НСС - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ (отм.) (отм.)
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
чл. 6 ЗСч,
чл. 1,
§ 3,
§ 5 ПМС № 65 от 1998 г.
Приложение към чл. 1 на ПМС № 65 от 1998 г., обн., ДВ, бр. 36 от 31.03.1998 г., в сила
от 1.01.1998 г.
Издадено като притурка на ДВ.
1. С националните счетоводни стандарти се осигурява организационно и
методологично единство при осъществяването на счетоводното отчитане (текущо и периодично)
на дейността на предприятието, за да се постигне вярно и честно представяне на имущественото
и финансовото състояние в годишния счетоводен отчет.
2. Стандартите са неразделна част от постановките на Закона за счетоводството. Те
осигуряват:
а) завършеност на националното счетоводно законодателство при условията на
пазарна икономика;
б) унифицирано прилагане на възприетата международна счетоводна терминология;
в) прилагане на международните счетоводни стандарти в съответствие със
специфичните счетоводни проблеми в Република България;
г) пълно обхващане на счетоводните обекти;
д) законосъобразно счетоводно третиране на някои отчетни ситуации, за които има
алтернативни решения в международните счетоводни стандарти;
е) законосъобразност при мотивирането, разработването и осъществяването на
възприетата от ръководството на предприятието счетоводна политика;
ж) единна концепция за капитала на предприятието и за неговото поддържане.
3. С оглед на правилното и еднакво прилагане на разпоредбите на счетоводното
законодателство се определят следните счетоводни понятия, за които няма определения в
Закона за счетоводството или в отделните стандарти и които се използват многократно:
3.1. Актив - придобит и контролиран от предприятието материален, нематериален или
финансов ресурс в резултат на минали събития, от експлоатиране на който се очаква
икономическа изгода.
3.2. Реални активи - разликата между общата сума на активите и невнесения капитал.
3.3. Провизируем актив - вземане, за което се начисляват провизии.
3.4. Пасив - съществуващо задължение на предприятието, което произтича от минали
събития, погасяемо чрез намаляване на активи или възникване на други задължения.
3.5. Капитал - паричен израз на стойността на вложените в предприятието активи.
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3.6. Собствен капитал - разликата между стойността на активите на предприятието и
неговите пасиви.
3.7. Приходи - нарастване на стойността на икономическата изгода през отчетния
период чрез въвеждане или подобрения на активите, или намаляване стойността на пасивите,
при което нараства собственият капитал, отделно от дяловите вноски на капиталовложителите.
3.8. Разходи - намаляване стойността на икономическата изгода през отчетния период
под формата на извеждане извън предприятието и намаляване на неговите активи или
увеличаване на неговите пасиви, което води до намаляване на собствения капитал отделно от
това, което се дължи на капиталовложителите при разпределението на финансовия резултат.
3.9. Финансов резултат (печалба или загуба) - стойностен израз на крайния
икономически резултат от осъществяването на определена сделка или от дейността на
предприятието за определен отчетен период.
Счетоводна печалба - печалбата преди начисляване на разходи за данъци върху нея, а балансова
печалба - печалбата след начисляване на тези разходи.
Счетоводна загуба - загубата преди начисляване на разходи за данъци, а балансова загуба загубата след начисляване на разходи за данъци.
3.10. Контрол - възможност да се насочва (ръководи) финансово-оперативната дейност
на предприятието, поради притежание пряко или косвено на повече от половината от акциите
и/или дяловете, както и от гласовете в органите за управление.
3.11. Значително участие - възможност за участие при вземане на решения, свързани с
финансово-оперативната политика на предприятието, в което е инвестирано, но не и контрол
върху тази политика, поради притежание пряко или косвено на не по-малко от 25 на сто от
акциите и/или дяловете, както и от гласовете в органите за управление.
3.12. Малцинствено участие - част от нетния резултат от дейността и от нетните
активи на дъщерното предприятие, което може да се припише на участия, които не са
притежание (пряко или косвено) на предприятието майка.
3.13. Дъщерно предприятие - предприятие, което е под контрола на друго
предприятие, наричано предприятие майка.
3.14. Предприятие майка - предприятие, което контролира едно или повече дъщерни
предприятия.
3.15. Група (икономическа група) - съвкупност от предприятие майка и всичките му
дъщерни предприятия.
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