Международен счетоводен стандарт (МСС) 27
Индивидуални финансови отчети
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приемане
на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/
2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1254/2012 на Комисията от 11 декември 2012 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на Международен стандарт за финансово отчитане
10, Международен стандарт за финансово отчитане 11, Международен стандарт за
финансово отчитане 12, Международен счетоводен стандарт 27 (2011 г.) и Международен
счетоводен стандарт 28 (2011 г.) (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1174/2013 на Комисията от 20 ноември 2013 година за
изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни
счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане
(МСФО) 10 и 12 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 (текст от значение за
ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2441 на Комисията от 18 декември 2015 година за изменение
на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни
стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на
Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 27 (текст от значение за ЕИП)
ЗАКОН за счетоводството (ЗСч) - § 1, § 2
Цел

1 Целта на настоящия стандарт е да определи изискванията за отчитане и оповестяване на
инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия,
когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети.
Обхват

2 Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия,
съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е
задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални
финансови отчети.
3 Настоящият стандарт не определя кои предприятия следва да изготвят индивидуални
финансови отчети. Той се прилага, когато предприятието изготвя индивидуални
финансови отчети, които съответстват на Международните стандарти за финансово
отчитане.
Определения

4 (Изм. - Регламент (ЕС) № 2015/2441, ОВ L 336, 23/12/2015) В настоящия стандарт са
използвани следните термини с посоченото значение:
Консолидирани финансови отчети представляват финансовите отчети на група, в които
активите, пасивите, собственият капитал, приходите, разходите и паричните потоци на
компанията майка и нейните дъщерни предприятия са представени като такива на една
стопанска единица.
Индивидуални финансови отчети са отчетите, които се представят от предприятие, в които
предприятието може да избере, при спазване на изискванията в настоящия стандарт, да
отчита инвестициите си в дъщерни предприятия, съвместни предприятия или асоциирани
предприятия или по цената на придобиване в съответствие с МСФО 9 Финансови
инструменти, или като използва метода на собствения капитал така, както е описано в
МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия.
5 (Изм. - Регламент (ЕС) № 2015/2441, ОВ L 336, 23/12/2015) Следните термини са
определени в приложение А към МСФО 10 Консолидирани финансови отчети,
приложение А към МСФО 11 Съвместни дейности и параграф 3 от МСС 28 Инвестиции в
асоциирани предприятия и съвместни предприятия:
• асоциирано предприятие,
• метод на собствения капитал
• контрол върху предприятието, в което е инвестирано,
• група,
• (Изм. - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) инвестиционно предприятие,
• съвместен контрол,
• съвместно предприятие,
• контролиращ съдружник,
• компания майка,
• значително влияние,
• дъщерно предприятие.
6 (Изм. - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013, Регламент (ЕС) № 2015/2441,
ОВ L 336, 23/12/2015) Индивидуалните финансови отчети са отчетите, които се представят
в допълнение към консолидираните финансови отчети или в допълнение към финансовите
отчети на инвеститор, който няма инвестиции в дъщерни предприятия, но има инвестиции

в асоциирани предприятия или съвместни предприятия, които инвестиции в асоциирани
предприятия или съвместни предприятия трябва съгласно МСС 28 да се отчитат по метода
на собствения капитал, освен при предвидените в параграфи 8 — 8A обстоятелства.
7 (Изм. - Регламент (ЕС) № 2015/2441, ОВ L 336, 23/12/2015) Финансовите отчети на
дадено предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или дял
на контролиращ съдружник в съвместно предприятие, не са индивидуални финансови
отчети.
8 Предприятието, което в съответствие с параграф 4, буква а) от МСФО 10 е освободено от
изискването за консолидация или в съответствие с параграф 17 от МСС 28 (изменен през
2011 г.) - от прилагане на метода на собствения капитал, може да представя индивидуални
финансови отчети като единствените си финансови отчети.
8A (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Инвестиционно
предприятие, от което се изисква през текущия период и всички представени сравнителни
периоди да прилага изключение от изискването за консолидация за всички негови
дъщерни предприятия в съответствие с изискванията на параграф 31 от МСФО 10,
представя индивидуални финансови отчети като единствени свои финансови отчети.
Изготвяне на индивидуални финансови отчети

9 Индивидуалните финансови отчети се изготвят в съответствие с всички приложими
МСФО, освен предвиденото в параграф 10.
10. (Изм. - Регламент (ЕС) № 2015/2441, ОВ L 336, 23/12/2015) Когато предприятието
изготвя индивидуални финансови отчети, то отчита инвестициите в дъщерни предприятия,
съвместни предприятия или асоциирани предприятия или:
а) по цена на придобиване (себестойност);
б) в съответствие с МСФО 9; или
в) като използват метода на собствения капитал, както е описан в МСС 28.
Предприятието прилага същото счетоводно отчитане за всяка категория инвестиции.
Инвестиции, отчетени по цена на придобиване или по метода на собствения капитал, се
отчитат в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и
преустановени дейности, когато те са класифицирани като държани за продажба или за
разпределяне (или са включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана
като държана за продажба или за разпределяне). Оценяването на отчитаните в
съответствие с МСФО 9 инвестиции не се променя при тези условия.
11 Ако предприятието избере, в съответствие с параграф 18 от МСС 28 (изменен през 2011
г.), да оцени по справедлива стойност своите инвестиции в асоциирани предприятия или
съвместни предприятия посредством печалбата или загубата в съответствие с МСФО 9, то
също така следва да отчете тези инвестиции по същия начин в своите индивидуални
финансови отчети.

11A (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Ако от предприятието
майка се изисква в съответствие с изискванията на параграф 31 от МСФО 10 да оцени
своята инвестиция в дъщерно предприятие по справедлива стойност в печалбата или
загубата в съответствие с МСФО 9, то също така отчита своята инвестиция в дъщерно
предприятие по същия начин в своите индивидуални финансови отчети.
11Б (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013, изм. - Регламент (ЕС) №
2015/2441, ОВ L 336, 23/12/2015) Когато предприятието майка престава да бъде
инвестиционно предприятие или става инвестиционно предприятие, то отчита промяната
от датата, на която е настъпила промяната на статута, както следва:
а) когато предприятието престава да бъде инвестиционно предприятие, то отчита
инвестициите в дъщерно предприятие в съответствие с параграф 10. Датата на
придобиване се приема за датата на промяна на статута. Справедливата стойност на
дъщерното предприятие към приетата дата на придобиване представлява прехвърленото
прието възнаграждение при отчитането на инвестицията в съответствие с параграф 10.
i) [заличен]
ii) [заличен]
б) когато предприятието става инвестиционно, то отчита инвестициите в дъщерно
предприятие по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с МСФО 9.
Разликата между предишната балансова стойност на дъщерното предприятие и неговата
справедлива стойност към датата на промяната на статута на инвеститора се признава като
нетен резултат в печалбата или загубата. Кумулативната сума на всяка печалба или загуба,
които преди са били признати в друг всеобхватен доход по отношение на тези дъщерни
дружества, се разглежда все едно инвестиционното предприятие се е освободило от тези
дъщерни предприятия на датата на промяната в статута.
12 (Изм. - Регламент (ЕС) № 2015/2441, ОВ L 336, 23/12/2015) Дивидентите от дъщерно
предприятие, съвместно предприятие или асоциирано предприятие се признават в
индивидуалните финансови отчети на предприятието, когато правото на предприятието да
получи дивидент е установено. Дивидентът се признава в печалбата или загубата, освен
ако предприятието избере да използва метода на собствения капитал, в който случай
дивидентът се признава като намаление на балансовата сума на инвестицията.
13 Когато компанията майка реорганизира груповата си структура, като създава ново
предприятие в качеството му на компания майка при съблюдаване на следните критерии:
а) новата компания майка придобива контрол над първоначалната компания майка чрез
издаването на инструменти на собствения капитал в замяна на съществуващите
инструменти на собствения капитал на първоначалната компания майка;
б) непосредствено преди и след реорганизацията активите и пасивите на новата група и
първоначалната група са едни и същи; както и

в) непосредствено преди и след реорганизацията собствениците на първоначалната
компания майка преди реорганизацията имат същите абсолютни и относителни дялови
участия в нетните активи на първоначалната група и новата група, а новата компания
майка отчита инвестицията си в първоначалната компания майка в съответствие с
параграф 10 , буква а) в своите индивидуални финансови отчети, новата компания майка
оценява стойността по балансовата стойност на дела си в позициите на собствения
капитал, посочени в индивидуалните финансови отчети на първоначалната компания
майка на датата на реорганизацията.
14 Аналогично, предприятие, което не е компания майка, може да създаде ново
предприятие в качеството му на компания майка при съблюдаване на критериите,
посочени в параграф 13. Изискванията на параграф 13 се прилагат и за такива
реорганизации. В тези случаи позоваването на "първоначалната компания майка" и
"първоначалната група" се счита като позоваване на "първоначалното предприятие".
Оповестяване

15 Предприятието прилага всички приложими МСФО, когато прави оповестявания в
своите индивидуални финансови отчети, включително изискванията на параграфи 16 и 17.
16 Когато компанията майка, в съответствие с параграф 4, буква а) от МСФО 10, избере да
не изготвя консолидирани финансови отчети, като вместо това изготвя индивидуални
финансови отчети, в тези индивидуални финансови отчети се оповестява:
а) фактът, че финансовите отчети са индивидуални финансови отчети; че е използвано
освобождаването от изискването за консолидация; наименованието и седалището на
централата (и страната на учредяване, ако е различна) на предприятието, чиито
консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните стандарти
за финансово отчитане, са представени за обществено ползване; както и адресът, на който
тези консолидирани финансови отчети могат да се получат;
б) списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и
асоциирани предприятия, включително:
i) наименованието на тези предприятия, в които е инвестирано;
ii) седалището на централата (и държавата на учредяване, ако е различна) на тези
предприятия, в които е инвестирано;
iii) дела на притежаваното участие (и дела на притежаваните права на глас, ако е
различен), притежаван в тези предприятия, в които е инвестирано.
в) описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в буква б).
16A (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Когато инвестиционно
предприятие, което е предприятие майка (различно от предприятието майка, обхванато в
параграф 16) подготвя в съответствие с параграф 8А индивидуални финансови отчети като

единствени свои финансови отчети, то оповестява този факт. Инвестиционното
предприятие също така представя оповестяванията, свързани с инвестиционни
предприятия, изисквани от МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия.
17 (Изм. - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Когато предприятие майка
(различно от предприятието майка, обхванато в параграфи 16 – 16A) или инвеститор със
съвместен контрол или значително влияние върху предприятието, в което е инвестирано,
изготвя индивидуални финансови отчети, предприятието майка или инвеститорът
идентифицира финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО 10, МСФО 11 или
МСС 28 (изменен през 2011 г.), за които те се отнасят. В своите индивидуални финансови
отчети предприятието майка или инвеститорът оповестява също така:
а) фактът, че отчетите представляват индивидуални финансови отчети и причините,
поради които те са изготвени, ако това не се изисква по закон;
б) списък на съществените инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и
асоциирани предприятия, включително:
i) наименованието на тези предприятия, в които е инвестирано;
ii) седалището на централата (и държавата на учредяване, ако е различна) на тези
предприятия, в които е инвестирано;
iii) дела на притежаваното участие (и дела на притежаваните права на глас, ако е
различен), притежаван в тези предприятия, в които е инвестирано;
в) описание на използвания метод за отчитане на инвестициите, изброени в буква б).
Компанията майка или инвеститорът също така идентифицира финансовите отчети,
изготвени в съответствие с МСФО 10, МСФО 11 или МСС 28 (изменен през 2011 г.), за
които се отнасят.
Дата на влизане в сила и преходни разпоредби

18 (Изм. - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Предприятието прилага
настоящия стандарт за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2013 година.
Разрешено е по-ранното прилагане. Ако предприятието прилага настоящия стандарт
по-рано, то оповестява този факт и едновременно прилага МСФО 10, МСФО 11, МСФО 12
и МСС 28 (изменен през 2011 г.).
18A (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) С Инвестиционни
предприятия (изменения на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27), издадени през октомври 2012
г., бяха изменени параграфи 5, 6, 17 и 18 и бяха добавени параграфи 8А, 11А—11Б, 16А и
18Б — 18И. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на
или след 1 януари 2014 г. Разрешава се ранно прилагане. Ако дадено предприятие
приложи тези изменения по-рано, то оповестява този факт и прилага по едно и също време
всички изменения, включени в Инвестиционни предприятия.

18Б (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Ако към датата на
първоначалното прилагане на измененията Инвестиционни предприятия (която за целите
на настоящия МСФО е началото на годишния отчетен период, за който тези изменения се
прилагат за първи път) предприятието майка стигне до заключението, че представлява
инвестиционно предприятие, то прилага параграфи 18В – 18И за своите инвестиции в
дъщерно предприятие.
18В (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Към датата на
първоначалното прилагане инвестиционното предприятие, което преди това е оценявало
своята инвестиция в дъщерно предприятие по себестойност, оценява тази инвестиция по
справедлива стойност в печалбата или загубата, все едно изискванията на настоящия
МСФО винаги са били в сила. Инвестиционното предприятие коригира със задна дата
годишния период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане, и
коригира неразпределената печалба в началото на непосредствено предхождащия годишен
период за всяка разлика между:
а) предишната балансова стойност на инвестицията; и
б) справедливата стойност на инвестицията на инвеститора в дъщерното предприятие.
18Г (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Към датата на
първоначалното прилагане инвестиционното предприятие, което преди това е оценявало
своята инвестиция в дъщерно предприятие по справедлива стойност чрез друг всеобхватен
доход, продължава да оценява тази инвестиция по справедлива стойност. Кумулативната
сума на всички корекции на справедливата стойност, които преди са били признати в друг
всеобхватен доход, се прехвърлят към неразпределената печалба в началото на годишния
период, непосредствено предхождащ датата на първоначалното прилагане.
18Д (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Към датата на
първоначалното прилагане инвестиционното предприятие не прави корекции в
предходното отчитане на дял в дъщерно предприятие, който преди това е избрало да оцени
по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с МСФО 9, както е
разрешено в параграф 10.
18Е (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Преди датата на
приемането на МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност инвестиционното
предприятие използва справедливите стойности, които преди това са отчитани пред
инвеститорите или пред ръководството, ако тези стойности представляват стойността, за
която инвестицията е можело да бъде разменена между информирани и желаещи страни в
сделка при справедливи пазарни условия на датата на оценката.
18Ж (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Ако оценката на
инвестицията в дъщерното предприятие в съответствие с параграфи 18В – 18Е е
практически неприложима (както е определено в МСС 8 Счетоводна политика, промени в
счетоводните приблизителни оценки и грешки), инвестиционното предприятие прилага
изискванията на настоящия МСФО в началото на най-ранния период, за който прилагането
на параграфи 18В – 18Е е възможно, който може да бъде и текущият период. Инвеститорът

коригира със задна дата годишния период, непосредствено предхождащ датата на
първоначалното прилагане, освен ако началото на най-ранния период, за който
прилагането на настоящия параграф е практически осъществимо, е текущият период.
Когато датата, на която е практически приложимо инвестиционното предприятие да оцени
справедливата стойност на дъщерното предприятие, е по-рано от началото на
непосредствено предхождащия период, инвеститорът коригира собствения капитал в
началото на непосредствено предхождащия период — за всяка разлика между:
а) предишната балансова стойност на инвестицията; и
б) справедливата стойност на инвестицията на инвеститора в дъщерното предприятие.
Ако най-ранният период, за който прилагането на настоящия параграф е практически
осъществимо, е текущият период, корекцията на собствения капитал се признава към
началото на текущия период.
18З (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Ако инвестиционното
предприятие се е освободило от инвестицията в дъщерно предприятие или е изгубило
контрол над нея преди датата на първоначалното прилагане на измененията
Инвестиционни предприятия, от инвестиционното предприятие не се изисква да направи
корекции в предходното отчитане на тази инвестиция.
18И (Нов - Регламент (ЕО) № 1174/2013, ОВ L 312, 21/11/2013) Без да се засягат
позоваванията в параграфи 18В—18Ж на годишния период, непосредствено предхождащ
датата на първоначалното прилагане („непосредствено предхождащия период"),
предприятието може също, но не е задължено, да представи коригирана сравнителна
информация за представени по-ранни периоди. Ако предприятието не представи
коригирана сравнителна информация за представени по-ранни периоди, всички
позовавания на „непосредствено предхождащия период" в параграфи 18В—18Ж се четат
като „най-ранния представен коригиран сравнителен период". Ако дадено предприятие
представи некоригирана сравнителна информация за по-ранни периоди, то ясно
обозначава информацията, която не е коригирана, декларира, че тя е изготвена въз основа
на други критерии и обяснява тези критерии.
18Й (Нов - Регламент (ЕС) № 2015/2441, ОВ L 336, 23/12/2015) С Метод на собствения
капитал в индивидуалните финансови отчети (изменения на МСС 27), издаден през август
2014 г., бяха изменени параграфи 4—7, 10, 11Б и 12. Предприятието прилага тези
изменения със задна дата за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2016 г., в
съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни
оценки и грешки. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието ги прилага за
по-ранен период, то оповестява този факт.
Позовавания на МСФО 9

19 Ако предприятието приложи настоящия стандарт, но все още не прилага МСФО 9,
всяко позоваване на МСФО 9 се счита за позоваване на МСС 39 Финансови инструменти:
признаване и оценяване.
Оттегляне на МСС 27 (2008)

20 Настоящият стандарт се издава едновременно с МСФО 10. Заедно двата МСФО
отменят МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (изменен през 2008
г.).

