

доходи за дългосрочна нетрудоспособност.

(г)

участия в разпределението на печалбата и премии, платими дванадесет или
повече месеци след края на периода, през който наетите лица са положили
свързания с тези доходи труд.

(д)

отсрочени обезщетения, платени дванадесет или повече месеца след края
на периода, през който са заработени.

Предприятието следва да признае пасив по задължение за изплащане на други
дългосрочни доходи на наети лица, оценен като нетен сбор от следните суми:
(а)

сегашната стойност на задължението за изплащане на доходи към датата
на отчитане, минус

(б)

справедливата стойност към датата на отчитане на активите на плана (ако
има такива), от които задълженията ще бъдат уредени директно.

Предприятието следва да признае промяната в пасива в съответствие с параграф
28.23.

Доходи при прекратяване
28.31

Предприятието може да бъде обвързано законодателно, чрез договорни или други
споразумения с наетите лица или техни представители, или чрез конструктивно
задължение, въз основа на практиката в бизнеса, обичаи или желание за справедливо
действие, с извършване на плащания (или осигуряване на други доходи) на наетите
лица, при прекратяване на трудовото правоотношение с тях от негова страна. Такива
плащания представляват доходи при прекратяване.

Признаване
28.32

Тъй като доходите при прекратяване не осигуряват на предприятието бъдещи
икономически изгоди, предприятието следва да ги признае незабавно като разход в
печалбата или загубата.

28.33

Когато предприятието признава доходи при прекратяване, то може също така да
трябва да отчете счетоводно съкращаване на пенсионни доходи или на други доходи
на наети лица.

28.34

Предприятието следва да признае доходите при прекратяване като пасив и като
разход, единствено когато то се е ангажирало явно:
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28.35

(а)

да прекрати трудовото правоотношение на едно или група наети лица
преди нормалния срок за пенсиониране, или

(б)

да осигури доходи при прекратяване като резултат от направено
предложение с цел поощряване на доброволното напускане.

Предприятието явно се е ангажирало с прекратяване на трудово правоотношение,
единствено когато същото разполага с подробен формален план за това
прекратяване и не съществува реална възможност за оттегляне от този план.

Оценяване
28.36

Предприятието следва да оцени доходите при прекратяване по най-добрата
приблизителна стойност на разхода, който ще е необходим, за да се уреди
задължението към датата на отчитане. В случаите на предложение, направено с цел
поощряване на доброволното напускане, оценяването на доходите при прекратяване
следва да се основава на броя наети лица, за които се очаква да приемат това
предложение.

28.37

Когато доходите при прекратяване стават платими повече от 12 месеца след края на
отчетния период, те следва да се оценяват по тяхната дисконтирана сегашна
стойност.

Групови планове
28.38

Ако предприятието майка изплати доходи на наетите лица на едно или повече от
своите дъщерни предприятия в групата и предприятието майка представя
консолидиран финансов отчет като използва или МСФО за МСП или пълните
МСФО, на дъщерните предприятия се разрешава да признаят и оценят разход за
доходи на наети лица въз основа на разумно разпределение на разхода, признат за
групата.

Оповестяване
Оповестявания относно краткосрочни доходи на наети лица
28.39

Този раздел не изисква специфични оповестявания относно краткосрочните доходи
на наети лица.

Оповестявания относно планове с дефинирани вноски
28.40

Предприятието следва да оповести сумата, призната в печалбата или загубата, като
разход по планове с дефинирани вноски. Ако предприятието третира плана с
дефинирани доходи на множество работодатели като план с дефинирани вноски, тъй
като не съществува достатъчно информация за отчитане на дефинираните доходи
(виж параграф 28.11), то следва да оповести факта, че това е план с дефинирани
доходи и причината за това да го отчита като план с дефинирани вноски, заедно с
цялата налична информация относно излишъка или липсите по плана, както и
ефектите за предприятието, ако има такива.

Оповестявания относно планове с дефинирани доходи
28.41

Предприятието следва да оповести следната информация относно плановете с
дефинирани доходи (с изключение на всички планове с дефинирани доходи на
множество работодатели, които се отчитат като планове с дефинирани вноски в
съответствие с параграф 28.11, за които вместо това се прилагат оповестяванията в
параграф 28.40). Ако предприятието има повече от един план с дефинирани доходи,
тези оповестявания могат да се направят като обща сума, поотделно за всеки план,
или при такова групиране, каквото се счита за най-полезно:
(а)

общо описание на вида на плана, включително политиката за финансиране.
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(б)

счетоводна политика на предприятието за признаване на актюерските
печалби и загуби (или в печалбата или загубата, или като статия от друг
всеобхватен доход) и сумата на актюерските печалби и загуби, признати за
периода.

(в)

описателно обяснение дали предприятието използва някои от
опростяванията в параграф 28.19 при оценяването на своето задължение за
дефинирани доходи.

(г)

датата на последната пълна актюерска оценка и ако тя не е към датата на
отчитане, описание на направените корекции за оценяването на
задължението за дефинирани доходи към датата на отчитане.

(д)

равнение на началните и крайните салда на задължението за дефинирани
доходи, показвайки отделно изплатените доходи и всички други промени.

(е)

равнение на началните и крайните салда на справедливата стойност на
активите на плана и на началните и крайните салда на всяко право на
възстановяване, признато като актив, показващо отделно, ако е
приложимо:

(ж)

(i)

вноските;

(ii)

изплатените доходи; и

(iii)

други промени в активите на плана.

общата стойност, отнасяща се до плановете с дефинирани доходи за
периода, като оповестява отделно сумите,
(i)

признати в печалбата или загубата като разход и

(ii)

включени в себестойността на даден актив.

(з)

за всяка основна категория активи на плана, които следва да включват, но
не се ограничават до капиталови инструменти, дългови инструменти,
имоти и всички други активи, процентът или сумата, която всяка основна
категория съставлява в справедливата стойност на общите активи на плана
към датата на отчитане.

(и)

сумите, включени в справедливата стойност на активите на плана за:
(i) всяка категория собствени финансови инструменти на предприятието, и
(ii) всеки имот, заеман от или други активи, използвани от предприятието.

(й)

фактическата възвръщаемост на активите на плана.

(к)

основните използвани актюерски предположения, включително, където е
приложимо:
(i)

дисконтовите проценти;

(ii)

очакваните проценти на възвръщаемост на всички активи на
плана за периодите, представени във финансовия отчет;

(iii)

очакваните проценти на увеличения на заплатите;

(iv)

тенденции в равнището на разходите за медицинско обслужване;

(v)

всички други използвани съществени актюерски предположения.

и

Не е необходимо равненията в (д) и (е) по-горе да се представят за предходни
периоди. Дъщерното предприятие, което признава и оценява разход за доходи на
наети лица въз основа на разумно разпределение на разходите, признати за групата
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(виж параграф 28.38), следва да опише в индивидуалния си финансов отчет
политиката за разпределение и да включи оповестявания в (а)–(к) по-горе за плана
като цяло.

Оповестявания относно други дългосрочни доходи
28.42

За всяка категория други дългосрочни доходи, които изплаща на наетите от него
лица, предприятието следва да оповести естеството на дохода, сумата на своето
задължение и степента на финансиране към датата на отчитане.

Оповестявания относно доходи при прекратяване
28.43

За всяка категория доходи при прекратяване, които изплаща на наетите от него лица,
предприятието следва да оповести естеството на дохода, счетоводната политика,
сумата на своето задължение и степента на финансиране към датата на отчитане.

28.44

Когато съществува несигурност относно броя на наетите лица, които ще приемат
предложението за доходи при прекратяване, съществува условно задължение. Раздел
21 Провизии, условни активи и условни пасиви изисква предприятието да оповестява
информацията относно неговите условни задължения, освен ако вероятността за
изтичане на ресурси при уреждането е отдалечена във времето.
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Раздел 29
Данъци върху дохода
Обхват на настоящия раздел
29.1

За целите на настоящия МСФО, данъците върху дохода включва всички местни и
чуждестранни данъци, които се базират на облагаемата печалба. Данъците върху
дохода включват също данъци, като например данъците при източника, които са
платими от дъщерно, асоциирано или смесено предприятие при разпределението на
печалба към отчитащото се предприятие.

29.2

Настоящият раздел разглежда счетоводното отчитане на данъците върху дохода. Той
изисква предприятието да признае настоящите и бъдещи данъчни последици от
сделки и други събития, признати във финансовите отчети. Тези признати данъчни
суми представляват текущи данъци и отсрочени данъци. Текущият данък е
платимият (или подлежащ на възстановяване) данък по отношение на облагаемата
печалба (или загуба) за текущия или за минали периоди. Отсрочените данъци са
данъците, платими или подлежащи на възстановяване в бъдещи периоди, по
принцип в резултат на възстановяване или уреждане от страна на предприятието на
неговите активи и пасиви по тяхната настояща балансова стойност, и данъчният
ефект от пренасянето на неизползвани понастоящем данъчни загуби и данъчни
кредити.

Стъпки при осчетоводяване на данъците върху дохода
29.3

Предприятието следва да осчетоводява данъците върху дохода, като следва
посочените в букви (а) до (и) по-долу стъпки:
(a)

да признае текущите данъци, оценени на сума, включваща ефекта от
възможните резултати от проверка от страна на данъчните власти
(параграфи 29.4 – 29.8).

(б)

да идентифицира кои активи и пасиви се очаква да повлияят върху
облагаемата печалба, ако биха били възстановени или уредени по техните
настоящи балансови стойности (параграфи 29.9 – 29.10).

(в)

да определи следните данъчни основи към края на отчетния период:
(i)

на активите и пасивите, посочени в буква (б). Данъчната основа
на активите и пасивите се определя от последиците от
продажбата на активите и уреждането на пасивите по техните
настоящи балансови стойности (параграфи 29.11 и 29.12).

(ii)

на други позиции, които имат данъчна основа, макар и да не са
признати като активи или пасиви, т.е. позиции, признати като
приходи или разходи, които ще станат облагаеми, или данъкът
върху които ще подлежи на приспадане в бъдещи периоди
(параграф 29.13).

(г)

да изчисли всички временни разлики, неизползвани данъчни загуби и
неизползвани данъчни кредити (параграф 29.14).

(д)

да признае отсрочени данъчни активи и отсрочени данъчни пасиви,
възникващи от временните разлики, неизползвани данъчни загуби и
неизползвани данъчни кредити (параграфи 29.15 - 29.17).

(е)

да оцени отсрочените данъчни активи и пасиви на сума, включваща ефекта
от възможните резултати от проверка от страна на данъчните власти, като
използва данъчни ставки, които, на база на действащи или по същество
въведени в сила данъчни закони към края на отчетния период, се очаква да
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са приложими, когато отсроченият данъчен актив се реализира и
отсроченият данъчен пасив се уреди (параграфи 29.18 - 29.25).
(ж)

да признае коректив срещу отсрочените данъчни активи, така че нетната
сума да е равна на най-високата сума, която най-вероятно ще бъде
реализирана на база на текущата или бъдеща облагаема печалба
(параграфи 29.21 и 29.22).

(з)

да разпредели текущите и отсрочени данъци върху съответните
компоненти на печалбата или загубата, друг всеобхватен доход и
собствен капитал (параграф 29.27).

(и)

да представи и оповести изискваната информация (параграфи 29.28 -

29.32).

Признаване и оценяване на текущи данъци
29.4

Предприятието следва да признава текущ данъчен пасив за подлежащия на плащане
данък върху облагаемата печалба за текущия и предходни периоди. Ако вече
платената сума за текущ и предходен период превишава дължимата сума за тези
периоди, предприятието следва да признае излишъка като текущ данъчен актив.

29.5

Предприятието следва да признава като текущ данъчен актив ползата, свързана с
данъчна загуба, която може да бъде пренесена назад, за да се възстанови данък,
платен през предходен период.

29.6

Предприятието следва да оценява текущ данъчен пасив (актив) според сумата, която
очаква да заплати (да си възстанови), като използва данъчните ставки и данъчните
закони, които са действащи или по същество въведени в сила до отчетната дата.
Предприятието следва да разглежда данъчните ставки като въведени в сила по
същество, когато бъдещите събития, изисквани от процеса за влизане в сила, в
исторически аспект не са влияели върху резултатите и не е вероятно да окажат
влияние върху тях. Параграфи 29.23 - 29.25 предоставят допълнителни насоки за
оценяване.

29.7

Предприятието следва да признава промени в текущ данъчен пасив или текущ
данъчен актив като данъчен разход в печалбата или загубата, с изключение на
случаите, когато промяна, която може да се отнесе към статия на приходи или
разходи, признати съгласно настоящия МСФО като друг всеобхватен доход, следва
също да се признае в друг съвкупен доход.

29.8

Предприятието следва да включва в сумите, признати в съответствие с параграфи
29.4 и 29.5, ефекта от възможните резултати от проверка от страна на данъчните
власти, оценен съгласно параграф 29.24.

Признаване на отсрочени данъци
Общ принцип за признаване
29.9

Предприятието следва да признава отсрочен данъчен актив или пасив за данъци,
подлежащи на възстановяване или плащане през бъдещи периоди в резултат на
минали сделки или събития. Такива данъци възникват от разликата между сумите,
признати за активите и пасивите на предприятието в отчета за финансовото
състояние и признаването на тези активи и пасиви от данъчните власти, както и от
пренасянето на неизползвани понастоящем данъчни загуби и данъчни кредити.

Активи и пасиви, чието възстановяване или уреждане няма да
се отрази на облагаемата печалба
29.10

Ако предприятието очаква да възстанови балансовата стойност на даден актив или
да уреди балансовата стойност на даден пасив, без това да се отрази на облагаемата
печалба, по отношение на този актив или пасив не възниква отсрочен данък.
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Следователно параграфи 29.11 – 29.17 се прилагат единствено спрямо активи и
пасиви, за които предприятието очаква възстановяването или уреждането на
балансовата им стойност да окаже влияние върху облагаемата печалба и спрямо
други позиции, които имат данъчна основа.

Данъчна основа
29.11

Предприятието следва да определи данъчната основа на актив, пасив или друга
позиция в съответствие с действащите или по същество въведени в сила закони. Ако
предприятието подава консолидирана данъчна декларация, данъчната основа се
определя от данъчните закони, които имат правна сила по отношение на
консолидираната данъчна декларация. Ако предприятието подава отделни данъчни
декларации за различни дейности, данъчната основа се определя от данъчните
закони, които имат правна сила по отношение на всяка данъчна декларация.

29.12

Данъчната основа определя сумата, която ще бъде включена в облагаемата печалба
при възстановяване или уреждане на балансовата стойност на даден актив или
пасив. По-конкретно:

29.13

(a)

Данъчната основа на един актив е равна на сумата, която би подлежала на
приспадане при определяне на облагаемата печалба, в случай че
балансовата стойност на актива би била възстановена чрез продажба в края
на отчетния период. Ако възстановяването на актива чрез продажба не
увеличава облагаемата печалба, приема се, че данъчната основа е равна на
балансовата стойност.

(б)

данъчната основа на един пасив е равна на балансовата му стойност,
намалена с всички суми, подлежащи на приспадане при определяне на
облагаемата печалба (или увеличена с всички суми, включени в
облагаемата печалба), които биха възникнали в случай, че този пасив би
бил уреден по балансовата си стойност в края на отчетния период. В
случай на приходи за бъдещи периоди, данъчната основа на съответния
пасив е неговата балансова стойност, намалена с всички суми за приходи,
които не биха били облагаеми в бъдещи периоди.

Някои позиции имат данъчна основа, но не се признават като активи и пасиви.
Например, разходите за научноизследователска дейност се признават като разход в
момента, когато са направени, но тяхното приспадане може да не е разрешено при
определяне на облагаемата печалба до настъпване на бъдещ период. Така
балансовата стойност на разходите за научноизследователска дейност е нула, а
данъчната основа е сумата, която ще бъде приспадната през бъдещи периоди.
Инструмент на собствения капитал, емитиран от предприятието, може също да
доведе до приспадания в бъдещ период. В отчета за финансовото състояние няма
актив или пасив, но данъчната основа е сумата на бъдещите приспадания.

Временни разлики
29.14

Временни разлики възникват:
(a)

когато съществува разлика между данъчните основи и балансовите
стойности при първоначално признаване на активи и пасиви или в
момента, когато се създава данъчна основа за тези позиции, които имат
данъчна основа, но не се признават като активи и пасиви.

(б)

когато разлика между балансовата стойност и данъчната основа възниква
след първоначално признаване поради това, че приходи или разходи се
признават във всеобхватния доход или собствения капитал в един отчетен
период, но се признават в данъчната печалба в различен период.

(в)

когато данъчната основа на даден актив или пасив се промени и промяната
няма да бъде призната в балансовата стойност на актива или пасива в нито
един период.
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Отсрочени данъчни пасиви и активи
29.15

29.16

29.17

Освен в случаите, когато това се изисква съгласно параграф 29.16, предприятието
следва да признава:
(a)

отсрочен данъчен пасив за всички временни разлики, които се очаква да
увеличат облагаемата печалба в бъдеще.

(б)

отсрочен данъчен актив за всички временни разлики, които се очаква да
намалят облагаемата печалба в бъдеще.

(в)

отсрочен данъчен актив за пренасянето на неизползвани данъчни загуби и
неизползвани данъчни кредити.

Посоченото по-долу представлява изключение от изискванията на параграф 29.15:
(a)

Предприятието не следва да признава отсрочен данъчен актив или пасив за
временни разлики, свързани с непреведени доходи от чуждестранни
дъщерни предприятия, клонове, асоциирани и съвместни предприятия до
степента, в която инвестицията е по същество постоянна като
продължителност, освен ако е явно, че временната разлика ще има обратно
проявление в обозримо бъдеще.

(б)

Предприятието не следва да признава отсрочен данъчен пасив за временна
разлика, свързана с първоначалното признаване на репутацията.

Предприятието следва да признава промени в отсрочен данъчен пасив или актив
като данъчен разход в печалбата или загубата, освен в случаите, когато промяна,
която може да бъде отнесена към статия от приходи или разходи, признати съгласно
настоящия МСФО като друг всеобхватен доход, следва също да бъде призната в
друг всеобхватен доход.

Оценяване на отсрочените данъци
Данъчни ставки
29.18

Предприятието следва да оценява отсрочен данъчен пасив (актив) като използва
данъчните ставки и закони, които са действащи или въведени в сила по същество до
отчетната дата. Предприятието следва да разглежда данъчните ставки като въведени
в сила по същество, когато бъдещите събития, изисквани от процеса за влизане в
сила, в исторически аспект не са влияели върху резултатите и не е вероятно да
окажат влияние върху тях.

29.19

Когато за различни нива на облагаемата печалба се прилагат различни данъчни
ставки, предприятието следва да оцени отсрочения данъчен разход (приход) и
свързаните с него данъчни пасиви (активи), като използва средните действащи или
по същество въведени в сила ставки, които предприятието очаква да бъдат
приложими спрямо облагаемата печалба (данъчна загуба) за периодите, в които
очаква отсроченият данъчен актив да бъде реализиран или отсроченият данъчен
пасив да бъде уреден.

29.20

Оценката на отсрочените данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи следва да
отразява данъчните последици, които биха произтекли от начина, по който
предприятието очаква, към отчетната дата, да възстанови или уреди балансовата
стойност на съответните активи и пасиви. Например, ако временната разлика
възниква от статия от приходите, която се очаква да бъде облагаема като капиталова
печалба в бъдещ период, отсроченият данъчен разход се оценява, като се използва
ставката за капиталови печалби.

Оценъчни корективи
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29.21

Предприятието следва да признава коректив срещу отсрочените данъчни активи,
така че нетната балансова стойност да е равна на най-високата сума, която найвероятно ще бъде възстановена на база на текущата или бъдеща облагаема печалба.

29.22

Предприятието следва да преразглежда нетната балансова стойност на отсрочен
данъчен актив на всяка отчетна дата и да коригира оценъчния коректив, така че да
отразява текущата оценка на бъдещите облагаеми печалби. Тези корекции се
признават в печалбата или загубата, освен в случаите, когато корекция, която може
да бъде отнесена към статия от приходи или разходи, призната в съответствие с
настоящия МСФО като друг всеобхватен доход, следва също да бъде призната в
друг всеобхватен доход.

Оценяване както на текущи, така и на отсрочени данъци
29.23
Предприятието не следва да дисконтира текущи и отсрочени данъчни активи и
пасиви.
29.24

Несигурността дали данъчните власти ще приемат сумите, отчетени пред тях от
предприятието, оказва влияние върху размера на текущия и отсрочения данък.
Предприятието следва да оцени текущите и отсрочени данъчни активи и пасиви като
използва претеглена спрямо вероятността средна сума от всички възможни
резултати, предполагайки, че данъчните власти ще подложат на проверка отчетените
суми и че те имат пълно познание за цялата уместна информация. Промени в
претеглената спрямо вероятността средна сума от всички възможни резултати
следва да се основават на нова информация, а не на ново тълкуване от страна на
предприятието на информация, която е била налице и преди това.

29.25

В някои юрисдикции данъкът върху дохода се дължи при по-висока или по-ниска
ставка, ако част или цялата печалба, или неразпределената печалба се изплати като
дивидент на акционерите в предприятието. В други юрисдикции данъкът върху
дохода може да подлежи на възстановяване или да е дължим, ако част или цялата
печалба или неразпределената печалба се изплати като дивидент на акционерите в
предприятието. И при двата посочени случая предприятието следва да оценява
текущите и отсрочените данъци, като използва данъчната ставка, приложима за
неразпределени печалби, докато предприятието не признае задължение за
изплащане на дивидент. Когато предприятието признае задължение за изплащане на
дивидент, то следва да признае възникналия в резултат текущ или отсрочен данъчен
пасив (актив) и свързания с него данъчен разход (приход).

Данъци при източника върху дивиденти
29.26

Когато предприятието изплаща дивиденти на своите акционери, от него може да се
изисква част от дивидентите да се плати на данъчните органи от името на
акционерите. Такава сума, платена или дължима на данъчните органи, се дебитира в
собствения капитал като част от дивидентите.

Представяне
Разпределение във всеобхватен доход и собствен капитал
29.27

Предприятието следва да признава данъчен разход в същия компонент от общия
всеобхватен доход (т.е. продължаващи дейности, преустановени дейности, или
друг всеобхватен доход) или собствения капитал, където се отчита и сделката или
другото събитие, довело до данъчния разход.

Разграничение текущи/нетекущи активи и пасиви
29.28

Когато предприятието представя текущи и нетекущи активи и текущи и нетекущи
пасиви като отделни класификации в отчета си за финансовото състояние, то не
следва да класифицира никои от отсрочените данъчни активи (пасиви) като текущи
активи (пасиви).
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Компенсиране
29.29

Предприятието компенсира текущи данъчни активи и текущи данъчни пасиви или
компенсира отсрочени данъчни активи и отсрочени данъчни пасиви, единствено
когато има юридически упражняемо право да компенсира сумите и възнамерява или
да уреди на нетна база, или да реализира актива и уреди пасива едновременно.

Оповестяване
29.30

Предприятието следва да оповестява информация, която позволява на потребителите
на финансовите му отчети да оценят характера и финансовия ефект от последиците
от текущите и отсрочените данъци по признати сделки и други събития.

29.31

Предприятието следва да оповестява отделно основните компоненти на данъчните
разходи (приходи). Такива компоненти на данъчни разходи (приходи) могат да
включват:
(a)

текущи данъчни разходи (приходи).

(б)

всички корекции, признати в периода за текущ данък от предходни

(в)

сумата на отсрочените данъчни разходи (приходи), свързани с възникване
и обратно възстановяване на временни разлики.

(г)

сумата на отсрочените данъчни разходи (приходи), свързани с промените в
данъчните ставки или налагане на нови данъци.

(д)

ефекта върху отсрочените данъчни разходи, произтичащ от промяна в
ефекта от възможните резултати от проверка от данъчните власти (виж
параграф 29.24).

(е)

корекции на отсрочени данъчни разходи, произтичащи от промяна на
данъчния статут на предприятието или на неговите акционери.

(ж)

всяка промяна в оценъчните корективи (виж параграфи 29.21 и 29.22).

(з)

сумата на данъчните разходи, свързани с промени в счетоводната политика
и грешки (виж Раздел 10 Счетоводни политики, приблизителни оценки и
грешки).

периоди.

29.32

Предприятието следва да оповестява отделно следното:
(a)

общият текущ и отсрочен данък, свързан със статии, които са признати
като статии от друг всеобхватен доход.

(б)

обяснение на значимите разлики в сумите, представени в отчета за
всеобхватния доход и сумите, отчетени пред данъчните власти.

(в)

обяснение на промените в приложимата(ите) данъчна(и) ставка(и) в
сравнение с предходния отчетен период.

(г)

за всеки вид временна разлика и за всеки вид неизползвани данъчни загуби
и данъчни кредити:

(д)

(i)

сумата на отсрочените данъчни пасиви, отсрочените данъчни
активи и корекции към края на отчетния период и

(ii)

анализ на промяната в отсрочените данъчни пасиви, отсрочените
данъчни активи и корекции през периода.

датата на изтичане на срока, ако има такава, на временните разлики,
неизползваните данъчни загуби и неизползваните данъчни кредити.
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(е)

при обстоятелствата, описани в параграф 29.25, обяснение на характера на
потенциалните последици за данъка върху дохода, които биха произтекли
в резултат от изплащане на дивиденти на акционерите на предприятието.
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Раздел 30
Превалутиране на чуждестранна валута
Обхват на настоящия раздел
30.1

Предприятието може да осъществява чуждестранна дейност по два начина. То може
да има сделки в чуждестранна валута или да има чуждестранна дейност. Освен това
предприятието може да представи финансовите си отчети в чуждестранна валута.
Настоящият раздел предписва как превалутирането на чуждестранната валута и
чуждестранната дейност да бъдат включени във финансовите отчети на
предприятието и как да бъдат превалутирани финансовите отчети във валутата на
представяне. Счетоводното отчитане на финансови инструменти, деноминирани в
чуждестранна валута, и отчитането на хеджиране на позиции в чуждестранна валута
се разглеждат в Раздел 11 Основни финансови инструменти и Раздел 12 Други
въпроси относно финансовите инструменти.

Функционална валута
30.2

Всяко предприятие следва да определи своята функционална валута.
Функционалната валута на дадено предприятие е валутата на основната
икономическа среда, в която функционира предприятието.

30.3

Основната икономическа среда, в която функционира едно предприятие, е тази
среда, в която главно се генерират и изразходват паричните средства. Следователно,
най-важните фактори, които предприятието взема под внимание при определяне на
функционалната си валута, са следните:
(a)

(б)

30.4

валутата:
(i)

която основно влияе върху продажните цените на стоките и
услугите (това често е валутата, в която се определят и заплащат
цените на неговите стоки и услуги); и

(ii)

на страната, чието конкурентно въздействие и нормативна
уредба са основно определящи за продажната цена на стоките и
услугите.

валутата, която основно влияе върху разходите за труд, материали и
другите разходи при предоставянето на стоки или услуги (това често е
валутата, в която се определят и заплащат тези разходи).

Доказателства при определяне на функционалната валута на предприятието могат да
бъдат и следните фактори:
(a)

валутата, в която се генерират средства от дейности по финансирането
(емитиране на дългови и капиталови инструменти).

(б)

валутата, в която обикновено се държат постъпленията от оперативна

дейност.
30.5

Следните допълнителни фактори се вземат под внимание, когато се определя
функционалната валута на чуждестранната дейност и дали нейната функционална
валута съвпада с функционалната валута на отчитащото се предприятие (отчитащото
се предприятие в този контекст е предприятие, което притежава чуждестранна
дейност под формата на свое дъщерно предприятие, клон, асоциирано предприятие
или съвместно предприятие):
(a)

дали дейностите на чуждестранната единица се осъществяват по-скоро
като продължение на дейностите на отчитащото се предприятие, отколкото
със значителна степен на автономност. Пример за първото от изброените е,
когато чуждестранното предприятие само продава стоки, внесени от
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отчитащото се предприятие, и му превежда обратно постъпленията.
Пример за второто е, когато чуждестранното предприятие натрупва
парични средства и други парични позиции, прави разходи, генерира
приходи и урежда заемане на средства и всичко това предимно в местната
си валута.
(б)

дали сделките с отчитащото се предприятие представляват голям или
малък процент от дейностите на чуждестранното предприятие.

(в)

дали паричните потоци от дейностите на чуждестранното предприятие
директно влияят върху паричните потоци на отчитащото се предприятие и
дали са на разположение за незабавно превеждане към него.

(г)

дали паричните потоци от дейността на чуждестранното предприятие са
достатъчни, за да се обслужват съществуващите и обичайно очакваните
задължения по дълга, без да се налага осигуряване на финансиране от
отчитащото се предприятие.

Отчитане на
сделки
функционална валута

в

чуждестранна

валута

във

Първоначално признаване
30.6

Сделка в чуждестранна валута е сделка, която е деноминирана или изисква
разплащане в чуждестранна валута, включително сделки, възникващи когато
предприятието:
(a)

купува или продава стоки или услуги, чиято цена е деноминирана в
чуждестранна валута;

(б)

взема или дава в заем средства, при което сумите по вземанията и
задълженията са деноминирани в чуждестранна валута; или

(в)

по друг начин придобива или се освобождава от активи, или поема или
урежда пасиви, деноминирани в чуждестранна валута.

30.7

Предприятието следва да завежда сделка в чуждестранна валута при първоначално
признаване във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се
прилага спот курсът между функционалната и чуждестранната валута към датата на
сделката.

30.8

Датата на сделката е тази дата, на която сделката за първи път отговаря на условията
за признаване в съответствие с настоящия МСФО. По практически причини често се
използва курс, близък до действителния курс на датата на сделката, като например
осредненият курс за седмицата или месеца, който може да се използва при всички
сделки в съответната чуждестранна валута, възникнали през този период. Ако
валутният курс, обаче, значително се колебае, използването на осреднен курс за
даден период е неподходящо.

Отчитане към края на последващите отчетни периоди
30.9

Към края на всеки отчетен период предприятието следва:
(a)

да преизчисли паричните позиции в чуждестранна валута, като използва
заключителния курс;

(б)

да преизчисли непаричните позиции, които са оценени по историческа
стойност в чуждестранна валута, като използва обменния курс към датата
на сделката; и

(в)

да преизчисли непаричните позиции, които са оценени по справедлива
стойност в чуждестранна валута, като използва обменните курсове, към
датата, когато справедливата стойност е била определена.
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30.10

Предприятието следва да признава в печалбата или загубата за периода, в който
възникват, курсовите разлики, произтичащи от уреждане на парични позиции или от
превалутиране на парични позиции по курсове, различни от тези, при които са били
превалутирани при първоначалното признаване през периода или в предходни
периоди, с изключение на описаното в параграф 30.13.

30.11

Когато друг раздел на настоящия МСФО изисква печалбата или загубата от
непарична позиция да бъде призната в друг всеобхватен доход, предприятието
следва да признае всеки валутен компонент на тази печалба или загуба в друг
всеобхватен доход. И обратно, когато печалба или загуба от непарична позиция се
признава в печалбата или загубата, предприятието следва да признае всеки валутен
компонент от тази печалба или загуба в печалбата или загубата.

Нетна инвестиция в чуждестранна дейност
30.12

Предприятието може да разполага с парични позиции, които са вземания или
задължения към чуждестранна дейност. Позиция, чието уреждане не е планирано,
нито се очаква да настъпи в обозримо бъдеще, по същество е част от нетната
инвестиция на предприятието в съответната чуждестранна дейност и се отчита
счетоводно в съответствие с параграф 30.13. Подобни парични позиции могат да
включват дългосрочни вземания или кредити. Те не включват търговски вземания
или задължения.

30.13

Курсови разлики, възникващи от парична позиция, която е част от нетната
инвестиция в чуждестранна дейност на отчитащото се предприятие, следва да се
признават в печалбата или загубата в индивидуалните финансови отчети на
отчитащото се предприятие или в отделния финансов отчет на чуждестранното
предприятие, както е подходящо. Във финансовите отчети, които включват
чуждестранната дейност и отчитащото се предприятие (например консолидирани
финансови отчети, когато чуждестранната дейност представлява дъщерно
предприятие), подобни курсови разлики следва да се признават първоначално в друг
всеобхватен доход и да се отчитат като компонент на собствения капитал. При
освобождаване от нетната инвестиция те не следва отново да се признават в
печалбата или загубата.

Промяна на функционалната валута
30.14

Когато има промяна на функционалната валута на предприятието, то следва да
приложи процедурите за превалутиране, приложими спрямо новата функционална
валута, перспективно от датата на промяната.

30.15

Както е отбелязано в параграфи 30.2 - 30.5, функционалната валута на дадено
предприятие отразява основните сделки, събития и условия, които имат отношение
към предприятието. Съобразно с това, веднъж определена, функционалната валута
може да се промени само когато има промяна в тези основни сделки, събития и
условия. Така например, промяна във валутата, която влияе основно върху
продажните цени на стоките и услугите, може да доведе до промяна във
функционалната валута на предприятието.

30.16

Ефектът от промяната във функционалната валута се отчита счетоводно за бъдещи
периоди. С други думи, едно предприятие превалутира всички позиции в новата
функционална валута, използвайки валутния курс към датата на промяната.
Получените превалутирани стойности на непаричните позиции се третират като
тяхна историческа стойност.

Използване на валута
функционалната валута

на

представяне,

различна

от

Преизчисляване във валутата на представяне
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30.17

Предприятие може да представя своите финансови отчети във всяка валута (или
валути). Ако валутата на представяне е различна от функционалната валута на
предприятието, то следва да превалутира статиите си от приходи и разходи и
финансовото състояние във валутата на представяне. Например когато група
обхваща отделни предприятия с различна функционална валута, статиите от
приходи и разходи и финансовото състояние на всяко предприятие се изразяват в
обща валута, за да може да бъде представен консолидиран финансов отчет.

30.18

Предприятие, чиято функционална валута не е валута на свръхинфлационна
икономика, следва да превалутира резултатите си и финансовото си състояние в
друга валута на представяне, като използва следните процедури:
(a)

активите и пасивите във всеки представен отчет за финансовото състояние
(т.е. включително сравнителната информация) следва да бъдат
превалутирани по заключителния курс към датата на този отчет за
финансовото състояние.

(б)

приходите и разходите във всеки отчет за съвкупния доход (т.е.
включително сравнителната информация) следва да бъдат превалутирани
по обменните курсове към датите на сделките.

(в)

Всички получени в резултат курсови разлики следва да се признаят в друг
всеобхватен доход.

30.19

От гледна точка на практичност, при превалутиране на статиите от приходи и
разходи, предприятието може да използва курс, който е приблизително равен на
обменния курс към датите на сделките, например среден курс за периода. Ако
валутният курс, обаче, се колебае значително, използването на среден за даден
период курс е неподходящо.

30.20

Курсовите разлики по параграф 30.18 буква (в) са резултат от:
(a)

превалутирането на приходите и разходите по обменните курсове към
датите на сделките и на активите и пасивите - по заключителния курс и

(б)

превалутирането на началните нетни активи по заключителен курс,
различен от предишния заключителен курс.

Когато курсовите разлики се отнасят до чуждестранна дейност, която е
консолидирана, но не е притежавана изцяло, възникващите при превалутирането
натрупани курсови разлики, които могат да бъдат отнесени към неконтролиращото
участие, се разпределят и признават като част от това неконтролиращо участие в
консолидирания отчет за финансовото състояние.
30.21

Предприятие, чиято функционална валута е валута на свръхинфлационна
икономика, следва да превалутира резултатите и финансовото си състояние в друга
валута на представяне, като използва процедурите, определени в Раздел 31
Свръхинфлация.

Превалутиране на чуждестранна дейност във валутата на
представяне на инвеститора
30.22

При обединяване на активите, пасивите, приходите и разходите на чуждестранна
дейност с тези на отчитащото се предприятие, предприятието следва да изпълнява
обичайните консолидационни процедури, като елиминиране на вътрешногруповите
салда и вътрешногруповите сделки на дъщерното предприятие (виж Раздел 9
Консолидирани и индивидуални финансови отчети). Вътрешногрупов паричен актив
(или пасив), обаче, независимо дали краткосрочен или дългосрочен, не може да бъде
елиминиран срещу съответния вътрешногрупов пасив (или актив) без да се покажат
резултатите от валутните колебания в консолидирания финансов отчет. Това е така,
тъй като паричната позиция представлява ангажимент да се конвертира една валута
в друга и излага отчитащото се предприятие на печалба или загуба посредством
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колебанията на валутните курсове. Съобразно с това, в консолидирания финансов
отчет, отчитащото се предприятие продължава да признава такава курсова разлика в
печалбата или загубата или, ако е възникнала в резултат на обстоятелствата, описани
в параграф 30.13, предприятието следва да я класифицира като собствен капитал.
30.23

Всяка репутация, възникнала вследствие на придобиване на чуждестранна дейност,
и всяко коригиране по справедлива стойност на балансовите стойности на активи и
пасиви, възникнало в резултат на придобиването на тази чуждестранна дейност,
следва да бъдат третирани като активи и пасиви на чуждестранната дейност. Така те
следва да бъдат изразени във функционалната валута на чуждестранната дейност и
следва да бъдат преизчислявани по заключителния курс в съответствие с параграф
30.18.

Оповестяване
30.24

В случай, когато става въпрос за група, препратките в параграфи 30.26 и 30.27 към
„функционална валута” се прилагат към функционалната валута на предприятието майка.

30.25

Предприятието следва да оповестява следното:
(a)

сумата на курсовите разлики, призната в печалбата или загубата за
периода, с изключение на тези, възникнали при финансови инструменти,
оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата, в
съответствие с Раздели 11 и 12.

(б)

сумата на курсовите разлики, възникнали през периода и класифицирани
като отделен компонент на собствения капитал в края на периода.

30.26

Предприятието следва да оповестява валутата, в която се представят финансовите
отчети. Когато валутата на представяне е различна от функционалната валута,
предприятието следва да заяви този факт и да оповести функционалната валута и
причината за използване на различна валута на представяне.

30.27

Когато има промяна във функционалната валута или на отчитащото се предприятие,
или на важна чуждестранна дейност, предприятието следва да оповести този факт и
причината за промяна на функционалната валута.
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Раздел 31
Свръхинфлация
Обхват на настоящия раздел
31.1

Настоящият раздел се прилага по отношение на предприятие, чиято функционална
валута е валута на свръхинфлационна икономика. Разделът изисква такова
предприятие да изготви финансов отчет, който е бил коригиран с ефектите от
свръхинфлацията.

Свръхинфлационна икономика
31.2

Настоящият раздел не определя абсолютен процент, при който се счита, че възниква
свръхинфлация. Предприятието следва да направи тази преценка, като вземе под
внимание цялата налична информация, включително, но не ограничавайки се до
следните признаци за свръхинфлация:
(a)

Населението предпочита да държи състоянието си в непарични активи или
в относително стабилна чуждестранна валута. Притежаваните суми в
местна валута незабавно се инвестират, за да се запази покупателната им
способност.

(б)

Населението разглежда паричните суми не от гледна точка на местната
валута, а от гледна точка на една относително стабилна чуждестранна
валута. Цените могат да се определят в тази валута.

(в)

Продажбите и покупките на кредит се извършват по цени, които
компенсират очакваната загуба на покупателна способност през кредитния
период дори ако периодът е кратък.

(г)

Лихвените проценти, заплатите и цените са обвързани към ценови индекс.

(д)

Кумулативният процент на инфлацията в течение на три години се
приближава или надхвърля 100 процента.

Мерна единица във финансовите отчети
31.3

Всички суми във финансовите отчети на предприятие, чиято функционална валута е
валута на свръхинфлационна икономика, следва да бъдат посочени в мерните
единици, валидни към края на отчетния период. Сравнителната информация за
предходния период, изисквана по параграф 3.14, както и всяка информация,
представена по отношение на по-ранни периоди, следва също да е посочена в мерни
единици, валидни към отчетната дата.

31.4

Преизчисляването на финансовите отчети в съответствие с настоящия раздел,
изисква използването на общ ценови индекс, който отразява промените в общата
покупателна способност. В повечето икономики съществува признат общ ценови
индекс, обикновено изготвян от правителството, към който предприятията да се
придържат.

Процедури за преизчисляване на финансови
изготвени на база историческа стойност

отчети,

Отчет за финансовото състояние
31.5

Сумите в отчета за финансовото състояние, които не са изразени в мерната единица,
валидна към края на отчетния период, се преизчисляват като се прилага общ ценови
индекс.
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31.6

Паричните позиции не се преизчисляват, тъй като те са изразени в мерната единица,
валидна към края на отчетния период. Паричните позиции са държани от
предприятието пари и позиции, които ще бъдат получени или платени в пари.

31.7

Активите и пасивите, обвързани със споразумение към промени на цените, като
например облигации и кредити, обвързани към даден индекс, се коригират в
съответствие със споразумението и се представят по тази коригирана стойност в
преизчисления отчет за финансовото състояние.

31.8

Всички останали активи и пасиви са непарични:
(a)

Някои непарични позиции се отчитат по текущи стойности към края на
отчетния период, като нетна реализируема стойност и справедлива
стойност, поради което не се преизчисляват. Всички други непарични
активи и пасиви се преизчисляват.

(б)

Повечето непарични позиции се отчитат по цена на придобиване или по
цена на придобиване, намалена с амортизацията. Следователно, те се
представят по стойности, валидни към датата на тяхното придобиване.
Преизчислената цена на придобиване или цената на придобиване,
намалена с амортизацията, на всяка една позиция се определя, като към
нейната историческа стойност и натрупана амортизация се приложи
изменението на общия ценови индекс от датата на придобиването до края
на отчетния период.

(в)

Преизчислената сума на непарична позиция се намалява в съответствие с
Раздел 27 Обезценка на активи когато надвишава възстановимата
стойност.

31.9

Към началото на първия период на прилагане на настоящия раздел, компонентите на
собствения капитал, с изключение на неразпределената печалба, се преизчисляват
посредством прилагане на общ ценови индекс от датите, на които компонентите са
внесени или са възникнали по друг начин. Преизчислената неразпределена печалба
се извлича от всички останали суми в преизчисления отчет за финансовото
състояние.

31.10

Към края на първия период и към следващите периоди всички компоненти на
собствения капитал се преизчисляват посредством прилагането на общ ценови
индекс от началото на периода или от датата на внасянето им, ако същата е покъсна. Промените за периода в собствения капитал се оповестяват в съответствие с
Раздел 6 Отчет за промените в собствения капитал и отчет за доходите и
неразпределената печалба.

Отчет за всеобхватния доход и отчет за доходите
31.11

Всички статии в отчета за всеобхватния доход (и в отчета за доходите, ако такъв се
представя) следва да бъдат изразени в мерната единица, валидна към края на
отчетния период Следователно е необходимо всички суми да бъдат преизчислени
посредством прилагане на промяната на общия ценови индекс от датите, когато
статиите от приходи и разходи са били признати първоначално във финансовите
отчети. Ако общата инфлация е приблизително постоянна в течение на периода и
позициите от приходи и разходи са възниквали приблизително равномерно през този
период, може да е целесъобразно използването на осреднен процент на инфлация.

Отчет за паричните потоци
31.12

Предприятието следва да изрази всички статии в отчета за паричните потоци в
мерната единица, валидна към края на отчетния период.

Печалба или загуба от нетна парична позиция
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31.13

В период на инфлация, предприятие, държащо превишение на парични активи над
парични пасиви губи покупателна способност, а предприятие с превишение на
паричните пасиви над паричните активи придобива покупателна способност до
степента, в която активите и пасивите не са обвързани с ценово ниво.
Предприятието следва да включи в печалбата или загубата печалбата или загубата
от нетната парична позиция. Предприятието следва да компенсира направената в
съответствие с параграф 31.7 корекция по отношение на тези активи и пасиви, които
са обвързани посредством споразумение към промените в цените, с печалбата или
загубата от нетната парична позиция.

Икономики, които престават да бъдат свръхинфлационни
31.14

Когато една икономика престане да бъде свръхинфлационна и предприятието
преустанови изготвянето и представянето на финансови отчети, изготвяни в
съответствие с настоящия раздел, то следва да третира сумите, изразени във
валутата на представяне към края на предходния отчетен период като база за
балансовите стойности в последващите си финансови отчети.

Оповестяване
31.15

Предприятие, по отношение на което се прилага настоящият раздел, следва да
оповестява следното:
(a)

фактът, че финансовите отчети и други данни за предходни периоди са
били преизчислени с оглед отразяване на промените в общата покупателна
способност на функционалната валута.

(б)

естеството и равнището на ценовия индекс към отчетната дата и
движението му през текущия и предходния отчетен период.

(в)

сумата на печалбата или загубата от парични позиции.
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Раздел 32
Събития след края на отчетния период
Обхват на настоящия раздел
32.1

Настоящият раздел дефинира събитията след края на отчетния период и определя
принципите за признаване, оценяване и оповестяване на тези събития.

Дефиниране на събития след края на отчетния период
32.2

32.3

Събития след края на отчетния период са тези събития – благоприятни и
неблагоприятни – които възникват между края на отчетния период и датата, на която
финансовият отчет е одобрен за издаване. Съществуват два вида събития:
(a)

такива, които предоставят доказателства за условия, които са
съществували към края на отчетния период (коригиращи събития след
края на отчетния период), и

(б)

такива, които са показателни за условия, които са възникнали след края на
отчетния период (некоригиращи събития след края на отчетния период).

Събитията след края на отчетния период включват всички събития до датата, на
която финансовият отчет е одобрен за издаване, дори когато тези събития възникват
след публичното обявяване на печалбата или загубата или друга избрана финансова
информация.

Признаване и оценяване
Коригиращи събития след края на отчетния период
32.4

Предприятието следва да коригира сумите, признати във финансовите си отчети,
включително свързаните с тях оповестявания, така че да се отразят коригиращите
събития след края на отчетния период.

32.5

Следните събития представляват примери за коригиращи събития след края на
отчетния период, които изискват предприятието да коригира сумите, признати във
финансовите му отчети, или да признае позиции, които преди това не са били
признавани:
(a)

решаване след края на отчетния период на съдебно дело, което
потвърждава, че предприятието към края на отчетния период е имало
сегашно задължение. Предприятието коригира всяка преди това призната
провизия, свързана с това съдебно дело, в съответствие с Раздел 21
Провизии, условни активи и условни пасиви или признава нова провизия.
Не е достатъчно предприятието само да оповести условен пасив. По-скоро,
решаването на съдебното дело предоставя допълнителни доказателства,
които да бъдат взети под внимание при определяне на провизията, която
би следвало да е призната към края на отчетния период в съответствие с
Раздел 21.

(б)

получаване на информация след края на отчетния период, показваща, че
даден актив е бил обезценен към края на отчетния период или че сумата на
предварително признатата загуба от обезценка на този актив трябва да
бъде коригирана, например:
(i)

несъстоятелност на клиент, възникнала след края на отчетния
период, обикновено потвърждава, че към края на отчетния
период вече е съществувала загуба по търговско вземане и че
предприятието трябва да коригира балансовата стойност на
това търговско вземане; и
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(ii)

продажбата на материални запаси след края на отчетния период
може да предостави доказателства относно тяхната продажна
цена към края на отчетния период за целите на оценяване на
обезценката към тази дата.

(в)

установяване след края на отчетния период на цената на придобиване на
активи, закупени преди края на отчетния период, или постъпленията от
активи, продадени преди края на отчетния период.

(г)

установяване след края на отчетния период на сумата за участие в
разпределяне на печалбата или изплащане на бонуси, ако предприятието е
имало съществуващо правно или конструктивно задължение към края на
отчетния период да направи такива плащания в резултат на събития преди
тази дата (виж Раздел 28 Доходи на наети лица).

(д)

разкриване на измама или грешки, които показват, че финансовите отчети
са неточни.

Некоригиращи събития след края на отчетния период
32.6

Предприятието не следва да коригира признатите във финансовите си отчети суми,
за да отрази некоригиращи събития след края на отчетния период.

32.7

Примерите за некоригиращи събития след края на отчетния период включват:
(a)

намаляването на пазарната стойност на инвестициите между края на
отчетния период и датата, когато финансовите отчети са одобрени за
издаване. Намаляването на пазарната стойност обикновено не се свързва
със състоянието на инвестициите към края на отчетния период, а отразява
обстоятелства, които са възникнали впоследствие. Следователно
предприятието не коригира сумите на инвестициите, признати във
финансовите отчети. По подобен начин предприятието не актуализира
сумите, оповестени за инвестиции към края на отчетния период, въпреки
че може да е необходимо предприятието да направи допълнителни
оповестявания съгласно параграф 32.10.

(б)

сума на вземане, което възниква в резултат на благоприятно решение или
уреждане на съдебно дело след отчетната дата, но преди финансовият
отчет да бъде издаден. Към отчетната дата това би представлявало условен
актив (виж параграф 21.13), който по силата на параграф 21.16 може да
изисква оповестяване. Споразумение, обаче, относно сумата на
обезщетение за вреди по решение, което е било постигнато преди
отчетната дата, но не е било признавано дотогава, тъй като сумата не е
могла да бъде надеждно оценена, може да представлява коригиращо
събитие.

Дивиденти
32.8

В случай че предприятието декларира дивиденти за притежателите на капиталови
инструменти след края на отчетния период, предприятието не следва да признава
тези дивиденти като задължение към края на отчетния период. Сумата на дивидента
може да бъде представена като обособен компонент на неразпределената печалба
към края на отчетния период.

Оповестяване
Дата на одобрение за издаване
32.9

Предприятието следва да оповестява датата, на която финансовият отчет е одобрен
за издаване и кой е дал оторизацията. В случай че собствениците на предприятието
или други лица имат правомощията да изменят финансовите отчети след издаване,
предприятието следва да оповести този факт.
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Некоригиращи събития след края на отчетния период
32.10

32.11

Предприятието следва да оповестява следното по отношение на всяка категория
некоригиращи събития след края на отчетния период:
(a)

естеството на събитието и

(б)

приблизителната оценка на финансовия му ефект или заявление, че не
може да бъде направена такава оценка.

Следните събития са примери за некоригиращи събития след края на отчетния
период, които обикновено водят до оповестявания; оповестяванията ще отразяват
информацията, която става известна след края на отчетния период, но преди
финансовият отчет да бъде одобрен за издаване:
(a)

значима бизнес комбинация или продажба на важно дъщерно предприятие.

(б)

обявяване на план за преустановяване на дадена дейност.

(в)

важни покупки на активи, изваждане на активи от употреба или планове за
освобождаване от активи или експроприация на важни активи от страна на
правителството.

(г)

разрушаване в резултат на пожар на важна производствена единица.

(д)

обявяване, или начало на изпълнение, на значимо преструктуриране.

(е)

емитиране или обратно изкупуване
инструменти на предприятието.

(ж)

необичайно големи промени в цените на активи или валутни курсове.

(з)

промени в данъчни ставки или данъчното законодателство, обявени или
влезли в сила, които имат съществено влияние върху текущите и
отсрочени данъчни активи и пасиви.

(и)

поемане на значителни ангажименти или условни пасиви, например чрез
издаване на значителни гаранции.

(й)

започване на важен съдебен процес, произтичащ единствено от събития,
възникнали след края на отчетния период.

на

дългови

или

капиталови
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Раздел 33
Оповестяване на свързани лица
Обхват на настоящия раздел
33.1

Настоящият раздел изисква предприятието да включва във финансовите си отчети
оповестяванията, които са необходими, за да се привлече вниманието към
възможността неговото финансово състояние и печалбата или загубата му да са
били повлияни от съществуването на свързани лица и от сделки и неуредени салда
с такива лица.

Дефиниране на свързани лица
33.2

Свързано лице е физическо лице или предприятие, което е свързано с
предприятието, изготвящо финансовите отчети (отчитащото се предприятие).
(a)

(б)

Дадено физическо лице или близък член на семейството му е свързано с
отчитащо се предприятие, ако това физическо лице:
(i)

е член на ключовия ръководен персонал на отчитащото се
предприятие или на предприятие майка на отчитащото се
предприятие;

(ii)

притежава контрол върху отчитащото се предприятие; или

(iii)

притежава съвместен контрол или значително влияние над
отчитащото се предприятие или притежава значителни
правомощия за гласуване в това предприятие.

Дадено предприятие е свързано с отчитащото се предприятие, ако е
приложимо което и да е от следните условия:
(i)

предприятието и отчитащото се предприятие са членове на една
и съща група (което означава, че всяко предприятие майка,
дъщерно предприятие и друго дъщерно предприятие в групата е
свързано с останалите).

(ii)

което и да е от двете предприятията е асоциирано или съвместно
предприятие с другото (или на член на група, в която другото
предприятие е член).

(iii)
предприятие.

и двете предприятия са съвместни предприятия на трето

(iv)

което и да е от двете предприятия е съвместно предприятие на
трето предприятие, а другото предприятие е асоциирано
предприятие на третото предприятие.

(v)

предприятието представлява план за доходи след напускане на
работа на наети лица на отчитащото се предприятие или на
предприятие, свързано с отчитащото се предприятие. Ако самото
отчитащо се предприятие представлява такъв план,
финансиращите работодатели са също свързани с плана.

(vi)

предприятието е контролирано или съвместно контролирано от
физическо лице, посочено в буква (a).

(vii)

физическо лице, посочено в буква (a) (i) притежава значителни
правомощия за гласуване в предприятието.
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33.3

(viii)

физическо лице, посочено в буква (a) (ii) притежава значително
влияние върху предприятието или значителни правомощия за
гласуване в него.

(ix)

физическо лице или близък член на семейството му притежава
както значително влияние над предприятието или значителни
правомощия за гласуване в него и съвместен контрол върху
отчитащото се предприятие.

(x)

член на ключовия ръководен персонал на предприятието или на
предприятие майка на даденото предприятие, или близък член на
семейството на този член, притежава контрол или съвместен
контрол над отчитащото се предприятие или притежава
значителни правомощия за гласуване в него.

При разглеждането на всяко възможно взаимоотношение между свързани лица,
предприятието следва да оценява същността на взаимоотношението, а не само
правната му форма.

33.4
В контекста на настоящия МСФО за свързани лица не се считат непременно
следните:
(a)

две предприятия, само защото имат общ директор или друг член на
ключовия ръководен персонал.

(б)

двама контролиращи съдружници, само защото упражняват общ
контрол в съвместно предприятие.

(в)

долуизброените, само по силата на това че са в процес на нормални
взаимоотношения с предприятието (въпреки, че те могат да ограничат
свободата на действие на предприятието или да участват в процеса на
вземане на решения):

(г)

(i)

предоставящи финансиране организации.

(ii)

професионални съюзи.

(iii)

предприятия за комунални услуги.

(iv)

държавни ведомства и агенции.

отделен клиент, доставчик, притежател на франчайзни права, дистрибутор
или генерален представител, с който предприятието извършва значителен
обем от стопанската си дейност, просто по силата на възникналата
вследствие на това икономическа зависимост.

Оповестяване
Оповестяване на взаимоотношения
дъщерно предприятие
33.5

предприятие

майка

–

Взаимоотношенията между предприятие майка и дъщерните му предприятия следва
да се оповестяват независимо от наличието или отсъствието на сделки между тези
свързани лица. Предприятието следва да оповестява името на предприятието майка
и крайното контролиращо лице, ако е различно от предприятието майка. Ако нито
предприятието майка на даденото предприятие, нито крайното контролиращо лице,
изготвят финансови отчети за публично ползване, следва да се оповестява името на
следващото по степен на контрол предприятие майка (ако има такова), което изготвя
финансови отчети.

Оповестяване на възнагражденията на ключовия ръководен
персонал
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33.6

Ключов ръководен персонал са лицата, които имат пряко или непряко правомощия и
отговорност за планирането, управлението и контрола върху дейността на
предприятието, в т.ч. всеки директор (изпълнителен или друг) на това предприятие.
Възнагражденията включват всички доходи на наети лица (както са определени в
Раздел 28 Доходи на наети лица), включително тези под формата на плащания на
базата на акции (виж Раздел 26 Плащане на базата на акции). Доходите на наети
лица включват всички форми на възнаграждения, изплатени, дължими или
осигурени от предприятието или от негово име (например от неговото предприятие
майка или от негов акционер), в замяна на положения за предприятието труд. Те
включват също подобни възнаграждения, платени от името на предприятието майка
на даденото предприятие за стоки или услуги, предоставени на предприятието.

33.7
Предприятието следва да оповестява общо доходите на ключовия ръководен
персонал.

Оповестяване на сделки между свързани лица
33.8

33.9

Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения
между отчитащо се предприятие и свързано с него лице, без значение дали се
начислява цена. Примерите за сделки между свързани лица, които са често срещани
при МСП включват, но не се ограничават до:
(a)

сделки между предприятието и основния(те) му собственик(ци).

(б)

сделки между предприятието и друго предприятие, в случаите когато и
двете предприятия са под общ контрол на едно предприятие или лице.

(в)

сделки, при които предприятие или лице, което контролира отчитащото се
предприятие понася пряко разходи, които в противен случай биха били
понесени от отчитащото се предприятие.

Ако предприятието участва в сделки със свързани лица, то следва да оповести
естеството на взаимоотношенията между свързаните лица, както и информация за
сделките, неуредените салда и ангажиментите, която е нужна за разбиране на
потенциалния ефект на взаимоотношението върху финансовите отчети. Тези
изисквания за оповестяване са в допълнение към изискванията по параграф 33.7 за
оповестяване на доходи на ключовия ръководен персонал. Оповестяването следва да
включва най-малкото следното:
(a)

сумата на сделките.

(б)

сумата на неуредените салда и:
(i)

техните условия, включително дали са обезпечени, както и
естеството на възнаграждението, което ще бъде предоставено
при уреждането; и

(ii)

подробности за всички дадени или получени гаранции.

(в)

провизии за несъбираеми вземания, свързани със сумата на неуредените

(г)

разходите, признати през периода по отношение на лоши или съмнителни
вземания, дължими от свързани лица.

салда.

Подобни сделки могат да включват покупки, продажби, или трансфер на стоки или
услуги; лизингови споразумения; гаранции; и уреждане на задължения от
предприятието от името на свързаното лице или обратно.
33.10

Предприятието следва да направи оповестяванията, изисквани по параграф 33.9
поотделно за всяка от следните категории:
(a)

предприятия с контрол, съвместен контрол или значително влияние върху
даденото предприятие.
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33.11

(б)

предприятия, над които даденото предприятие има контрол, съвместен
контрол или значително влияние.

(в)

ключов ръководен персонал на предприятието или неговото предприятие
майка (общо).

(г)

други свързани лица.

Предприятието е освободено от изискванията за оповестяване по параграф 33.9 по
отношение на:
(a)

държавата (национални, регионални или местни власти), която има
контрол, съвместен контрол или значително влияние над отчитащото се
предприятие и

(б)

друго предприятие, което е свързано лице поради това, че същата държава
притежава контрол, съвместен контрол или значително влияние, както над
отчитащото се предприятие, така и над другото предприятие.

Независимо от това обаче, предприятието трябва
взаимоотношение предприятие майка – дъщерно
изискванията на параграф 33.5.
33.12

все пак да
предприятие,

оповести
съгласно

Следните случаи са пример за сделки, които следва да се оповестяват ако са
сключени със свързани лица:
(a)

покупко-продажба на стоки (готова или незавършена продукция).

(б)

покупко-продажба на имоти и други активи.

(в)

предоставяне или ползване на услуги.

(г)

лизингови споразумения.

(д)

трансфер на научноизследователска и развойна дейност.

(е)

трансфер по лицензионни споразумения.

(ж)

трансфер по споразумения за финансиране (включително заеми и
капиталови вноски в парични средства или апортни вноски).

(з)

предоставяне на гаранции или обезпечения.

(и)

уреждане на задължения за сметка на предприятието или от предприятието
за сметка на друго лице.

(й)

участие от предприятие майка или дъщерно предприятие в план за
дефинирани доходи, който разпределя рискове между предприятия в
рамките на групата.

33.13

Предприятието не следва да заявява, че сделките между свързани лица са
осъществени при същите условия, както преобладаващите в сделки при справедливи
пазарни условия, освен когато тези условия могат да бъдат доказани.

33.14

Предприятието може да оповестява позициите със сходно естество в обобщен вид,
освен в случаите, когато е необходимо те да се оповестяват поотделно с цел да се
разберат последствията от сделките между свързани лица за финансовите отчети на
предприятието.
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Раздел 34
Специализирани дейности
Обхват на настоящия раздел
34.1

Настоящият раздел предоставя насоки за финансово отчитане от МСП, ангажирани с
три вида специализирани дейности – земеделие, миннодобивни дейности и концесии
за услуги.

Земеделие
34.2

Предприятие, използващо настоящия МСФО, което е ангажирано със земеделска
дейност, следва да определя счетоводната си политика по отношение на всяка група
биологични активи, както следва:
(a)

Предприятието следва да използва модела на справедливата стойност
съгласно параграфи 34.4 – 34.7 по отношение на тези биологични активи,
за които справедливата стойност може лесно да бъде определена без
неоправдани разходи или усилия.

(б)

Предприятието следва да използва модела на себестойността съгласно
параграфи 34.8 – 34.10 по отношение на всички останали биологични
активи.

Признаване
34.3

Предприятието следва да признава биологичен активи или земеделска продукция,
когато и само когато:
(a)

предприятието контролира актива в резултат на минали събития;

(б)

вероятно е, че свързаните с актива бъдещи икономически ползи ще бъдат
получени от предприятието; и

(в)

справедливата стойност или себестойността на актива могат да бъдат
оценени надеждно без неоправдани разходи или усилия.

Оценяване – модел на справедливата стойност
34.4

Предприятието следва да оценява даден биологичен актив при първоначално
признаване и към всяка отчетна дата по справедливата му стойност, намалена с
разходите по продажбата. Промените в справедливата стойност, намалена с
разходите по продажбата, следва да се признават в печалбата или загубата.

34.5

Земеделската продукция, добита от биологичните активи на предприятието, следва
да се оценява по справедливата си стойност, намалена с разходите по продажбата, в
момента на прибиране на реколтата. Тази оценка представлява себестойността към
тази дата, когато се прилага Раздел 13 Материални запаси или друг приложим
раздел от настоящия МСФО.

34.6

При определяне на справедливата стойност, предприятието следва да вземе под
внимание следното:
(a)

Ако по отношение на биологичен актив или земеделска продукция в
настоящото им местоположение и състояние съществува активен пазар,
котираната на този пазар цена е подходящата база за определяне
справедливата стойност на дадения актив. Ако предприятието има достъп
до различни активни пазари, то следва да използва цената, съществуваща
на пазара, който предприятието възнамерява да използва.

(б)

Ако не съществува активен пазар, предприятието използва една или повече
от следните възможности при определяне на справедливата стойност:
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(i)

цената на последната сделка при пазарни условия, при условие
че не е имало значителни промени в икономическите условия
между датата на тази сделка и края на отчетния период;

(ii)
различията; и

пазарни цени на сходни активи с корекция за отразяване на

(iii)

секторни еталони за сравнение, като например стойността на
овощна градина, изразена на база експортни щайги, бушели или
хектари, или стойността на животните, изразена в килограми
месо.

(в)

В някои случаи, източниците на информация, изброени по буква (a) или (б)
могат да доведат до различни заключения относно справедливата стойност
на даден биологичен актив или земеделска продукция. Предприятието
разглежда причините за тези различия, с оглед достигане до найнадеждната приблизителна оценка на справедливата стойност в границите
на относително тесен диапазон на разумни приблизителни оценки.

(г)

При някои обстоятелства справедливата стойност може лесно да бъде
определена без неоправдани разходи или усилия дори пазарно определени
цени или стойности да не са налице по отношение на даден биологичен
актив в настоящото му състояние. Предприятието следва да вземе под
внимание, дали сегашната стойност на очакваните нетни парични потоци
от актива, дисконтирани с текущ пазарно определен процент, води до
получаване на надеждна оценка на справедливата стойност.

Оповестявания – модел на справедливата стойност
34.7

Предприятието следва да оповестява следното по отношение на биологичните си
активи, оценени по справедлива стойност:
(a)

описание на всяка група от биологичните активи.

(б)

методите и съществените предположения, използвани при определяне на
справедливата стойност на всяка категория земеделска продукция в
момента и на мястото на прибиране на реколтата и на всяка категория
биологични активи.

(в)

равнение на промените в балансовата стойност на биологичните активи
между началото и края на текущия период. Равнението следва да включва:
(i)

печалбата или загубата, възникваща от промените в
справедливата стойност, намалена с разходите по продажбата.

(ii)

увеличения в резултат на покупки.

(iii)

намаления в резултат на прибиране на реколта.

(iv)

увеличения в резултат на бизнес комбинации.

(v)

нетни курсови разлики, възникващи при превалутиране на
финансовите отчети в друга валута на представяне и от
превалутиране на чуждестранна дейност във валутата на
представяне на отчитащото се предприятие.

(vi)

други промени.

Оценяване – модел на себестойността
34.8

Предприятието следва да оценява по себестойност, намалена с натрупаната
амортизация и натрупаните загуби от обезценка тези биологични активи, чиято
справедлива стойност не може лесно да бъде определена без неоправдани разходи
или усилия.
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34.9

Предприятието следва да оценява земеделската продукция, добита от биологичните
му активи, по справедлива стойност, намалена с приблизително оценените разходи
по продажбата в момента на прибиране на реколтата. Тази оценка представлява
себестойността към тази дата, когато се прилага Раздел 13 или друг приложим
раздел от настоящия МСФО.

Оповестявания – модел на себестойността
34.10

Предприятието следва да оповестява следното по отношение на биологичните си
активи, оценени като е използван методът на себестойността:
(a)

описание на всяка група от биологичните активи.

(б)

обяснение защо справедливата стойност не може да бъде надеждно

(в)

използваният метод на амортизация.

(г)

полезният живот или използваните амортизационни норми.

(д)

брутната балансова стойност и натрупаната амортизация (обобщено с
натрупаните загуби от обезценка) към началото и към края на периода.

оценена.

Добивни дейности
34.11

Предприятие, използващо настоящия МСФО, което е ангажирано с дейности по
проучване, оценка и добиване на минерални ресурси (добивни дейности) следва да
отчита счетоводно разходите за придобиване или разработване на материални или
нематериални активи, които се използват в добивните дейности, като прилага
съответно Раздел 17 Имоти, машини и съоръжения и Раздел 18 Нематериални
активи, различни от репутация. Когато предприятието има задължение да
демонтира или отстрани даден обект, или да възстанови площадката, такива
задължения и разходи се отчитат счетоводно в съответствие с Раздел 17 и Раздел 21
Провизии, условни активи и условни пасиви.

Споразумения за концесии на услуги
34.12

Споразумение за концесия на услуга е споразумение, с което правителството или
друг орган от публичния сектор (възложител) сключва договор с частен оператор за
разработване (или модернизация), експлоатация и поддръжка на активи от
инфраструктурата на възложителя, като пътища, мостове, тунели, летища,
енергоразпределителни мрежи, затвори или болници. При тези споразумения
възложителят контролира или регулира вида на услугите, които операторът трябва
да предоставя, използвайки активите, на кого и по каква цена да бъдат предоставяни
те, а също така контролира и всяко значително остатъчно участие в активите в края
на срока на споразумението.

34.13

Съществуват две основни категории споразумения за концесии на услуги:
(a)

При първата, операторът получава финансов актив – безусловно договорно
право да получи от правителството определена или определима сума в
парични средства или друг финансов актив срещу изграждане или
модернизиране на актив от публичния сектор и последваща експлоатация
и поддръжка на този актив в течение на определен срок от време. В тази
категория се включват и гаранциите от страна на правителството да
заплати евентуален недостиг между сумите, получени от потребителите за
публичната услуга и определените или определими суми.

(б)

При втората, операторът получава нематериален актив – право да
начислява такса за ползването на актива от публичния сектор, който той
изгражда или модернизира и впоследствие експлоатира и поддържа в
течение на определен срок от време. Правото да се начислява такса на
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потребителите не представлява безусловно право да се получат парични
средства, тъй като сумите са зависими от степента, в която услугата се
използва от обществото. Понякога един договор може да съдържа и двата
вида споразумения: до степента, в която правителството е дало безусловна
гаранция за плащане за строителство на актив от публичния сектор,
операторът притежава финансов актив; до степента, в която операторът
трябва да разчита на обществото, ползващо дадената услуга, за да получи
плащането, операторът притежава нематериален актив.

Счетоводно отчитане – модел на финансов актив
34.14

Операторът следва да признава финансов актив до степента, в която притежава
безусловно договорно право срещу услугите по изграждането да получи парични
средства или друг финансов актив от, или по указание на, възложителя. Операторът
следва да оценява финансовия актив по справедлива стойност. Впоследствие, при
счетоводното отчитане на финансовия актив, той следва да спазва изискванията на
Раздел 11 Основни финансови инструменти и Раздел 12 Други въпроси относно
финансовите инструменти.

Счетоводно отчитане – модел на нематериален актив
34.15

Операторът следва да признава нематериален актив до степента, в която получава
право (лиценз) да начислява такса на потребителите на публичната услуга.
Операторът следва първоначално да оценява нематериалния актив по справедлива
стойност. Впоследствие, при счетоводното отчитане на нематериалния актив, той
следва да спазва изискванията на Раздел 18.

Приходи от дейността
34.16

Операторът по споразумение за концесии на услуги следва да признава, оценява и
оповестява приходите за услугите, които извършва, в съответствие с Раздел 23
Приходи.
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Раздел 35
Преминаване към МСФО за МСП
Обхват на настоящия раздел
35.1

Настоящият раздел се прилага по отношение на предприятията, прилагащи за
първи път МСФО за МСП, независимо дали предходната счетоводна рамка на
предприятието са били пълните МСФО или друг комплект от общоприети
счетоводни принципи, като например неговите национални счетоводни стандарти
или друга обща рамка, като например местната база за определяне на данъците
върху дохода.

35.2

Предприятието може да бъде предприятие, прилагащо за първи път МСФО за МСП
само веднъж. В случай че предприятие, използващо МСФО за МСП, прекрати
използването на този стандарт за един или повече отчетни периода и впоследствие
от него се изисква, или то избере, по-късно да го възприеме отново, специалните
изключения, опростявания и други изисквания по настоящия раздел не се прилагат
при повторното приемане.

Прилагане за първи път
35.3

Предприятието, прилагащо за първи път МСФО за МСП следва да прилага
настоящия раздел в първите си финансови отчети, които съответстват на
настоящия МСФО.

35.4

Първите финансови отчети на предприятието, които съответстват на настоящия
МСФО са първите годишни финансови отчети, в които предприятието прави
изрично и безусловно заявление за съответствие с МСФО за МСП. Финансовите
отчети, изготвени в съответствие с настоящия МСФО са първите такива отчети на
предприятието, ако например, предприятието:
(a)

не е представяло финансови отчети за предходни периоди;

(б)

е представило последните си предходни финансови отчети съгласно
национални изисквания, които не са в съответствие с настоящия МСФО
във всички отношения; или

(в)

е представило последните си предходни финансови отчети в съответствие
с пълните МСФО.

35.5

Параграф 3.17 от настоящия МСФО дефинира пълен комплект финансови отчети.

35.6

Параграф 3.14 изисква предприятието да оповести в пълния комплект финансови
отчети сравнителна информация по отношение на предходния сравним период за
всички парични суми, представени във финансовите отчети, както и определена
сравнителна текстова и описателна информация. Предприятието може да представи
сравнителна информация по отношение на повече от един сравним предходен
период. Следователно датата на преминаване към МСФО за МСП на
предприятието е началото на най-ранния период, за който предприятието представя
пълна сравнителна информация в съответствие с настоящия МСФО в първите си
финансови отчети, съответстващи на настоящия МСФО.

Процедури за изготвяне на финансови отчети към датата на
преминаване
35.7

С изключение на предвиденото по параграфи 35.9 - 35.11, във встъпителния си отчет
за финансовото състояние към датата на преминаване към МСФО за МСП, (т.е.
началото на най-ранния представен период) предприятието следва:
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(a)

да признае всички активи и пасиви, чието признаване се изисква от МСФО
за МСП;

(б)

да не признава като активи и пасиви позиции, в случай че настоящият
МСФО не разрешава такова признаване;

(в)

да прекласифицира позиции, които е признавало съгласно предходната си
обща рамка за финансово отчитане като един вид актив, пасив или
компонент на собствения капитал, но които представляват различен вид
актив, пасив или компонент на собствения капитал съгласно настоящия
МСФО; и

(г)

да прилага настоящия МСФО при оценяване на всички признати активи и
пасиви.

35.8

Счетоводните политики, които предприятието използва в своя встъпителен отчет
за финансовото състояние съгласно настоящия МСФО, може да се различават от
използваните към същата дата политики при прилагането на досегашната му обща
рамка за финансово отчитане. Налагащите се в резултат на това корекции възникват
от сделки, други събития или условия преди датата на преминаване към настоящия
МСФО. Следователно предприятието следва да признае тези корекции пряко в
неразпределената печалба (или ако е подходящо, в друга категория от собствения
капитал) на датата на преминаване към настоящия МСФО.

35.9

При прилагането за първи път на настоящия МСФО предприятието не следва да
променя с обратна сила счетоводното отчитане, което то е следвало съгласно
предходната си рамка за финансово отчитане, по отношение на следните сделки:
(a)

отписване на финансови активи и финансови пасиви. Финансови активи и
пасиви, отписани съгласно предходната рамка за финансово отчитане на
предприятието преди датата на преминаване, не би следвало да се
признават след приемане на МСФО за МСП. И обратно, по отношение на
финансови активи и пасиви, които биха били отписани съгласно МСФО за
МСП в сделка, която е осъществена преди датата на преминаване, но които
не са отписани съгласно предходната обща рамка на счетоводна отчетност
на предприятието, предприятието може да избере (a) да ги отпише при
приемане на МСФО за МСП или (б) да продължи да ги признава до
освобождаване от тях или до уреждането им.

(б)

счетоводно отчитане на хеджирането. Предприятието не следва да променя
отчитането на хеджирането преди датата на преминаване към МСФО за
МСП по отношение на хеджиращите взаимоотношения, които вече не
съществуват към датата на преминаване. По отношение на хеджиращи
взаимоотношения, които съществуват към датата на преминаване,
предприятието следва да спазва изискванията за счетоводно отчитане на
хеджирането по Раздел 12 Други въпроси относно финансовите
инструменти, включително изискванията за преустановяване на
отчитането
на
хеджирането
по
отношение
на
хеджиращи
взаимоотношения, които не отговарят на условията по Раздел 12.

(в)

счетоводните приблизителни оценки.

(г)

преустановени дейности.

(д)

оценяване на неконтролиращото участие. Изискванията по параграф 5.6
за разпределяне на печалбата или загубата и общия всеобхватен доход
между неконтролиращото участие и собствениците на предприятието
майка следва да се прилагат перспективно от датата на преминаване към
МСФО за МСП (или от тази по-ранна дата, от която настоящият МСФО се
прилага за преизчисляване на бизнес комбинациите – виж параграф 35.10).
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35.10

Предприятие може да използва едно или повече от следните освобождавания от
изискванията при изготвяне на своите първи финансови отчети, съответстващи на
настоящия МСФО:
(a)

Бизнес комбинации. Предприятие, прилагащо за първи път стандарта,
може да избере да не прилага Раздел 19 Бизнес комбинации и репутация
спрямо бизнес комбинации, които са осъществени преди датата на
преминаване към настоящия МСФО. Ако прилагащото за първи път
стандарта предприятие, обаче, преизчислява бизнес комбинация, за да
отговори на изискванията на Раздел 19, то следва да преизчисли всички покъсни бизнес комбинации.

(б)

Сделки с плащане на базата на акции. От предприятие, прилагащо за
първи път стандарта, не се изисква да прилага Раздел 26 Плащане на
базата на акции спрямо инструменти на собствения капитал, които са
предоставени преди датата на преминаване към настоящия МСФО или
спрямо пасиви, възникващи от сделки с плащане на базата на акции,
уредени преди датата на преминаване към настоящия МСФО.

(в)

Справедливата стойност като приета стойност. Предприятие,
прилагащо за първи път стандарта, може да избере да оцени позиция от
имоти, машини и съоръжения, инвестиционен имот или нематериален
актив към датата на преминаване към настоящия МСФО по справедливата
им стойност и да използва тази справедлива стойност като приета стойност
към тази дата.

(г)

Преоценката като приета стойност. Предприятие, прилагащо за първи
път стандарта, може да избере да използва извършената съгласно
предишните му общоприети счетоводни принципи преоценка на позиция
от имоти, машини и съоръжения, инвестиционен имот или нематериален
актив на или преди датата на преминаване към настоящия МСФО като
приета стойност към датата на преоценката.

(д)

Кумулативни разлики от превалутиране. Раздел 30 Превалутиране на
чуждестранна валута изисква предприятието да класифицира някои
разлики от превалутиране като отделен компонент на собствения капитал.
Предприятие, прилагащо за първи път стандарта, може да избере да
приеме кумулативните разлики от превалутиране на всички чуждестранни
дейности за нула към датата на преминаване към МСФО за МСП (т.е.
„стартиране на чисто”).

(е)

Индивидуални финансови отчети. Когато предприятието изготвя
индивидуални финансови отчети параграф 9.26 изисква то да отчита
счетоводно инвестициите си в дъщерни, асоциирани и съвместно
контролирани предприятия или:
(i)

по цена на придобиване, намалена с обезценката, или

(ii)

по справедлива стойност с промени в справедливата стойност,
признавани в печалбата или загубата.

Ако предприятие, прилагащо за първи път стандарта, оценява такава
инвестиция по цена на придобиване, то следва да оцени тази инвестиция
по една от следните суми в индивидуалния си встъпителен отчет за
финансовото състояние, изготвен в съответствие с настоящия МСФО:
(i)

цена на придобиване, определена в съответствие с Раздел 9
Консолидирани и индивидуални финансови отчети, или

(ii)

приетата стойност, която следва да бъде или справедливата
стойност към датата на преминаване към МСФО за МСП или
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балансовата стойност съгласно предишните
счетоводни принципи към тази дата.

35.11

общоприети

(ж)

Съставни финансови инструменти. Параграф 22.13 изисква
предприятието да раздели съставен финансов инструмент на компонентите
му на пасив и собствен капитал към датата на емитиране. Прилагащото за
първи път стандарта предприятие не е длъжно да отделя тези две части,
ако компонентът на пасива вече е уреден към датата на преминаване към
настоящия МСФО.

(з)

Отсрочени данъци върху дохода. От предприятие, прилагащо за първи
път стандарта, не се изисква да признава, към датата на преминаване към
МСФО за МСП, отсрочени данъчни активи или отсрочени данъчни
пасиви, свързани с различия между данъчната основа и балансовата
стойност на всеки актив или пасив, по отношение на който признаването
на тези отсрочени данъчни активи и пасиви би предполагало неоправдани
разходи или усилия.

(и)

Споразумения за концесии на услуги. От предприятие, прилагащо за
първи път стандарта, не се изисква да прилага параграфи 34.12 - 34.16 по
отношение на споразумения за концесии на услуги, сключени преди датата
на преминаване към настоящия МСФО.

(й)

Добивни дейности. Прилагащото за първи път стандарта предприятие,
което използва счетоводно отчитане на база пълна себестойност съгласно
предишните си общоприети счетоводни принципи, може да избере да
оцени активи, свързани с нефт и газ (активите, използвани в проучването,
оценката, разработването или производството на нефт и газ) към датата на
преминаване към МСФО за МСП по сумата, определена съгласно
предишните общоприети счетоводни принципи на предприятието.
Предприятието следва да провери тези активи за обезценка към датата на
преминаване към настоящия МСФО в съответствие с Раздел 27 Обезценка
на активи.

(к)

Споразумения, съдържащи лизинг. Предприятие, прилагащо за първи
път стандарта, може да избере да определи дали споразумение,
съществуващо към датата на преминаване към МСФО за МСП съдържа
лизинг (виж параграф 20.3) на база на фактите и обстоятелствата,
съществуващи към тази дата, а не към датата на сключване на
споразумението.

(л)

Задължения за извеждане от експлоатация, включени в цената на
придобиване на имоти, машини и съоръжения. Параграф 17.10 буква (в)
посочва, че цената на придобиване на обект от имоти, машини и
съоръжения включва първоначалната приблизителна оценка на разходите
по демонтаж и отстраняване на обекта и възстановяване на площадката, на
която той е разположен, задължението за които предприятието поема или
при придобиване на обекта, или като следствие от използването на обекта
в течение на определен период за цели, различни от производство на
материални запаси през този период. Предприятие, прилагащо за първи
път стандарта, може да избере да оцени този компонент на цената на
придобиване на обект от имоти, машини и съоръжения на датата на
преминаване към МСФО за МСП, а не на датата(ите), когато задължението
е възникнало първоначално.

Ако за предприятието е практически неприложимо да преизчисли встъпителния
отчет за финансовото състояние към датата на преминаване по отношение на една
или повече от корекциите, изисквани по параграф 35.7, предприятието следва да
прилага параграфи 35.7 – 35.10 спрямо такива корекции в най-ранния период, за
който това е практически приложимо, като следва да идентифицира представените
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за предходни периоди данни, които не са сравними с данните за периода, в който
предприятието изготвя първите си финансови отчети, съответстващи на настоящия
МСФО. Ако за предприятието е практически неприложимо да осигури някои от
оповестяванията, изисквани от настоящия МСФО, по отношение на период, преди
периода, в който предприятието изготвя първите си финансови отчети,
съответстващи на настоящия МСФО, този пропуск следва да бъде оповестен.

Оповестяване
Обяснение на преминаването към МСФО за МСП
35.12

Предприятието следва да обясни как преминаването от предходната му рамка за
финансово отчитане към настоящия МСФО се е отразило върху отчетеното му
финансово състояние, финансовите резултати от дейността му и паричните
потоци.

Равнения
35.13

С оглед спазване изискванията по параграф 35.12, първите финансови отчети на
предприятието, изготвени като се използва настоящия МСФО, следва да включват:
(a)

описание на естеството на всяка промяна в счетоводната политика.

(б)

равнения на собствения капитал, определен в съответствие с предходната
му рамка за финансово отчитане и собствения капитал, определен в
съответствие с настоящия МСФО и за двете от следните дати:

(в)

(i)

датата на преминаване към настоящия МСФО и

(ii)

края на последния период, представен в последния годишен
финансов отчет на предприятието, определен в съответствие с
предходната му рамка за финансово отчитане.

равнение на печалбата или загубата, определена в съответствие с
предходната рамка за финансово отчитане на предприятието за последния
период в последния годишен финансов отчет и печалбата или загубата,
определена в съответствие с настоящия МСФО за същия период.

35.14

В случай че предприятието узнае за грешки, допуснати съгласно предходната му
рамка за финансово отчитане, равненията, изисквани по параграф 35.13 буква (б) и
(в) следва, до степента, в която това е практически приложимо, да разграничат
корекцията на тези грешки от промените в счетоводната политика.

35.15

Ако предприятието не е представяло финансови отчети за предходни периоди, то
следва да оповести този факт в първите си финансови отчети, съответстващи на
настоящия МСФО.
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Речник на термините

Актив

Ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали
събития, от който се очаква да се получат бъдещи
икономически ползи за предприятието.

Активи на план (за доходи
на наети лица)

(а)

Активи, държани от фонд за дългосрочни доходи
на наети лица, и

(б)

отговарящи
полици.

на

изискванията

застрахователни

Амортизация

Систематичното разпределение на амортизируемата
стойност на актива в течение на срока на полезния му
живот.

Амортизирана стойност на
финансов актив или
финансов пасив

Сумата, на която финансов актив или пасив е оценен при
първоначално признаване, минус
погасявания
на
главницата, плюс или минус кумулативната амортизация,
като се използва методът на ефективния лихвен процент за
всяка разлика между тази първоначална сума и сумата на
падежа минус всяко намаление (пряко или чрез използване
на корективна сметка) за обезценка или несъбираемост.

Амортизуема стойност

Себестойността на актива или друга сума, посочена вместо
себестойността (във финансовите отчети), намалена с
остатъчната му стойност.

Асоциирано предприятие

Предприятие,включително
неперсонифицирано
предприятие, като например сдружение, в което
инвеститорът упражнява значително влияние, но което не
представлява нито дъщерно предприятие, нито участие в
съвместно предприятие.

Балансова стойност

Сумата, по която даден актив или пасив се признава в
отчета за финансовото състояние.

Безвъзмездни средства,
предоставяни от държавата

Помощ от страна на правителството под формата на
прехвърляне на ресурси към предприятието срещу минало
или бъдещо спазване на определени условия, свързани с
оперативната дейност на предприятието.

Безусловно придобити
доходи

Доходи, правата върху които, съгласно план за пенсионни
доходи, не зависят от условие за продължаваща заетост.

Бизнес комбинация

Обединяването на отделни предприятия или стопански
дейности в една отчитаща се стопанска единица.

Биологичен актив

Живо животно или растение.

Брутна инвестиция в
лизинга

Съвкупността от:
(а)

минималните лизингови плащания, подлежащи на
получаване от лизингодател по финансов лизинг;
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и
(б)
всяка
начислявана на

негарантирана
лизингодателя.

остатъчна

стойност,

Валута на представяне

Валутата, в която са представени финансовите отчети.

Вероятно

По-вероятно, отколкото не.

Времеви разлики

Приходи или разходи, които са признати в печалбата или
загубата в един период, но съгласно данъчни закони или
нормативни актове, се включват в облагаемия доход в
различен период.

Временни разлики

Разликите между балансовата стойност на актив, пасив или
друга позиция във финансовите отчети и тяхната данъчна
основа, за които предприятието очаква да повлияят върху
облагаемата печалба (или в случая с позиции, различни от
активи и пасиви – да повлияят върху облагаемата печалба в
бъдеще), когато балансовата стойност на актива или пасива
бъде възстановена или уредена.

Въведени в сила по същество

Данъчните ставки се считат за въведени в сила по същество,
когато бъдещите събития, изисквани от процеса по влизане
в сила, няма да променят резултата.

Възстановима стойност

По-високата от справедливата стойност на даден актив (или
единица, генерираща парични потоци), намалена с
разходите по продажбата и неговата стойност в употреба.

Вътрешна стойност

Разликата между справедливата стойност на акциите, които
контрагентът има (условно или безусловно) право да
запише или които има право да получи, и цената (ако има
такава), която контрагентът е (или ще бъде) длъжен да
плати за тези акции. Например опция за акция с цена на
упражняване 15 ВЕ за акция със справедлива стойност от 20
ВЕ има вътрешна стойност в размер на 5 ВЕ.

Грешки

Пропуски или неточно представяне във финансовите отчети
на предприятието за един или повече предходни периоди,
произтичащи от неизползване или неправилно използване
на надеждна информация, която:
(а)

е била налична към момента, в който финансовите
отчети за тези периоди са били одобрени за
издаване; и

(б)

може разумно да се очаква, че е била получена и
взета под внимание при изготвяне и представяне
на тези финансови отчети.

Група

Предприятие
предприятия.

майка

и

всичките

негови

дъщерни

Група активи

Групирането на активи със сходен характер и употреба в
дейността на предприятието.
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Данъци върху дохода

Всички местни и чуждестранни данъци, които се базират на
облагаемата печалба. Данъкът върху дохода включва също
данъци, като например данъците при източника, които са
дължими от дъщерно, асоциирано или съвместно
предприятие при разпределения на печалбата към
отчитащото се предприятие.

Данъчен разход

Обобщената сума, включена в общия съвкупен доход или
собствения капитал за отчетния период, отнасяща се до
текущи данъци или отсрочени данъци.

Данъчна основа

Оценката, съгласно приложимото влязло по същество в сила
данъчно законодателство, на актив, пасив или инструмент
на собствения капитал.

Дата на преминаване към
МСФО за МСП

Началото на най-ранния период, за който предприятието
представя цялата сравнителна информация по МСФО за
МСП в своите първи финансови отчети по МСФО за МСП.

Дата на споразумяване

Датата, на която предприятието и друго лице (включително
наето лице) се договарят за плащане на базата на акции, т.е.
когато предприятието и контрагентът имат споделено
разбиране за условията на споразумението. На датата на
споразумяване предприятието предоставя на контрагента
право върху парични средства, друг актив или капиталови
инструменти на предприятието, при положение че се
изпълнят определени условия на предоставяне, ако има
такива. Ако това споразумение е предмет на процедура за
одобрение (например от акционерите), датата на
споразумяване е датата, на която е получено одобрението.

Дейности по финансиране

Дейности, които водят до промени в размера и състава на
внесения собствен капитал и привлечените средства на
предприятието.

Действащо предприятие

Предприятието е действащо предприятие, с изключение на
случаите, когато ръководството възнамерява да ликвидира
предприятието или да прекрати стопанската му дейност,
или няма друга реалистична алтернативна, освен да постъпи
така.

Диференциран лихвен
процент, присъщ на
задължението на
лизингополучателя

Лихвеният процент, който лизингополучателят би трябвало
да плаща по сходен лизинг или, ако той не може да бъде
определен, процентът, който в началото на лизинга
лизингополучателят би трябвало да плаща, за да заеме при
сходни условия и сходно обезпечение средствата,
необходими за закупуване на актива.

Договор за строителство

Договор, в който е договорено конкретно изграждане на
актив или на съвкупност от активи, които са в тясна взаимна
връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното
проектиране, технология и функция, крайна цел или
предназначение.
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Доход

Увеличения на икономическите ползи през отчетния период
под формата на входящи парични потоци или увеличение на
стойността на активи или намаление на пасиви, които водят
до увеличения в собствения капитал, различни от тези,
свързани с вноски от инвеститорите в собствения капитал.

Доходи на наети лица

Всички форми на възнаграждение, предоставени от
предприятието в замяна на положения от наетите лица труд.

Доходи при прекратяване

Доходи на наети лица, дължими в резултат или от:
(а)

решението на предприятието да прекрати
трудовото правоотношение на заетия преди
нормалния срок за пенсиониране; или от

(б)

решението на наетото лице да се съгласи на
доброволно напускане в замяна на тези доходи.

Доходи след напускане

Доходи на наети лица (различни от доходите при
прекратяване на трудовото правоотношение), които
подлежат на плащане след приключване на трудовото
правоотношение.

Друг всеобхватен доход

Позиции от приходи и разходи (включително корекции при
прекласификация), които не се признават в печалбата или
загубата, така както се изисква или разрешава от настоящия
МСФО.

Държава

Национални, регионални или местни власти.

Държавен план (за доходи на
наети лица)

Планове за доходи на наети лица, създадени по закон за
обхващане на всички предприятия (или всички предприятия
в определена категория, например в конкретен отрасъл) и
управлявани от националното правителство или местен
орган на власт или от друг орган (например независима
агенция, създадена специално за тази цел), който не е
предмет на контрол или влияние от страна на отчитащото се
предприятие.

Дъщерно предприятие

Предприятие,
включително
неперсонифицирано
предприятие, като например съдружие, което се контролира
от друго предприятие (наричано предприятие майка).

Единица, генерираща
парични потоци

Най-малката разграничима група активи, генерираща
парични потоци от използване на активите, които са в
значителна степен независими от паричните потоци от
други активи или групи от активи.

Ефективен лихвен процент

Лихвеният процент, който точно дисконтира приблизително
оценените бъдещи парични плащания или постъпления в
течение на очаквания живот на даден финансов инструмент,
или, когато е подходящо - по-къс период, до нетната
балансова стойност на финансовия актив или финансовия
пасив.
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Ефективност на
хеджирането

Степента, до която промените в справедливата стойност или
паричния поток на хеджирана позиция, отнасящи се към
хеджиран риск, се компенсират от промените на
справедливата стойност или паричния поток на хеджиращ
инструмент.

Загуба от обезценка

Сумата, с която балансовата стойност на актив надвишава
(а) в случай, когато се касае за материални запаси –
продажната им цена, намалена с разходите по довършване и
продажба или (б) в случай, когато се касае за други активи –
справедливата им стойност, намалена с разходите по
продажбата.

Задължение за изплащане на
дефинирани доходи (сегашна
стойност)

Сегашната стойност, без приспадане на активи по плана, на
очакваните бъдещи плащания, необходими за погасяване на
задължение в резултат от труд, положен от наети лица в
настоящ или минали периоди.

Задължения по кредити

Финансови пасиви, различни от краткосрочни търговски
задължения при обичайни кредитни условия.

Застрахователен договор

Договор, по силата на който една страна (застрахователят)
приема значителен застрахователен риск от друга страна
(притежателя на застрахователната полица), като се
съгласява да компенсира притежателя на застрахователната
полица,
ако
определено
несигурно
събитие
(застрахователното събитие) окаже негативен ефект върху
притежателя на застрахователната полица.

Земеделска дейност

Управление, от страна на едно предприятие, на
биологичната трансформация на биологични активи до
получаване на земеделска продукция или допълнителни
биологични активи с цел продажба.

Земеделска продукция

Добитата
реколта
предприятието.

Имоти, машини и
съоръжения

Материални активи, които:

Инвестиционен имот

от

биологичните

активи

на

(а)

се държат от предприятието, за да се използват за
производството или доставката на стоки или
услуги, за отдаване под наем на други лица, за
инвестиции или за административни цели и

(б)

се очаква да бъдат използвани през повече от един
период.

Имотът (земята или сградата, или част от сграда, или и
двете), държан от собственика или от лизингополучателя по
финансов лизинг по-скоро за получаване на приходи от
наем или за увеличаване стойността на капитала, или и за
двете, отколкото за:
(а)

използване при производството или доставката на
стоки или услуги или за административни цели,
или
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(б)

продажба в рамките на обичайната икономическа
дейност.

Инвестиционни дейности

Придобиването и продажбата на дълготрайни активи и
други инвестиции, които не са включени в паричните
еквиваленти.

Индивидуални финансови
отчети

Финансови отчети, представени от предприятието майка,
инвеститор в асоциирано предприятие или контролиращ
съдружник в съвместно контролирано предприятие, в които
инвестициите се отчитат счетоводно по-скоро на база пряко
участие в собствения капитал, отколкото на база отчетените
резултати и нетните активи на предприятията, в които е
инвестирано.

Комбинирани финансови
отчети

Финансовите отчети на две или повече предприятия,
контролирани от един инвеститор.

Компонент на
предприятието

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

Консолидирани финансови
отчети

Финансовите отчети на предприятие майка и неговите
дъщерни предприятия, представени като такива на еднаединствена стопанска единица.

Конструктивно задължение

Задължение, произтичащо от действия на предприятието,
при които:
(а)

на базата на установен модел от предходната
практика, публикувана политика или достатъчно
конкретно текущо изявление, предприятието е
показало на други страни, че ще приеме
определени отговорности и

(б)

като резултат, предприятието създава у тези
другите страни определено очакване, че ще
изпълни тези отговорности.

Контрол (над дадено
предприятие)

Властта да се ръководи финансовата и оперативна политика
на дадено предприятие, така че да се извличат ползи от
дейността му.

Контролиращ съдружник в
съвместно предприятие

Страна в съвместно предприятие, която притежава
съвместен контрол над това съвместно предприятие.

Кредитен метод на
прогнозираните единици

Актюерски метод на оценка, който разглежда всеки период
на трудов стаж като пораждащ допълнителна единица право
на доход и оценява всяка единица поотделно за определяне
на крайното задължение (понякога известен като метод на
натрупания доход в пропорционално отношение към
трудовия стаж или като метод на съотношението
доход/години трудов стаж).

Лизинг

Споразумение, по силата на което лизингодателят предава
на лизингополучателя, срещу плащане или поредица от
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плащания, правото да използва даден актив за договорен
период от време.
Лихвен процент, присъщ на
лизинговия договор

Дисконтовият процент, който в началото на лизинга,
изравнява агрегираната сегашна стойност на (а)
минималните лизингови плащания и (б) негарантираната
остатъчна стойност със сумата от (i) справедливата
стойност на наетия актив и (ii) всички първоначални преки
разходи на лизингодателя.

Малки и средни
предприятия

Предприятия, които:
(а)

не са публично отговорни и

(б)

публикуват
финансови
отчети
с
предназначение за външни потребители.

общо

Предприятието е публично отговорно, ако:
(а)
то подава, или е в процес на подаване, на
финансовите
си отчети в комисия по ценни книжа или
друга
регулаторна организация с цел емитиране на
какъвто и
да е клас инструменти на публичен
пазар, или
(б)

Материални запаси

като една от основните си стопански дейности,
държи активи в качеството на доверено лице за
широк кръг външни лица. Това е типичният
случай с банки, взаимоспомагателни каси,
застрахователни компании, брокери/дилъри на
ценни книжа, взаимни фондове и инвестиционни
банки.

Активи:
(а)

държани за продажба в обичайния ход на
стопанската дейност;

(б)

намиращи се в процес на производство за такава
продажба; или

(в)

под формата на материали или запаси, които се
изразходват в производствения процес или при
предоставянето на услуги.

Междинен период

Период на финансово отчитане, по-кратък от пълна
финансова година.

Междинен финансов доклад

Финансов доклад, съдържащ или пълен комплект
финансови отчети или комплект съкратени финансови
отчети за междинен период.

Международни стандарти за
финансово отчитане
(МСФО)

Стандартите и Разясненията, приети от Съвета по
международни счетоводни стандарти (СМСС). Те се състоят
от:
(а)

Международни стандарти за финансово отчитане;

(б)

Международни счетоводни стандарти; и
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(в)

Разяснения, разработени от Комитета по
разяснения на международните стандарти за
финансово отчитане (КРМСФО) или от бившия
Постоянен комитет по разясненията (ПКР).

Метод на ефективния лихвен
процент

Метод за изчисляване на амортизираната стойност на
финансов актив или финансов пасив (или група финансови
активи или финансови пасиви) и разпределяне на приходите
от лихви или разходите за лихви в рамките на съответния
период.

Много вероятно

Много по-вероятно, отколкото не.

Надеждност

Качество на информацията, което я прави свободна от
съществени грешки и предубеждения, така че да представя
достоверно това, което или претендира, че представя или
може основателно да се очаква, че представя.

Натрупващи се
компенсируеми отсъствия

Натрупващи се компенсируеми отсъствия, които се
пренасят и могат да се използват в бъдещи периоди, ако
правата за тях не са изцяло използвани в текущия период.

Научноизследователска
дейност

Първоначалното и планирано изследване, предприето с
перспективата да се получи ново научно или техническо
познание и разбиране.

Неконтролиращо участие

Частта от капитала в дъщерно предприятие, която не може –
пряко или косвено – да се отнесе към предприятието майка.

Нематериален актив

Разграничим непаричен актив без веществена форма.
Такъв актив е разграничим когато:
(а)

е отделим, т.е. може да бъде разделен или отделен
от предприятието и продаден, прехвърлен,
лицензиран, отдаден под наем или разменен,
отделно или заедно със съответен договор, актив
или пасив; или

(б)

възниква от договорни или други законови права,
независимо от това, дали тези права са
прехвърляеми, или отделими от предприятието
или от други права и задължения.

Нетна инвестиция в лизинг

Брутната инвестиция в лизинга, дисконтирана с лихвен
процент, присъщ на лизинговия договор.

Облагаема печалба/загуба

Печалбата (загубата) за отчетния период, върху която се
дължат или подлежат на възстановяване, данъци върху
дохода, определена в съответствие с правилата, установени
от данъчните власти. Облагаемата печалба е равна на
облагаемия доход, намален с подлежащите на приспадане
от облагаемия доход суми.

Обратно изкупени собствени
акции (съкровищни акции)

Инструменти на собствения капитал на предприятието,
държани от предприятието или други членове на
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консолидираната група.
Обременяващ договор

Договор, по силата на който, разходите за покриване на
задълженията по договора, които не могат да бъдат
избегнати, превишават очакваните да бъдат получени
съгласно договора икономически ползи.

Общ всеобхватен

Промяната в собствения капитал за даден период, в резултат
на сделки и други събития, с изключение на промените,
породени от сделки със собствениците в качеството им на
собственици (равна на сбора от печалбата или загубата и
друг съвкупен доход).

доход

Оперативен лизинг

Лизинг, който не прехвърля по същество всички рискове и
изгоди, произтичащи от собствеността. Лизинг, който не е
оперативен лизинг е финансов лизинг.

Оперативен сегмент

Компонент на предприятието:
(а)

който е ангажиран със стопанска дейност, от
която може да получи приходи и за която може да
извърши разходи (включително приходи и
разходи, свързани със сделки с други компоненти
на същото предприятие);

(б)

чиито оперативни резултати редовно се подлагат
на преглед от страна на главния оперативен орган
за вземане на решения в предприятието, с оглед
вземане на решение за ресурсите, които да бъдат
насочени към сегмента и оценяване на резултатите
от дейността му; и

(в)

по отношение на който е налице обособена
финансова информация.

Оперативна дейност

Основните, създаващи приходи дейности на предприятието
и други дейности, които не са инвестиционни дейности или
дейности по финансиране.

Остатъчна стойност (на
актив)

Приблизително оценената сума, която предприятието би
получило понастоящем при изваждане на даден актив от
употреба, след приспадане на приблизително оценените
разходи по изваждането му от употреба, ако активът би бил
вече на възрастта и в състоянието, очаквани в края на
неговия полезен живот.

Отписване

Отстраняване на преди това признат актив или пасив от
отчета за финансовото състояние на предприятието.

Отсрочен данък

Данъци върху дохода, подлежащи на плащане (или
възстановяване), отнасящи се до облагаемата печалба
(загуба) за бъдещи отчетни периоди, като резултат от
минали сделки или събития.

Отсрочени данъчни активи

Данъци върху дохода, подлежащи на възстановяване през
бъдещи отчетни периоди по отношение на:
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(а)

временни разлики;

(б)

пренасянето на неизползвани данъчни загуби; и

(в)

пренасянето на неизползвани данъчни кредити.

Отсрочени данъчни пасиви

Данъци върху дохода, дължими през бъдещи отчетни
периоди по отношение на временни разлики.

Отчет за доходите

Финансов отчет, който представя всички позиции на
приходи и разходи, признати в дадения отчетен период, с
изключение на позициите на друг всеобхватен доход.

Отчет за доходите и
неразпределената печалба

Финансов отчет, който представя печалбата или загубата и
промените в неразпределената печалба за периода.

Отчет за паричните потоци

Финансов отчет, който предоставя информация за
промените в паричните средства и паричните еквиваленти
на предприятието за даден период, посочващ отделно
промените за периода, произтичащи от оперативна,
инвестиционна дейност и дейност по финансиране.

Отчет за промените в
собствения капитал

Финансов отчет, който представя печалбата или загубата за
периода, позиции на приходи и разходи, признати директно
в собствения капитал за периода, ефектите от промени в
счетоводната политика и корекции на грешки, признати за
периода и (в зависимост от формата на отчета за промените
в собствения капитал, избран от предприятието) сумите на
сделки с притежатели на собствен капитал, действащи в
качеството си на такива, за периода.

Отчет за всеобхватния доход

Финансов отчет, който представя всички позиции на
приходи и разходи, признати в даден период, включително
тези позиции, признати при определяне на печалбата или
загубата (която представлява междинен сбор в отчета за
съвкупния доход) и позиции от друг съвкупен доход. Ако
предприятието избере да представя както отчет за доходите,
така и отчет за всеобхватния доход, отчетът за всеобхватния
доход започва с печалбата или загубата и след това показва
позициите на друг всеобхватен доход.

Отчет за финансовото
състояние

Финансов отчет, който представя взаимоотношението на
активите, пасивите и собствения капитал на предприятието
към определена дата (известен също като баланс).

Отчетен период

Периодът, обхванат от финансовите отчети или от
междинния финансов отчет.

Отчетна дата

Краят на последния период, обхванат от финансовите
отчети или от междинен финансов отчет.

Оценяване

Процесът на определяне на паричните суми, по които
елементите на финансовите отчети следва да се признават и
отчитат в отчета за финансовото състояние и отчета за
всеобхватния доход.
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Парични еквиваленти

Краткосрочни, високоликвидни инвестиции, които са лесно
обръщаеми в конкретни парични суми и съдържат
незначителен риск от промяна в стойността им.

Парични позиции

Държани валутни единици и активи и пасиви, които ще
бъдат получени или платени във фиксиран или определим
брой валутни единици.

Парични потоци

Входящи и изходящи потоци на парични средства и
парични еквиваленти.

Парични средства

Парични средства, налични в брой и в безсрочни депозити.

Пасив

Настоящо задължение на предприятието, произтичащо от
минали събития, уреждането на което се очаква да породи
изходящ поток от ресурси на предприятието, съдържащи
икономически ползи.

Пасив по задължение за
изплащане на дефинирани
доходи

Сегашната стойност на задължението за изплащане на
дефинирани доходи към отчетната дата минус
справедливата стойност към отчетната дата на активите по
плана (ако има такива), от които пряко трябва да се погаси
задължението.

Перспективно прилагане (на
промяна в счетоводната
политика)

Прилагането на нова счетоводна политика по отношение на
сделки, други събития и условия, възникващи след датата,
към която политиката е променена.

Печалба или загуба

Общите приходи, намалени с разходите, с изключение на
компонентите на друг всеобхватен доход.

Печалби

Увеличения на икономическите изгоди, които отговарят на
дефиницията за доход, но не представляват приходи.

Планове за дефинирани
вноски

Планове за доходи на наети лица след напускане, съгласно
които предприятието внася фиксирани вноски в отделно
предприятие (фонд) и няма законово или конструктивно
задължение да прави допълнителни вноски или да плаща
директно доходи на наетите лица, ако фондът не разполага с
достатъчно активи за изплащане на всички доходи на наети
лица, отнасящи се до техния трудов стаж за текущия и
предходни периоди.

Планове за дефинирани
доходи

Планове за доходи след напускане, различни от планове за
дефинирани вноски.

Планове за доходи след
напускане

Формални или неформални договорености, по силата на
които предприятието осигурява доходи след напускане на
едно или повече наети лица.

Планове на множество
работодатели (във връзка с
планове за доходи)

Планове за дефинирани вноски (различни от държавните
планове) или планове за дефинирани доходи (различни от
държавните планове), които:
(а)

обединяват

активите,

внесени

от

различни
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предприятия, които не са под общ контрол и
(б)

използват тези активи за осигуряване на доходи на
наети лица на повече от едно предприятие,
базирайки се на факта, че нивата на вноските и
доходите са дефинирани, без да се взема пред вид
самоличността на предприятието, което наема
същите тези лица.

Полезен живот

Периодът, през който активът се очаква да бъде на
разположение за ползване от предприятието или
количеството (брой) единици продукция, които се очаква да
бъдат получени от предприятието в процеса на ползване на
актива.

Пояснителни приложения
(към финансовите отчети)

Пояснителните приложения съдържат информация в
допълнение към тази, представена в отчета за финансовото
състояние, отчета за всеобхватния доход, отчета за доходите
(ако такъв се представя), кобминирания отчет за доходите и
неразпределената печалба (ако такъв се представя), отчета
за промените в собствения капитал и отчета за паричните
потоци. Пояснителните приложения предоставят текстово
описание или дезагрегиране на позиции, представени в тези
отчети и информация за позиции, които не отговарят на
условията за признаване в тези отчети.

Практически неприложим

Прилагането на дадено изискване е практически
неприложимо, когато предприятието не може да го
приложи, след като е положило всички разумни усилия в
тази насока.

Предпазливост

Включване на определена степен на повишено внимание
при преценките, които е необходимо да се направят, за да се
извършат приблизителните оценки, изисквани в условията
на несигурност, по такъв начин, че активите или приходите
да не бъдат надценени, а пасивите или разходите да не
бъдат подценени.

Предприятие майка

Предприятие, което има
предприятия.

Предприятие, прилагащо за
първи път МСФО за МСП

Предприятие, което представя своя първи годишен
финансов отчет по МСФО за МСП, независимо дали
предходната счетоводна рамка на предприятието са били
пълните МСФО или друг комплект счетоводни стандарти.

Преустановени дейности

Компонент на предприятието, от който то или се е
освободило, или го държи за продажба и който

едно или повече дъщерни

(а)

представлява отделен основен вид дейност или
географски район на дейност,

(б)

е част от единен координиран план за
освобождаване от отделен основен вид дейност
или географски район на дейност, или

(в)

е дъщерно предприятие, придобито изключително
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с цел препродажба.
Придобиване (безусловно
придобиване на право)

Възникване на право. По силата на споразумение за
плащане на базата на акции, правото на контрагента да
получи парични средства, други активи или инструменти на
собствения капитал на предприятието, възниква когато
придобиването на безусловно право от контрагента вече не
зависи от удовлетворяването на определени условия за
придобиване.

Признаване

Процесът на включване в отчета за финансовото състояние
или отчета за всеобхватния доход на позиция, която
отговаря на дефиницията на позиция и удовлетворява
следните критерии:
(а)

вероятно е, че бъдещите икономически ползи,
свързани с позицията ще потекат към или от
предприятието; и

(б)

позицията има цена на придобиване или стойност,
която може да бъде надеждно оценена.

Прилагане с обратна сила
(на промяна в счетоводната
политика)

Прилагането на нова счетоводна политика по отношение на
сделки, други събития и условия, така сякаш тази политика
винаги е била прилагана.

Присъщ лихвен процент

По-ясно определимият от:
(а)

преобладаващия лихвен процент за сходни
инструменти на емитент със сходен кредитен
рейтинг или

(б)

лихвения процент, с който се дисконтира
номиналната стойност на инструмента до
текущата продажна цена на стоките и услугите
при условия на незабавно плащане.

Приходи

Брутният входящ поток от икономически изгоди през
периода, възникващ в хода на обичайните дейности на
предприятието, когато тези входящи потоци пораждат
увеличение на собствения капитал, различни от
увеличенията, свързани с вноските на участниците в
капитала.

Провизия

Пасив с несигурен момент на възникване или размер.

Прогнозирана сделка

Неангажираща, но очаквана бъдеща сделка

Промяна в счетоводна
приблизителна оценка

Корекция на балансовата стойност на даден актив или
пасив, или размерът на периодичната употреба на даден
актив, получена в резултат на оценка на сегашното
състояние и очакваните бъдещи изгоди и задължения,
свързани с активите и пасивите. Промени в счетоводните
приблизителни оценки настъпват в резултат на нова
информация или ново развитие и следователно не
представляват корекции на грешки.

211
© IASCF

Публична отговорност

Отговорност пред тези, съществуващи и потенциални,
осигуряващи ресурси страни и други външни по отношение
на предприятието лица, които вземат икономически
решения, но не са в състояние да изискат отчети, изготвени
специално за удовлетворяване на техните конкретни
информационни
потребности.
Дадено
предприятие
епублично отговорно, ако:
(a)

дълговите или капиталовите му инструменти се
търгуват на публичен пазар или то е в процес на
емитиране на такива инструменти за търгуване на
публичен пазар (вътрешна или чуждестранна
фондова
борса
или
извънборсов
пазар,
включително местни и регионални пазари), или

(б)

като една от основните си стопански дейности,
държи активи в качеството на доверено лице за
широк кръг външни лица. Това е типичният
случай с банки, взаимоспомагателни каси,
застрахователни компании, брокери/дилъри на
ценни книжа, взаимни фондове и инвестиционни
банки.

Публично търгувани
(дългови инструменти или
инструменти на собствения
капитал)

Търгувани, или в процес на емитиране за търговия, на
публичен пазар (вътрешна или чуждестранна фондова борса
или извънборсов пазар, включително местни и регионални
пазари).

Пълни МСФО

Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО),
различни от МСФО за МСП.

Разбираемост

Качество на информацията, което я прави разбираема за
потребители,
притежаващи
разумни
познания
за
стопанската дейност и счетоводното отчитане, както и
желание да проучат информацията с разумно старание.

Развойна дейност

Прилагането на изследователски открития или други
познания към план или проект за производство на нови или
съществено подобрени материали, устройства, продукти,
процеси, системи или услуги преди началото на
производство или употреба в търговски мащаби.

Разходи

Намаления в икономическите ползи през отчетния период
под формата на изходящи парични потоци или изчерпване
на активи, или понасяне на пасиви, които водят до
намаления в собствения капитал, различни от тези, свързани
с разпределения към инвеститори в собствения капитал.

Разходи по заеми

Лихвени и други разходи, извършени от предприятието във
връзка със заемането на средства.

Резултати от дейността

Взаимоотношението
на
приходи
и
разходи
на
предприятието, така както са отчетени в отчета за
всеобхватния доход.
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Репутация

Бъдеща икономическа изгода, произтичаща от активи, които
не могат да бъдат индивидуално разграничени и отделно
признати.

Своевременност

Предоставяне на информацията във финансовите отчети в
рамките на срока за вземане на решение.

Свързано лице

Свързано лице е физическо лице или предприятие, което е
свързано с предприятието, изготвящо финансовите си
отчети (отчитащото се предприятие).
(a)

Дадено физическо лице или близък член на
семейството му е свързано с отчитащо се
предприятие, ако това физическо лице:
(i)
е член на ключовия ръководен персонал
на
отчитащото се предприятие или на
предприятие
майка на отчитащото се
предприятие;
(ii)

притежава контрол върху отчитащото се
предприятие; или

(iii)
притежава съвместен контрол или
значително
влияние над отчитащото се
предприятие или притежава
значителни
правомощия за гласуване
в това предприятие.
(б)

Дадено предприятие е свързано с отчитащото се
предприятие, ако е приложимо което и да е от
следните условия:
(i)

предприятието
и
отчитащото
се
предприятие са членове на една и съща
група (което означава, че всяко
предприятие
майка,
дъщерно
предприятие
и
друго
дъщерно
предприятие от същата група е свързано
с останалите).

(ii)

което и да е от двете предприятията е
асоциирано или съвместно предприятие
с другото (или с член на група, в която
другото предприятие е член).

(iii)

и двете предприятия са съвместни
предприятия на трето предприятие.

(iv)

което и да е от двете предприятия е
съвместно предприятие на трето
предприятие, а другото предприятие е
асоциирано предприятие на третото
предприятие.

(v)

предприятието представлява план за
доходи след напускане на работа на
служители
на
отчитащото
се
предприятие или на предприятие,
свързано с отчитащото се предприятие.
Ако самото отчитащо се предприятие
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представлява
такъв
план,
финансиращите работодатели са също
свързани с плана.
(vi)

предприятието е контролирано или
съвместно контролирано от физическо
лице, посочено в буква (a).

(vii)

физическо лице, посочено в буква (a)(i)
притежава значителни правомощия за
гласуване в предприятието.

(viii)

физическо лице, посочено в буква (a)(ii)
притежава значително влияние върху
предприятието
или
значителни
правомощия за гласуване в него.

(ix)

физическо лице или близък член на
семейството му притежава както
значително влияние над предприятието
или
значителни
правомощия
за
гласуване в него и съвместен контрол
върху отчитащото се предприятие.

(x)

член на ключовия ръководен персонал
на предприятието или на предприятие
майка на даденото предприятие, или
близък член на семейството на този
член, притежава контрол или съвместен
контрол над отчитащото се предприятие
или притежава значителни правомощия
за гласуване в него.

Сделка с плащане на базата
на акции

Сделка, при която предприятието получава стоки или
услуги (включително от наети лица) като възнаграждение за
инструменти на собствения капитал на предприятието
(включително акции или опции за акции), или придобива
стоки или услуги, като поема задължения към доставчика на
тези стоки или услуги за суми, които са базирани на цената
на акциите на предприятието или на други инструменти на
собствения капитал на предприятието.

Сделка с плащане на базата
на акции, уреждана с
инструменти на собствения
капитал

Сделка с плащане на базата на акции, при която
предприятието получава стоки или услуги като
възнаграждение за инструменти на собствения капитал на
предприятието (включително акции и опции за акции).

Сделка с плащане на базата
на акции, уреждана с
парични средства

Сделка с плащане на базата на акции, при която
предприятието придобива стоки или услуги, като поема
задължение да прехвърли парични средства или други
активи на доставчика на тези стоки или услуги, за суми,
които са базирани на цената (или стойността) на акциите на
предприятието или на други инструменти на собствения
капитал на предприятието.

Сделка със свързано лице

Прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между
свързани лица, независимо от това дали се прилага някаква
цена.
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Сегашна стойност

Текуща приблизителна оценка на сегашната дисконтирана
стойност на бъдещи нетни парични потоци в обичайния ход
на стопанската дейност.

Собствен капитал

Остатъчен дял в активите на
приспадане на всичките му пасиви.

Собственици

Притежатели на
собствен капитал.

Споразумение за концесия
на услуги

Споразумение, по силата на което, правителствен или друг
орган от публичния сектор, сключва договор с частен
оператор за изграждане, (или модернизиране), експлоатация
и поддръжка на активи от инфраструктурата на
възложителя, като например пътища, мостове, тунели,
летища, енергоразпределителни мрежи, затвори или
болници.

Справедлива стойност

Сумата, за която даден актив може да бъде разменен, пасив
– уреден или предоставен инструмента на собствения
капитал – разменен между информирани и желаещи
осъществяването на сделката страни при справедливи
пазарни условия.

Справедлива стойност,
намалена с разходите по
продажбата

Сумата, която би могла да бъде получена при продажбата на
даден актив или единица, генерираща парични потоци, в
сделка при справедливи пазарни условия между
информирани и желаещи осъществяване на сделката страни,
след приспадане на разходите по продажбата.

Стойност в употреба

Сегашната стойност на бъдещите парични потоци, които се
очаква да възникнат от даден актив или единица,
генерираща парични потоци.

Стопанска дейност (бизнес)

Интегриран набор от дейности и активи, извършвани и
управлявани с цел осигуряване на:

инструменти,

предприятието

след

класифицирани

като

(а)

възвръщаемост за инвеститорите или

(б)

по-ниски разходи или други икономически изгоди,
пряко и пропорционално, за държателите на
полици или участници.

Стопанската дейност най-общо се състои от входящи
ресурси, прилагани върху тях процеси и получена в
резултат продукция, която се използва или ще се използва
за генериране на приходи. Ако в прехвърлен набор от
дейности и активи присъства репутация, прехвърленият
набор се счита за стопанска дейност.
Счетоводен принцип на
начисляването

Ефектите от операция (сделка, транзакция) и други събития
се признават, когато възникват (а не при получаване или
плащане на парични средства или парични еквиваленти) и
се записват счетоводно и отразяват във финансовите отчети
за периодите, към които се отнасят.
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Счетоводна политика

Конкретните принципи, бази, споразумения, правила и
практики, прилагани от предприятието при изготвяне и
представяне на финансовите отчети.

Съвместен контрол

Договореното споделяне на контрола върху дадена
стопанска дейност. Съществува само когато вземането на
стратегически финансови и оперативни решения, свързани
със стопанската дейност, изисква единодушно съгласие на
страните,
споделящи
контрола
върху
дейността
(контролиращите съдружници).

Съвместно контролирано
предприятие

Съвместно предприятие, което предполага учредяване на
корпорация, съдружие или друго предприятие, в което
всеки контролиращ съдружник има участие. Такова
предприятие действа по същия начин като всички останали
предприятия, но с тази разлика, че договорно споразумение
между съдружниците установява съвместен контрол върху
стопанската дейност на предприятието.

Съвместно предприятие

Договорно споразумение, по силата на което две или повече
страни предприемат стопанска дейност, която е предмет на
съвместен контрол. Съвместните предприятия могат да са
под формата на съвместно контролирани дейности,
съвместно
контролирани
активи
или
съвместно
контролирани предприятия.

Съставен финансов
инструмент

Финансов инструмент, който от гледна точка на емитента
съдържа елементи както на пасив, така и на собствен
капитал.

Съществен

Пропуски и неточно представяне на позиции са съществени,
ако биха могли, поотделно или заедно, да повлияят на
стопанските решения, взимани от потребителите въз основа
на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера
и естеството на пропуска или неточното представяне,
преценени в светлината на съпътстващите обстоятелства.
Размерът или естеството на дадена позиция или съчетание
от двете биха могли да бъдат определящият фактор.

Твърд ангажимент

Обвързващо споразумение за размяна на определено
количество ресурси по определена цена на определена
бъдеща дата или дати.

Текущ данък

Сумата от данъци върху дохода, дължими (възстановими)
по отношение на данъчната печалба (данъчна загуба) за
текущия период или за минали отчетни периоди.

Уместност

Качество на информацията, което й позволява да влияе на
стопанските решения на потребителите, като им помага да
оценят минали, настоящи или бъдещи събития или да
потвърдят или коригират свои минали оценки.

Условен актив

Възможен актив, произтичащ от минали събития, чието
съществуване може да бъде потвърдено само от
настъпването или ненастъпването на едно или повече
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несигурни бъдещи събития, които не са изцяло под
контрола на предприятието.
Условен пасив

(а)

Възможно задължение, произтичащо от минали
събития, чието съществуване може да бъде
потвърдено
само
от
настъпването
или
ненастъпването на едно или повече несигурни
бъдещи събития, които не са изцяло под контрола
на предприятието, или

(б)

сегашно задължение, произтичащо от минали
събития, което не е било признато поради това, че:
(i)

не е вероятно да се появи необходимост
от изходящ поток от
ресурси,
съдържащи икономически ползи, за
погасяване на задължението; или

(ii)

сумата на задължението не подлежи на
оценяване с достатъчна надеждност.

Условна стойност

Количеството валутни единици, акции, бушели, фунтове
или други единици, определени в договор за финансов
инструмент.

Финансиране (на доходи на
наети лица след напускане)

Вноски от страна на предприятието, а понякога и от наетите
в него лица, в предприятие или фонд, който е юридически
отделен от отчитащото се предприятие и от който се
изплащат доходите на наетите лица.

Финансов актив

Всеки актив, който е:
(а)

парични средства;

(б)

капиталов инструмент на друго предприятие;

(в)

договорно право:
(i)

да се получат парични средства или друг
финансов актив от друго предприятие

или
(ii)
за размяна на финансови
финансови
пасиви с друго
при условия, които
са
благоприятни за предприятието;
(г)

активи или
предприятие
потенциално
или

договор, който ще бъде, или може да бъде, уреден
в собствени капиталови инструменти на
предприятието и:
(i)
по силата на който, предприятието е или
може да бъде задължено да получи променлив
брой от собствените си капиталови инструменти
или
(ii)
който ще бъде или може да бъде уреден
по друг начин, различен от размяна на
фиксирана сума парични средства или друг
финансов актив за фиксиран брой от собствените
капиталови
инструменти
на
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предприятието. За тази цел собствените
капиталови инструменти на предприятието
не
включват инструменти, които
самите са
договори
за
бъдещо
получаване
или
предоставяне на собствени капиталови
инструменти на предприятието.
Финансов инструмент

Договор, който поражда финансов актив за едно
предприятие и финансов пасив или инструмент на
собствения капитал за друго предприятие.

Финансов лизинг

Лизинг, който прехвърля по същество всички рискове и
ползи, свързани със собствеността върху актив. Правото на
собственост може в крайна сметка да бъде или да не бъде
прехвърлено. Лизинг, който не е финансов лизинг, е
оперативен лизинг.

Финансов пасив

Всеки пасив, който е:
(а)

договорно задължение:
(i)

да се предоставят парични средства или
друг финансов актив на друго
предприятие; или

(ii)

да се разменят финансови активи или
финансови пасиви с друго предприятие
при условия, които са потенциално
неблагоприятни за предприятието; или

(б)
договор, който ще бъде, или може да бъде, уреден
в
собствени
капиталови
инструменти
на
предприятието и:
(i)

по силата на който, предприятието е или
може да бъде задължено да достави
променлив брой от собствените си
капиталови инструменти или

(ii)

който ще бъде или може да бъде уреден
по друг начин, различен от размяна на
фиксирана сума парични средства или
друг финансов актив за фиксиран брой
от собствените капиталови инструменти
на предприятието. За тази цел
собствените капиталови инструменти на
предприятието
не
включват
инструменти, които самите са договори
за бъдещо получаване или предоставяне
на собствени капиталови инструменти
на предприятието.

Финансови отчети

Структурирано представяне на финансовото състояние,
финансовите резултати от дейността и паричните потоци на
предприятието.

Финансови отчети с общо
предназначение

Финансови отчети, ориентирани към общите финансовоинформационни нужди на широк кръг потребители, които
не са в състояние да изискват отчети, изготвени специално
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за удовлетворяване на техните конкретни информационни
потребности.
Финансово състояние

Взаимоотношението между активи, пасиви и собствен
капитал на дадено предприятие, така както са отчетени в
отчета за финансовото състояние.

Функционална валута

Валутата на основната икономическа среда, в която
функционира предприятието.

Хеджирана позиция

За целите на специалното счетоводно отчитане на
хеджирането от МСП, съгласно Раздел 12 на настоящия
МСФО, хеджирана позиция е:

Хеджиращ инструмент

(а)

лихвен риск на дългов инструмент, оценен по
амортизирана стойност;

(б)

валутен или лихвен риск при твърд ангажимент
или много вероятна прогнозирана операция;

(в)

ценови риск за стока, която предприятието
притежава или при твърд ангажимент или много
вероятна прогнозирана операция за покупка или
продажба на стока; или

(г)

валутен риск при
чуждестранна дейност.

нетна

инвестиция

в

За целите на специалното счетоводно отчитане на
хеджирането от МСП, съгласно Раздел 12 на настоящия
МСФО, хеджиращ инструмент е финансов инструмент,
който отговаря на всички изброени по-долу условия:
(а)

представлява лихвен суап, валутен суап,
форуърден обменен договор за чуждестранна
валута или стока, който се очаква да е
високоефективен при компенсиране на риск,
идентифициран в параграф 12.17, който е
определен като хеджиран риск.

(б)

ангажира страна, външна по отношение на
отчитащото се предприятие (т.е. външна за
групата, сегмента или отделното предприятие, за
което се отнасят отчетите).

(в)

фиктивната му стойност е равна на определената
сума на главницата или фиктивната сума на
хеджираната позиция.

(г)

има определена дата на падеж, не по-късно от
(i)

датата на падежа на
финансовия инструмент,

хеджирания

(ii)
ангажимента
стоката, или

датата

на очакваното уреждане на
за покупка или продажба на

(iii)
прогнозирана

настъпването на много вероятната
сделка с валута или стока,
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която се хеджира.
(д)

няма клаузи за авансово плащане, предсрочно
прекратяване или продължаване на срока.

Предприятие, което при счетоводно отчитане на финансови
инструменти избере да прилага МСС 39, следва да прилага
дефиницията за хеджиращ инструмент в МСС 39, а не
настоящата дефиниция.
Цел на финансовите отчети

Да предоставят информация за финансовото състояние,
резултатите от дейността и паричните потоци на дадено
предприятие, която е полезна при вземането на
икономически решения от широк кръг потребители, които
не са в състояние да изискват отчети, специално изготвени
за удовлетворяване на техните конкретни информационни
потребности.

Честно, достоверно
представяне

Достоверно представяне на ефектите от сделки, други
събития или условия в съответствие с дефинициите и
критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и
разходи.
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Таблица с източниците
МСФО за МСП бе разработен посредством:
(a)

извличане на фундаменталните понятия и концепции от Общите положения на
СМСС и от принципите и свързаните с тях задължителни насоки в пълните МСФО
(включително Разясненията), и

(б)

взимане под внимание на модификациите, които са целесъобразни въз основа на
нуждите на потребителите и съображенията за съотношението разходи – ползи.

Поместената по-долу таблица идентифицира първичните източници в пълните МСФО, от
които са извлечени принципите за всеки от разделите в МСФО за МСП.
Раздел в МСФО за МСП

Източници

Предговор

Предговор към Международните
стандарти за финансово отчитане

1

Малки и средни предприятия

-

2

Понятия и широко разпространени
принципи

Общи положения на СМСС, МСС 1
Представяне на финансови отчети,
така както е преработен през 2007 г

3

Представяне на финансовия отчет

МСС 1

4

Отчет за финансовото състояние

МСС 1

5

Отчет за всеобхватния доход и отчет
за доходите

МСС 1

6

Отчет за промените в собствения
капитал и отчет за доходите и
неразпределената печалба

МСС 1

7

Отчет за паричните потоци

МСС 7 Отчет за паричните потоци

8

Пояснителни приложения към
финансовие отчети

МСС 1

9

Консолидирани и индивидуални
финансови отчети

МСС 27 Консолидирани и индивидуални
финансови отчети, така както е
изменен през 2008 г

10

Счетоводни политики, приблизителни
оценки и грешки

МСС 8 Счетоводна политика, промени
в счетоводните приблизителни оценки и
грешки

11 и 12

Основни финансови инструменти и
Други въпроси относно финансовите
инструменти

МСС 32 Финансови инструменти:
представяне, МСС 39 Финансови
инструменти: признаване и оценяване,
МСФО 7 Финансови инструменти:
оповестяване
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13

Материални запаси

МСС 2 Материални запаси

14

Инвестиции в асоциирани предприятия

МСС 28 Инвестиции в асоциирани
предприятия

15

Участия в съвместни предприятия

МСС 31 Дялове в съвместни
предприятия

16

Инвестиционен имот

МСС 40 Инвестиционни имоти

17

Имоти, машини и съоръжения

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

18

Нематериални активи, различни от
репутацията

МСС 38 Нематериални активи

19

Бизнес комбинации и репутация

МСФО 3 Бизнес комбинации, така както
е преработен през 2008 г

20

Лизинги

МСС 17 Лизинг

21

Провизии, условни активи и условни
пасиви

МСС 37 Провизии, условни пасиви и
условни активи

22

Пасиви и собствен капитал

МСС 1, МСС 32

23

Приходи

МСС 11 Договори за строителство,
МСС 18 Приходи

24

Безвъзмездни средства, предоставени
от държавата

МСС 20 Счетоводно отчитане на
безвъзмездни средства, предоставени
от държавата и оповестяване на
държавната помощ

25

Разходи по заеми

МСС 23 Разходи по заеми

26

Плащане на базата на акции

МСФО 2 Плащане на базата на акции

27

Обезценка на активи

МСС 2, МСС 36 Обезценка на активи

28

Доходи на наети лица

МСС 19 Доходи на наети лица

29

Данъци върху дохода

МСС 12 Данъци върху дохода

30

Превалутиране на чуждестранна
валута

МСС 21 Ефекти от промените в
обменните курсове

31

Свръхинфлация

МСС 29 Финансово отчитане при
свръхинфлационни икономики

32

Събития след края на отчетния период

МСС 10 Събития след отчетния период
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33

Оповестяване на свързани лица

МСС 24 Оповестяване на свързани лица

34

Специализирани дейности

МСС 41 Земеделие, МСФО 6 Проучване
и оценка на минерални ресурси

35

Преминаване към МСФО за МСП

МСФО 1 Прилагане за първи път на
Международните стандарти за
финансово отчитане
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Одобрение от Съвета на МСФО за МСП
Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО
за МСП) беше одобрен за публикуване от тринадесет от четиринадесетте члена на Съвета по
международни счетоводни стандарти. Г-н Лейзеринг изрази несъгласие. Неговото мнение е
изложено след Основание за заключения.

Сър Дейвид Туиди

Председател

Томас Е.Джоунс

Заместник-председател

Мери Е.Барт
Стивън Купър
Филип Данжу
Ян Енгстрьом
Робърт П.Гарнет
Жилбер Желар
Прабхакар Калавачерла
Джеймс Дж.Лейзеринг
Уорън Дж.Макгрегър
Джон Т.Смит
Тацуми Ямада
Вай-Гуо Занг
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