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Резюме:С въвеждането на изискванията на счетоводна
Директива
2013/34/ЕС, възникна необходимостта от значителни промени в българското
счетоводно законодателство. В резултат на това беше разработен нов Закон за
счетоводството, който е в сила от01.01.2016г. Посредством измененията в
нормативната уредба, се въведе нова категоризация на предприятията, съобразно
която се дава възможност на компаниите да организират своето финансово
отчитане в съответствие с българското счетоводно законодателство, преминавайки
от Международните стандарти за финансово отчитане (MСФО) към използването
на Националните счетоводни стандарти (НСС).
Процесът на глобализация е фактор, оказващ влияние върху развитието на
икономиката в световен мащаб. Премахването на границите между отделните страничленки на Европейския съюз, както и скъсяване на разстоянията между тях чрез
развитието на различните видове транспорт, способстват разрастването на
международната търговия. Когато едно предприятие функционира на пазарите на
повече от една държава-членка, евентуални различия в нормативната уредба, в
частност във финансовото отчитане на стопанските операции, затрудняват търговския
стокообмен. Синхронизирането на законодателствата на отделните страни подобрява
бизнес средата и насърчава развитието на компаниите в международен аспект.
От 01.01.2016 г. в България е в сила нов Закон за счетоводството, който прави
възможно въвеждането на Директива 2013/34/ЕС и координирането на българската с
нормативните уредби на другите страни от Съюза. Тя има за цел до голяма степен да
уеднакви разпоредбите относно представянето и съдържанието на финансовите отчети
и докладите за дейността, като търси баланс между намаляването на
административната тежест чрез облекчаване на изискванията за отчитане на
предприятията от една страна и интересите на потребителите на финансовите отчети от
друга.
В новата счетоводна Директива изискванията към предприятията са в
зависимост от техния размер на база финансови и нефинансови показатели, а не според
правната им форма [1]. В този смисъл с новия Закон за счетоводството – в сила от
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01.01.2016г., се въвежда единна категоризация на предприятията за целия Европейски
съюз.
Таблица 1 Категории предприятия[2]
Източник: Закон за счетоводството, ДВ бр.95 / 08.12.2015г.

Микро

Балансова
стойност на
активите
до 700 000 лв.

до 1 400 000 лв.

Средна
численост на
персонала
до 10 души

Малки

до 8 000 000 лв.

до 16 000 000 лв.

до 50 души

Средни

до 38 000 000 лв.

до 76 000 000 лв.

до 250 души

Големи

над 38 000 000 лв.

над 76 000 000 лв.

над 250 души

Вид
предприятие

Нетни приходи от
продажби

Категорията се
променя, когато
предприятие за
последните два отчетни
периода не отговаря на
два от трите показателя
за определената
категория

Промените вновата счетоводна нормативна уредба са съществени и засягат не
само транспортния сектор, но и останалите сектори. Обект на настоящото изследване са
предприятия, извършващи спедиторски услуги свързани с осъществяване на
автомобилни и комбинирани превози[3]. В извадката участват 21 дружества.
Според новата категоризация, предприятиятаопериращи на пазара на
спедиторски услуги (а и всички останали предприятия) могат да се разделят главно на
средни и малки:
Таблица 2 Класификация на предприятията според Закон за счетоводството в сила от 01.01.2016г.
Категори
и
предпр
Фирми – членове
ия
тия
1. Шенкер ЕООД
С
2. Карго Партнер ЕООД
Р
3. Гебрюдер Вайс ЕООД
4.Скорпион Шипинг ООД
Е
5. Фреш Лоджик ЕАД
6. Дискордиа АД
Д
7. М &М Милицер и Мюнх
България ООД
Н
8. Юнимастърс Лоджистикс
АД
И
9. Драгажен Флот - Истър АД
10. Ойрошпед АД
11. МВ Логистика ООД
12. Джаймекс ООД
М
13. Евробул ООД
14. Квеенбергер Лоджистикс
А
БЛГ ЕООД
15. Омега Транс ООД
Л
16. Рубикон Транспорт
Експрес ООД
К
17. Сико Транс АД
18. Трейдсървис
И
Интернешънъл ЕООД
19. Трайдънт Фрейт ООД
20. Юнишипинг
Интернешънъл ООД
21. Трайдънт Фрейт ООД

Балансова
стойност на
активите

Нетни
приходи от
продажби

Численост
на
персонала

До 31.12.
2015 г.

36 089
6 281
22 862
12 181
28 225
15 534

81 414
20 013
21 974
12 762
18 934
35 011

250 д.
2 450 д.
64 д.
120 д.
187 д.

МСФО
МСФО
МСФО
МСФО
МСФО
МСФО

15 165

67 693

-

МСФО

15 593

3 436

55 д.

НСС

15 237
11 825
321
1 842
4 098

4 835
2 486
1 958
831
14 981

120 д.
130 д.
7 д.
12 д.
22 д.

НСС
НСС
МСФО
НСС
НСС

2 692

14 062

-

НСС

1 379

2 103

-

НСС

1 995

1 801

-

НСС

4 926

16 446

32 д.

НСС

6 135

1 163

-

НСС

28 225

8 420

38 д.

НСС

833

1 903

-

НСС

6 135

8 420

38 д.

НСС

Източник: Търговски регистър

Новият Закон за счетоводството – към 01.01.2016г., задължава само
предприятията от обществен интерес да прилагат МСФО, като за първи път се въвежда
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понятиеето „предп
приятия отт обществеен интерес”” (ПОИ). По
П подобеен начин могат
м
да
бъдат класифицир
к
рани:
- „Холдингг Български
и държавни
и железниц
ци” ЕАД и дъщерните
д
е му предпр
риятия;
- Националлна компан
ния „Железопътна инф
фраструктуура”;
ратегическко значениее за развиттието не
Видно е, че големите компании, имащи стр
само наа жп транспорта у наас, но и на икономикаата като цяяло, са ПОИ
И и задълж
жително
следва да изготвятт своите гоодишни финансови оттчети на бааза МСФО.
- кредитни институци
ии (банки);
- застраховвателни и презастрахо
п
ователни др
ружества;
- класифиц
цираните предприяттия като големи, които саа инвести
иционни
дружесства;
- пенсионн
но-осигуриттелните друужества;
- всички дружества
д
с основн
на дейностт производство и/илли преносс и/или
продаж
жба на електтроенергияя или топлооенергия и са класифи
ицирани каато големи по този
закон;
- големите предприяттия с осноовна дейно
ост внос, пренос, раазпределян
не и/или
п
гааз;
транзиттиране на природен
- търговски
и дружествва, чиято оссновна дейн
ност е да предоставят
п
т водоснабд
дителни
и услуги[2].
и каналлизационни
В
Всички
осттанали преедприятия могат да прилагат национални
н
ите стандаарти т.е.
дава се възможност на всичкки дружесттва (с изклю
ючение на предприятията от общ
ществен
интересс) – малки
и, средни, включително и гол
леми, да сее върнат ккъм използзване на
национ
налните стаандарти.
Т
Това
ставаа възможноо чрез новоосъздадени
ия НСС 42 „Прилаган
не за първи
и път на
Национ
налните сч
четоводни стандартти” (когатто предход
дната счеетоводна база
б
за
предприятието саа били меж
ждународни
ите стандаарти). Еднаа от основн
ните цели на този
норматтивен акт е осигуряваане за потрребителите на ясна и съпоставим
ма информ
мация за
отделни
ите отчетн
ни периоди
и.Стандарттът дава ко
онкретни насоки,
н
кооито трябвва да се
следватт по отнош
шение на иззползванитте политики
и при съставянето наа първия фи
инансов
отчет според
с
Нац
ционалните счетовод
дни стандаарти. Като една ком
мпания мож
же само
веднъж
ж да бъде прредприятиее, прилагащ
що за първи
и път НСС[[1].
Д
Данните
в таблица 2 показват,, че една част
ч
от ком
мпаниите (според Заакона за
счетовоодството в сила до 31.12.2015 г.) към 2014 г. се отчиттат на базаа МСФО. Съгласно
С
новата счетоводн
на база (в сила от 011.01.2016г.)), всяко ед
дно от тези
и предприятия по
желани
ие може да
д избере да съставви финансо
овите си отчети сп
поред бълггарските
стандаррти премин
навайки къ
ъм използваане на НСС
С. По данн
ни от провеедена анкетта, една
част отт предприяятията ще продължаат да изготтвят годиш
шните си ф
финансови отчети
(ГФО) в съответсттвие с МСФО поради
и факта, чее притежаваат дъщерни
и дружествва и/или
жбина.
имат иззградени прредставитеелства в чуж
Струуктура на
предприяти
ията използв
ващи
МСФО / рессп.НСС катоо база
за изготвя
яне на ГФО (%)
(
38%
Г
ГФО
на
б
база
НСС
62%

НСС (б
бр. предприяттия)
МСФО
О (бр. предприятия)

13

Фигур
ра 1

8

Фигуура 2

Източник: Търговски регистърр
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Какви са промените за предприятието при един такъв преход към нова
счетоводна база предвид действащата нормативна уредба?
Като начало, предприятието е длъжно да състави встъпителен баланс към датата
на преминаване към Националните счетоводни стандарти, с който баланс се осигурява
съпоставимост на информацията за всяка една позиция от финансовите отчети. Напр.
компанията приема да приложи НСС към 01.01.2016 г. Тогава встъпителният баланс се
изготвя към 01.01.2015 г., а годишният финансов отчет се съставя към 31.12.2016 г.
изготвен според НСС и съдържащ сравнителна информация за предходния отчетен
период.
КАЗУС
Изложените по-долу разсъждения не обхващат всички счетоводни аспекти
свързани с лизинга, а са във връзка с конкретната тема на настоящия доклад.
Предоставянето съответно придобиването на дълготрайни материални активи
често се извършва посредством сключването на лизингов договор, като лизингът е
„споразумение, по силата на което наемодателят предоставя на наемателя срещу
заплащане правото на ползване на определен актив за договорен срок”[4].
Лизингът е предпочитана форма за придобиване на транспортни средства от
транспортните предприятия, тъй като те, в качеството си на лизингополучател (респ.
наемател), веднага получават от лизингодателя (респ. наемодателя) съответния актив на
определена цена, за определен период от време, като плащането се извършва под
формата на лизингови вноски, което значително намалява финансовата тежест за
предприятието.
Когато има преход от една нормативна уредба към друга (в случая от МСФО
към НСС), за предприятието възникват промени свързани с финансовото отчитане.
В казуса се разглеждат разликите по отношение на отчитането на финансовия
лизинг в зависимост от използваната счетоводна база, както и промените които
произтичат от тях.
Счетоводните стандарти, които разглеждат основни положения и постановки
свързани със счетоводното третиране на лизинга, са МСС 17 и българският стандарт
НСС 17 и двата под наименованието „Лизинг”.
Извършените плащания при финансовия лизинг имат характер на изплащане на
наетия актив[5], тъй като освен предоставеното право на ползване, на наемателя (респ.
лизингополучателя) се прехвърлят рисковете и изгодите от собствеността на актива.
Това налага полученият актив да се отчете като придобиване, а едновременно с
неговото увеличение се отчита и задължение към лизингодателя. Превишаването на
стойността на лизинговия договор над справедливата стойност на придобития актив
има характер на лихвено плащане (респ. лихва)[6].
Ключова разлика между двата стандарта (национален и международен)е начина
на осчетоводяване на лихвата по финансовия лизинг.
Съгласно МСС 17 лизингополучателят:
 отчита финансовия лизинг едновременно като актив и като пасив (задължение)
в Отчета за финансовото състояние (респ. баланса) на предприятието, в размер
равен на справедливата стойностна наетия актив или ако е по-ниска, сумата
на настоящите стойности на минималните лизингови плащания1, определени в
началото на лизинговия договор[7];

Минимални лизингови плащания- плащания на задълженията по лизинговия договор от страна
на наемателя (лизингополучателя), с приспаднат условен наем, разходите за услуги и данъци,
дължими и възстановими от лизингодателя[4].
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 лихвата, дължима съгласно сключения договор за финансов лизинг, не се
включва в цената на договора. Нейното отчитане като разход става в момента
на изплащането ù. Целта е в баланса да не се включват отложени приходи (при
лизингодателя) и отложени разходи (при лизингополучателя).
Съгласно НСС 17 лизингополучателят:
 отчита като задължение (в пасива на баланса) определените в договора наемни
плащания, включвайки стойността на наетия активи общия размер на
лихвата;
 записва в счетоводния баланс наетия актив по справедливата му цена или със
стойността на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски;
 отчита общия размер на лихвата като финансов разход за бъдещ период.
Този разход се признава като текущ при всяко погасяване на задължението,
намалявайки финансовите разходи за бъдещи периоди пропорционално през
срока на лизинговия договор.
За по-ясно представяне на промените във финансовото отчитане, предизвикани
от различията в двата стандарта по отношение на финансовия лизинг е следващият
пример със спедиторско предприятие „Дискордиа” АД.
Таблица 3 Измененията в баланса на Дискордиа”АД в резултат на преминаването от МСФО към
използване на НСС
Сума (хил.лв.)
Сума (хил.лв.)
Актив
Пасив
По
По НСС
По
По НСС
МСФО
МСФО
Нетекущи Активи
Капитал
Нетекущи материални
активи
8 303
8 303
Основен капитал
1 450
1 450
Транспортни средства
Компютърна техника
Други нетекущи материални
активи
Разходи за придобиване на
ДМА

48

48

Неразпределена
печалба

860

19

19

2 310

320

320

Всичко капитал
Нетекущи пасиви
Задължения
по
лизингови договори
Дългосрочни
финансирания
Всичко
нетекущи
пасиви
Текущи пасиви
Краткосрочни заеми
Търговски
и
др.
задължения

Нематериални активи
Програмни продукти

26

26

Инвестиционни имоти

25

25

Всичко нетекущи активи

8 741

8 741

Текущи активи
Материални запаси
Вземания и предостав.
аванси
Парични средства и
еквиваленти
Всичко текущи активи
Разходи за бъдещи
периоди
Всичко активи

1 001
5 181

1 001
5 181

611
6 793

611
6 793
-

686

15 534

16 220

Всичко текущи пасиви

Всичко
капитал

пасиви

и

860

5 425
350

2 310
6 111
350

5 775

6 461

2 686

2 686

4 763

4 763

7 449

7 449

15 534

16 220

Източник: Годишен финансов отчет на „Дискордиа”АД към 31.12.2014г.
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В заключение, на базата на гореизложената информация, както и предвид
данните от таблица 3, могат да се направят следните изводи:
1) счетоводният баланссе променя - както по отношение на структурата на актива и
пасива, които се променят в посока на равностойно увеличение, така и по
отношение сумата на баланса. Подобен род балансово изменениев счетоводната
теория е известно като „трети вид балансово изменение”, което се представя чрез
уравнението:
А + Х = П + Х, където съответно А – актив; П – пасив; Х– изменение[5]
В конкретния пример изменението е в размер на: Х = 686 хил.лв.
2) чрез отчитането на лихвите по финансовия лизинг като финансови разходи за
бъдещи периоди, се дава по-точна информация за реалните активи на
предприятието т.е. оставяйки лихвите(при МСФО) задбалансово , „изкуствено” се
намалява финансовата тежест за компанията, което би могло да подведе
потребителите на финансова информация (от счетоводния баланс) относно реалните
задължения на дружеството;
3) изменение в стойността на нетекущите пасиви на предприятието – те са важен
показател при изчисляване на различни коефициенти от финансовия анализ,
свързани с платежоспособността и финансовата устойчивост на компанията. Всяка
промяна в стойността на коефициентитевлияе върху вземането науправленски
решения от страна на мениджърския екип.
Поради съществуващите ограничения по отношение обема на доклада,
анализирането на промените в организацията на финансовото отчитане и влиянието им
върху транспортните предприятия, предстои да бъдат разгледани в следващи доклади.
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Abstract: By introducing the requirements of the accounting Directive 2013/34/EU, a
necessity of significant developments in the Bulgarian accounting legislation appeared. As a
result of this, a new Accountancy Act was developed which has been applied since
01.01.2016. As a consequence of the amendment in the regulations, new categories of
enterprises are established according to which the companies are given the opportunity to
organize their own financial reporting in accordance with the Bulgarian accounting
legislation proceeding from the International Financial Reporting Standards (IFRS) by
applying the usage of the National Accounting Standards (NAS).
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