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ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ЖИЛИЩНОТО
И КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО – ПРОБЛЕМИ
И ПЕРСПЕКТИВИ
Ас. Иван Апостолов
Въведение
В продължение на десетилетия приходите са разглеждани като ключов
измерител на финансовото състояние и възможностите на всяко предприятие.
Предвид важността им за собствениците, мениджърите и други заинтересовани страни, може да се предположи, че счетоводните стандарти за признаването
им естествено са се развили с течение на времето, така че да са ясни и последователни за различните сделки, предприятия и държави. За съжаление, днешните стандарти за приходите не проявяват нито едно от тези качества, в резултат на което заинтересованите страни са принудени да приемат сложни икономически решения. Благодарение на общите усилия на Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и Борда по Американските общоприети счетоводни принципи (БОПСП) на САЩ (двата Борда), които работят в “посока
конвергенция през последните 10 години”1, и предвид това, че заедно доминират в световен мащаб счетоводното отчитане, “всяка голяма промяна в тях ще
има огромен ефект върху заинтересованите страни – потребителите”2.
Целта на тази статия е да се разкрие голяма част от проблемите и концептуалните различия в стандартите, засягащи технологията на определяне и признаване на приходите, обуславящи нуждата от усъвършенстване, хармонизиране и замяна на съществуващите стандарти, регламентиращи признаването на
приходите от договорите за жилищно и курортно строителство. 3
1. Теоретични и практико-приложни проблеми
при признаването на приходите
Често цитираното разминаване между Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и Общоприетите счетоводни принципи (ОПСП) на
САЩ, е най-видимо в сферата на признаване на приходите. “Общоприетите счетоводни принципи на САЩ съдържат повече от 100 на брой разяснения и насоки
относно признаването на приходите и печалбата, които в много случаи са специфични за дадена индустрия и се оказват противоречиви и трудни за разбиране”4.
1
2
3
4

Garmong, S. The state ot major, FASB IASB Convergence projects, Financial Executive, 2012, pp. 25.
Pounder, B. A fresh look at revenue recognition. Strategic Finance, 2009, pp. 16.
От обхвата на изследваните договори биват изключени тези за обществени поръчки.
Schipper, K., С. Schrand. Reconsidering Revenue Recognition, Accounting Horizons, 2009, Vol. 23,
No. 1.
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От своя страна, въпреки че Международните счетоводни стандарти (МСС)
имат сравнително малко изисквания за признаването на приходите, двата основни стандарта МСС 11 Договори за строителство и МСС 18 Приходи се оказват трудни за разбиране и прилагане. “Те могат да предоставят различно третиране на сходни сделки, защото при единия признаването на приходите е въз
основа на прехвърлянето на рисковете, изгодите и контрола, докато другият се
базира на основата на дейностите или направените разходи, извършени към
определен момент – датата на Отчета за финансовото състояние”5.
МСС 11 детайлизира отчитането на специфични сделки и в него “твърде
лаконично са регламентирани комбинираните и сегментните договори, отчитането на договорните опции и етапи, което би довело до трудности при прилагане
на стандарта”6.
МСС 18 е широкоспектърен, донякъде неясен документ, накратко нещо
като насоки от вида „как да”.7 В допълнение, той е съставен от малко на брой
разяснения по отношение на комбинации, състоящи се от много елементи –
многоелементни (мултикомпонентни) договори.
Тъй като и двата стандарта бяха ревизирани8 за последен път през 1993 г.,
съгласно Проекта за подобряване на съпоставимостта, “те са сред най-старите
стандарти в рамките на целия набор от Международни стандарти за финансово
отчитане”9.
Това наложи двата Борда да се опитат да променят създалата се ситуация чрез замяна на съществуващите стандарти за признаване на приходите по
договорите за строителство. По тази причина е иницииран съвместен проект –
Приходи от договори с клиенти (Проектът), за да се изяснят принципите за
признаването им и да се разработи един общоприет стандарт.
Някои от респондентите на Проекта и неговото изменение от 2010 г. поставиха под въпрос необходимостта от заместване на съществуващите насоки
за признаване на приходите и по-конкретно тези изисквания, които изглежда че
работят сравнително добре в практиката и предоставят полезна информация за
различните видове договори, за които са предназначени. Двата Борда отчетоха,
че би било възможно да се подобрят много от съществуващите изисквания за
признаване на приходите, без да се заменят. Въпреки това, дори и след промените в Американските принципи и МСФО, те ще продължат да водят до противоречия и не биха могли да осигурят стабилна рамка за решаване въпросите за
5

6
7

8

9

Olsen, L., Т. Weirich. New revenue-recognition model. The Journal of Corporate Accounting & Finance,
Wiley, 2010, pp. 55.
Филипова, Ф. Хармонизация на счетоводството МСС/МСФО. Стено, Варна, 2008, с. 66.
Ciesielski, T., Т. Weirich. Convergence collaboration: revising revenue recognition. Managament
accounting quarterly, 2011, Vol. 12, No 3, pp. 19.
Не случайно се използва терминът ревизирани, а не изменени, защото такова цялостно преразглеждане на постановките в посочените стандарти за последен път е извършено през 1993 г. //
http://www.sec.gov/rules/concept/34-42430.htm, (09.2013).
Wustemann, J., S. Kierzek. Revenue Recognition under IFRS Revisited: Conceptual Models, Current
Proposals and Practical Consequences, Accointing in Europe, Vol. 2, 2005.
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признаване на приходите в бъдеще. Освен това, замяната на съществуващите
изисквания не би довело до целта на Проекта, а именно “да създаде общ, принципно обоснован стандарт за приходите, за ОПСП на САЩ и МСФО, който
предприятията да прилагат последователно в различните индустрии, юрисдикции и капиталови пазари”10. Това, от своя страна, е поредната, следващата стъпка
към постигането на основната цел – единствен, общ комплект от висококачествени, световни счетоводни стандарти.
Без да претендираме за изчерпателност, биха могли да бъдат изведени
следните по-важни теоретични и практико-приложни проблеми от сега действащите стандарти, регламентиращи признаването на приходите от договорите за
жилищно и курортно строителство, а именно:
1. Предприятията изпитват затруднения при определяне в обхвата на кой
счетоводен стандарт попада конкретен договор/договорен компонент за строителство, а от там кои критерии и когато биват изпълнени.
2. Липсва дефиниция за контрол, а това води до объркване заедно с целокупното му прилагане с рисковете и изгодите, докато Проектът говори само за
контрола и дава подробни и ясни разяснения за това, какво представлява той и
кога се приема за прехвърлен на клиента.
3. Термините “гаранционно поддържане” и “последващо гаранционно обслужване” не са дефинирани с точност в българското законодателство, и в литературата се използват като взаимнозаменяеми.11 Следва, обаче, да се прави
разлика между тях, които, така посочени в МСС 18, водят до объркване и неправилно третиране.
4. Понятията строителен предприемач и строително предприятие12 не са
напълно съотносими и всеки отделен случай трябва да бъде разглеждан сам по
себе си.13 Това, от своя страна, налага корекция на българския вариант на МСС
11 Договори за строителство, както и на НСС 11, такава, каквато бе извършена в
Закона за устройство на територията (ЗУТ) 14 и Наредба № 3 на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството при промяната им от 2003 г.
5. Съществен въпрос, пропуснат от счетоводните стандарти и литература, е именно на каква база да става разпределението на „справедливата стойност на цялото получено или дължимо възнаграждение” между отделните договорни компоненти.
10

Beaubien, L. Recognizing Revenue. A new global reporting standard recognizes that timing is everithyng,
CMA MAGAZINE September/October 2011.
11
Вж. Рангелов, Е. Гаранционно поддържане и последващо обслужване. Данъчна практика, брой
4, 2003, с. 31.
12
Вж. Стоянов, С. Развитие на строителното предприемачество в България. „Наука и икономика”
ИУ – Варна, 2012.
13
Вж. Близнаков, П. Културата като „съединителна тъкан” между строителното предприемачество
и недвижимата собственост. Списание Известия на ИУ-Варна, 2013, с. 46.
14
Вероятно поради неяснотата относно ролята на строителния предприемач и обхвата на задълженията му, законодателят го изключва от кръга на лицата, участници в строителството - чл. 160,
ал. 1 и чл. 164, ал. 1 от ЗУТ.
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6. Световната финансова криза и затрудненията, произлизащи от прилагането на счетоводните стандарти, са наложили целенасоченото разделяне на
дейността и договорите за строителство на отделни такива, за да могат предприятията да се справят с несигурностите и рисковете, които настоящите стандарти не могат да разрешат.
7. Съществуват освен терминологични, но така също и концептуални различия между националните и международните варианти на разглежданите стандарти при определяне обхвата на приложимия стандарт, което води до объркване сред практикуващите.15 То е породено от факта, че „за нерешени въпроси в
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
(НСФОМСП) се прилагат счетоводни принципи и решения в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане.”16
8. НСФОМСП, регламентиращи признаването на приходите и разходите
от дейността на строителните предприятия, следва да бъдат хармонизирани с
Международните счетоводни стандарти. Въпреки, че са базирани на своите
международни аналози, се оказва, че те концептуално се различават. Относно
използваната терминология, принципи и подходи за признаване на приходите, те
следва да бъдат внимателно дефинирани и прецизирани, за да има по-еднотипно разбиране за тях.17 Уеднаквяването на терминологията е изключителна важно за всяка сфера на дейност, защото само по този начин може да се започне с
адекватното й оценяване и проследяване, както и да се правят анализи и да се
очертават тенденциите за нейното развитие.
9. Що се отнася до международните варианти на стандартите МСС 11 и
МСС 18, те следва и ще бъдат заменени от Новия стандарт, но се надяваме
това да стане само ако терминологията, критериите и подходите за признаване
на приходите от договорите за строителство (договори с клиенти), в крайния му
вариант, бъдат внимателно дефинирани “в противен случай, неговата поява няма
да помогне за подобряването на отчетността”18.
Но тази концепция за създаването на един единствен стандарт за признаване на приходите сама по себе си, заслужава внимание, защото това ще предотврати непрекъснатото лутане между стандарти, интерпретации, разяснения
и коментари. Във връзка с това изразяваме мнението, че и Разяснение 15 следва да бъде изцяло отменено, въпреки, че по време на срещата на двата Борда
от 19.03.2013 г. бе взето решение то да бъде запазено в сегашния си вид.19 То
15

Вж. Колева, Х. Отчитане на дейността при договори за строителство Форком, София, 2009.
Годишен финансов отчет 2010 г., “Курортно строителство” ООД., справка Търговски Регистър
към Агенцията по вписванията.
17
Двата Борда използват термина „договори с клиенти” и по този начин избягват затруднението,
което Разяснение 15 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово
отчитане (КРМСФО) въведе.
18
http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/IASB/2013/March/07A-Revenue%20Recognition.pdf,
(09.2013).
19
Изразяваме надеждата то да се запази само до момента на въвеждане на новия стандарт, но не и
след това.
16
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подготви появата на новия стандарт и реши част от проблемите в Международните стандарти, но същевременно предизвика и концептуалните различия
между тях и НСФОМСП. Не бива да забравяме, че Разяснение 15 се отнася до
международните им варианти; ето защо националните такива следва да бъдат
терминологично и концептуално хармонизирани с международните им аналози, а
не да се правят свободни интерпретации и „грешки и загуби в превода”.20
Въз основа на изложеното до тук бихме могли да направим обобщението,
че затрудненията при прилагането на сега действащата счетоводна нормативна уредба и разяснения относно признаването на приходите при всички компоненти по договорите за строителство, налагат промени – намирането на радикално ново по своя смисъл решение. В противен случай, рискът от историческо
натрупване, наслагване на пропуски и неточности в крайна сметка би довело, и
води, до необосновано по време и размер признаване на приходите, каквото се
наблюдава не само в българската, но и в световна практика. Сега разполагаме
с два препокриващи се в някои обстоятелства стандарта, с множество критерии, чието целокупно прилагане и преплитане превръща процеса на признаване
на приходите в един труден процес, позоваващ се на до голяма степен субективна и в същото време професионално-обективна и надяваме се добросъвестна преценка.
2. Сравнителен анализ между постановките
в Проекта и тези, прилагани от предприятията по МСС
След три години, два проекта за обсъждане, над 1300 писма, съдържащи
коментари, и голям брой срещи и информационни дейности, двата Борда се намират в рамките на няколко седмици от издаването на новия стандарт за приходите. Основните цели на съвместния проект за признаване на приходите са относително прости – конвергенция и съгласуваност, и както заявява Leslie Seidman,
председател на FASB, “Важно е да имаме глобална сравнимост на най-важния
ред от отчета на всяка компания по света – този на приходите”.
Следва да посочим част от основните промени, които се очаква да настъпят с новия стандарт.
1. “Въвежда се конкретен петстепенен модел за признаване на приходите,
който да бъде прилаган последователно при различни индустрии, географски
райони и сделки”21. Той е интуитивен и обрисува цялостния процес от сключването на договорите и тяхното комбиниране или сегментиране; преминава през
идентифициране на всяко самостоятелно задължение за изпълнение по конкретния договор или група от договори (ако се отчитат в пакет); определяне на
договорното възнаграждение, до размера на което предприятието преценява,
че има право и ще получи; последващото му разпределение към отделните
задължения за изпълнение по договора; и накрая, признаването на приходите
20

Така ще се постигне една от целите в Общите разпоредби на НСФОМСП – „унифицирано
прилагане на възприетата международна счетоводна терминология”.
21
Olsen, L., Т. Weirich. New Revenue-Recognition Model. Wiley Periodicals Inc., 2010.
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след изпълнението на всяко отделно задължение за изпълнение, чрез прехвърляне
на контрола над него на клиента.
2. Премахват се индустриално-специфичните насоки и по този начин се
въвежда нов подход, по-зависим от професионалната преценка и договорните
клаузи и условия. Въвежда се един цялостен модел, с основополагащи принципи и цели. По този начин юристи и други консултанти могат да играят ключова
роля в изготвянето на договорите, за да се определи ясно кога и как отчитащото предприятие прехвърля контрола над стоки, продукция и/или услуги на клиента. Новите насоки ще изискват също така предприятието да използва повече
приблизителни оценки, отколкото е при сега действащите стандарти.
3. Разясненията на новия стандарт относно определянето на броя на отделните задължения за изпълнение в конкретния договор са по-интуитивни и
разбираеми. Освен това, той предоставя изчерпателни насоки за определянето
на тяхната оценка (самостоятелната продажна цена), и нейното определяне.
Както става ясно, тази празнота в сега действащите приложими счетоводни
стандарти е запълнена. Последните не предоставят разяснения относно определянето на това, каква стойност от договореното възнаграждение следва да
се разпредели към отделните договорни ангажименти.
4. Ключът към признаване на приходите в рамките на новия подход е „прехвърлянето на контрола” над обещаната стока или услуга (не на прехвърлянето
на рисковете и изгодите). Това значително ще улесни практикуващите при съобразяването само с прехвърлянето на контрола, а не както Разяснение 15 въведе
комплексното и трудно изпълнение едновременно на рисковете, изгодите и ефективния контрол над продукцията, стоките или услугите.
5. Новите правила ще се прилагат спрямо всички договори с клиенти. Само
ако договорът не е от изключенията за приложимост на приходния стандарт
(например, застрахователни договори и тези за лизинг), насоките на Проекта
ще бъдат приложими.
Прилагайки новия подход за признаване на приходите, строителните предприятия ще бъдат подложени на разширени изисквания към оповестяванията.
В действителност, в много случаи признаването на приходите ще бъде ускорено, тъй като според сега действащите стандарти, когато резултатът от даден
договор за строителство не може да бъде надеждно оценен, приходите трябва
да бъдат признати само до степента на направените разходи по договора, които
е вероятно да бъдат възстановени. По този начин, отчитащото се предприятие
не включва променливите суми в цената на сделката, докато несигурността не
бъде преодоляна. Съгласно новите насоки, ако обещаната стойност на възнаграждението по договора е променлива, предприятието ще трябва да изчисли
сумата на възнаграждението, до която то ще има право (или с помощта на
подхода на „очакваната стойност” или на този на „най-вероятната сума”), и да
актуализира тази оценка към всяка отчетна дата. Приема се, че то има достатъчно доказателства или опит в подкрепа на извода, че признатият приход
няма да бъде подложен на последващо значително „обратно проявление” (реверсиране). Тази оценка е качествена и засяга всички факти и обстоятелства,
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свързани с този риск от фискален обрат, предизвикан от несигурно бъдещо събитие и от размера на възстановяването, ако това несигурно събитие се случи.
Това е само едно от многото определения в новите насоки, които ще изискват
значителни по своя характер преценки и оценки.
По наше мнение, тази промяна има два изключително важни аспекта.
Първият е този, че вече се премахва затруднението на практикуващите при
определянето на приложимия стандарт, породено от определението за договор
за строителство и неговото наличие. Въвежда се едно единствено изискване, а
именно за наличие на договор с клиент, и неговото определение е ясно и разбираемо и не буди двусмислици и погрешно интерпретиране.22 На второ място,
ускореното признаване на приходите следва да се разбира не като възможност
на мениджърите да управляват приходите, а като подобрени насоки за прилагане на подобие на модела етап на завършеност, който при спазване на подхода,
намалените и интуитивни критериите в Проекта, би довел до по-честото признаване на приходите, отразяващо и реалната икономическа същност и резултатите от изпълнението на договорите с клиенти. Типичен пример за това са договорите за строителство, при които е учредено право на строеж на трето лице
(т.нар. „на зелено”). Изразяваме мнението, че давностният срок за изпълнение
на обекта до груб строеж е 5 години и ръководството следва много внимателно
да анализира очакваната стойност или най-вероятната сума, която ще бъде
получена (заслужена), и която няма да доведе до последващо значително обратно проявление (реверсиране). А такъв би бил случаят, ако предприятието
признава приходи през различните отчетни периоди, без да отчита риска от
невъзможност за достигане до етап груб строеж в посочения срок, след който
всичко вече построено се придобива по силата на приращението от собственика на земята.23
6. Правилата за отчитане на операциите по дългосрочните договори се
променят. При тяхното отчитане, съгласно действащите стандарти, предприятията следва да признават приходите чрез прилагане на метода процент на завършеност, базиращ се на надеждни оценки. Съгласно новия подход, договорно
задължение ще се счита за изпълнявано с течение на времето, само ако са
изпълнени определени критерии. По този начин, отчитането и признаването на
приходите ще зависи от това, кога и как контролът върху актива се прехвърля
на клиента, съгласно условията по договора.
Моментът обаче, кога да става отчитането на етапа при поетапно признаване на приходите, не е изрично посочен в Проекта, и е доста спорен, тоест, не
е посочено ясно както бе в дефиницията на МСС 11 – „към датата на отчета” –
31.12 на отчетната година.
22

След въвеждане на промените няма да има значение, дали клиентът е и възложител, съгласно ЗУТ,
и дали може или не да прави съществени структурни изменения над изграждания актив.
23
За целите на статията не са разглеждани последствията от т.нар. обременяващи договори, както
и от неизпълнението на договорите за строителство. Те биха били обект на отделно, самостоятелно изследване.
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7. Концепциите за видовете гаранции и тяхното третиране и отчитане са
по-разбираеми и интуитивни. Намира се решение на основните въпроси, касаещи счетоводната им трактовка, и въпреки леките недостатъци, стандартът би
допринесъл за улесняването на строителните предприятия при определяне момента и размера за признаване на приходите произлизащи от тях.
8. Най-важно от всичко изброено до момента е това, че се премахва непрекъснатото препращане от един стандарт или разяснение към други и от една
интерпретация към друга. Новият стандарт е по-принципно базиран, разрешаващ на предприятието свободата и правото да извършва обосновани приблизителни оценки, разбира се като спазва изискванията за оповестяване на технологията на тяхното извършване.
9. Следва да отбележим, че така представените промени, които следва да
настъпят в счетоводното отчитане на приходите в строителните предприятия,
ще засегнат с по-голяма сила, и съответно ще въведат в значително по-голяма
степен подобрения в отчитането на, мултикомпонентните договори. Това се
дължи на подробните разяснения на модела на Проекта, определянето на стойността на всеки разграничим компонент и последващото признаване на прихода
от него.
Този своеобразен списък не претендира за изчерпателност на очакваните
промени в правилата за признаване на приходите. Вместо това, той е обобщение на най-важните сред тях, които могат да бъдат използвани като отправна
точка за разбиране на новия подход и за оценяване на въздействието на тези
изменения. Предприятията следва да извършат преценка на своите текущи системи и процеси, за да идентифицират промените, които ще настъпят в отчетността на съществуващите договори, както и тези, които тепърва ще бъдат
изготвяни, съобразявайки се с новия подход. Въпреки, че двата Борда планират
да предоставят на предприятията значително време (преднина), преди да изискат прилагането на окончателните правила, “времето за анализ и планиране на
тяхното въздействие е сега”24.
3. Тестване ефекта, който ще окажат очакваните промени при
признаването на приходите от жилищното и курортно строителство
От практическа гледна точка, съществените и в значителна степен положителни промени ще окажат значително влияние, защото някои договори попадат в графата мултикомпонентни. Такива са договорите, инкорпориращи: проектантски услуги; доставка и монтаж на асансьорни уредби; автоплатформи за
подземни гаражи; централни климатични системи; системи за събиране и пречистване на дъждовна вода и отпадъчни води; басейни; различни видове СМРта и др.
24

Starczewski, L. Revenue Recognition: Ten Top Changes to Expect with the New Standard, 2013, http:/
/www.bna.com/uploadedFiles/Content/Web_Forms/Real_Magnet_Form/FEI_Top_10_Changes/
RevRec_TenTopChanges%20Complete.pdf, (09.2013).
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Във връзка с това, следва да разгледаме отново постановките на Проекта
относно разделянето или комбинирането на отделните елементи (компоненти)
по тези договори.
Двата Борда посочват, че отделно задължение за изпълнение е обещание
за прехвърляне на „отделна” стока или услуга на клиента. Стока или услуга се
счита за „отделна” (отделен компонент), ако са изпълнени следните условия:
1. предприятието редовно продава стоката или услугата отделно – а тя се
счита за такава когато:
- има отделна функция и
- има обособен марж на печалбата.
2. възложителят (клиентът, съгласно Проекта) може да извлече полза от самата стока или услуга – самостоятелно (т.е. стоката или услугата е актив, който
сам по себе си може да бъде използван; консумиран; продаден за сума, различна
от тази на скрапа; задържан, или по друг начин използван по начин, генериращ икономически изгоди), или в комбинация с други ресурси, които са лесно достъпни за
него (са на негово разположение). А такива са стоките или услугите, които се продават отделно (от самото предприятие или от друго), или ресурси, които клиентът
вече е придобил (от предприятието или от други сделки или събития).
С други думи, горепосочените компоненти не отговарят на дефиницията
за „отделни” и не следва да бъдат третирани самостоятелно. Нещо повече, на
следващо място Проектът посочва, че стоките или услугите обещани заедно (в
пакет) не се считат за отделни, дори и ако отделните стоки или услуги в него
изпълняват самостоятелно условията да се считат за такива. Освен това, следва
да бъде взет предвид опитът на строителното предприятие, т.е. дали то продава самостоятелно различните стоки или услуги, а не да се влияе от този на
други предприятия за конкретния случай.
Независимо от тези критерии, стока или услуга, част от обещания пакет
стоки и услуги, не се считат за отделни, и следователно предприятието ще
отчита този пакет като едно задължение за изпълнение, ако и двата от следните критерия са изпълнени:
1. Стоките или услугите в пакета са силно взаимно свързани помежду си по
такъв начин, че прехвърлянето им на клиента изисква от предприятието предоставянето на значителна по своята същност услуга по интегрирането на стоките
или услугите в един комбиниран продукт, за който клиентът се е споразумял.
2. Пакетът от стоките или услугите е значително модифициран или персонализиран, за да покрие изискванията по договора.
Следователно, трите вида договори – за апартамент/жилищна сграда, вилна
къща и курортен комплекс, и елементите в тях, следва да се третират като
самостоятелни пакети.
Признаването на приходите става чрез прехвърляне на контрола на клиента. Той, от своя страна, се дефинира като способността да се ръководи използването на, и да се получат всички ползи от, актива, т.е. клиентът да има настоящото право да получи по същество всички потенциални парични потоци от този
актив (входящи парични потоци или намаление в изходящите такива). В дефини-
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цията за Контрола се включва и способността да се попречи на други лица в
управлението, използването и получаването на ползите от актива. Последните са
потенциалните парични потоци, които могат да бъдат получени пряко или непряко
по много начини, като – използването на актива за уреждане на задължения; продажба или замяна на актива; залог на актива като обезпечение по заем, и др.
Оказва се, че възложителят (независимо дали е трето лице или предприятието-инвеститор от същата група), притежава контролът над изграждания актив (от разглежданите примери) през целия период на договора, защото може
да използва актива за уреждане на задължения, да го продаде или замени с
друг, да го ползва като обезпечение по заем.
На следващо място трябва да бъде определено, дали задължението по
договора бива изпълнявано непрекъснато, или към даден момент (въвеждането в експлоатация). То се изпълнява във времето, ако се прецени, че поне един
от следните два критерия са изпълнени още при самото сключване на договора:
1. С изпълнението на задължението се създава или подобрява актив, който клиентът контролира (например, задължението се изпълнява във времето
при много от договорите за строителство, когато клиентът контролира незавършеното производство – материално или нематериално, произлизащо от изпълнението на предприятието);
2. С поетия ангажимент не се създава актив с алтернативно използване от
страна на предприятието, ако всеки от следните критерии е изпълнен:
• клиентът едновременно получава и консумира ползите със самото изпълнение от страна на предприятието;
• друго предприятие не би трябвало да извърши в значителна степен повторно работата, завършена до момента;
• предприятието има правото да получи полагащото му се възнаграждение
за извършеното до момента и очаква да изпълни обещаното по договора.
Както се разбира, още първият критерий бива изпълнен, защото възложителят притежава контрола през целия период на договора, което означава, че
досегашната практика на отчитане и признаване на приходите поетапно се запазва. Друг обаче е въпросът към кой момент (кога) следва да се счита, че
контролът над актива се прехвърля на клиента. По този начин, съгласно новия
подход, отчитането на предприятието за дългосрочен договор за строителство
ще зависи от това кога и как контролът върху актива се прехвърля на клиента,
съгласно условията по договора.
В поясненията към Проекта (§ BC 91) е записано, че, при повечето договори „възложителят има правото да изисква от възложителя, да извършва последващи плащания и да одобри изградените съоръжения (или произведена продукция или предоставени услуги) до момента, ако те отговарят на изискванията
по договора. Възложителят има правото да получи контрола над незавършеното производство като своя опция”. С други думи, при разглежданите три примера за строителни договори, в действителност договорните клаузи и приложенията към договора за строителство, като график за приемане на извършените
към даден момент работи, ще оказват много по-голямо влияние при определя-
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нето на момента, към който (в който) клиентът ще получава контрола над изграждания актив.
Изразяваме мнението, че признаването на приходите за включените в пакета отделни компоненти ще бъде поетапно, към датата на всеки Акт обр. 19, с
който те се приемат. Предвид така поставената фактическа обстановка, за да се
запази принципът на съпоставимост, предприятията с мултикомпонентни договори следва да включат в тях подходящи клаузи, за да продължат да съставят Акт
обр. 19, или Протокол за признаване на приходите (каквато е практиката в някои
предприятия), към 31.12 на отчетната година. Те следва да бъдат двустранно
подписани от възложител (клиент) и изпълнител, отразяващи само стойността и
вида на реално извършените към момента разходи, на база на които да бъде
изчислен етапът на завършеност и впоследствие – приходът признат.
Що се отнася до случаите, в които клиент (възложител – трето лице външно
за групата), закупило „на зелено” или на Акт обр. 14 жилищен имот (апартамент), и чието изграждане ще обхване повече от един отчетен период, следва
към всяка дата на съставяне на финансовия отчет да се оформя „вътрешен
Акт обр. 19”25. Считаме, че това е наложително, защото това лице де юре няма
задължението да приема даден етап или конкретни строително-монтажни работи, какъвто е масовият случай. Това би било възможно за предприятията, прилагащи НСФОМСП, но не и за тези по МСС/МСФО, защото при първите договорът за строителство на апартамент е в обхвата на СС 11, а там няма критерии за признаване като рискове, ползи и ефективен контрол, каквито има в МСС
18, в чиито обхват попада даденият пример при строителните предприятия, прилагащи МСС/МСФО. Във връзка с това, при последните продължава да съществува рискът от признаване на приходите на завършен договор.
Заключение
Проектът успява да намери решение на основните въпроси, касаещи счетоводната трактовка на отделните елементи и признаването на приходите
от тях, по договорите за жилищно и курортно строителство. И въпреки „специфичната икономическа, политическа, социална и културна среда, характерна за
България в периода на преход към пазарна икономика, обусловени от правната
и данъчната системи и влиянието им върху финансовата отчетност; от вида и
концентрацията на собствеността, както и от мащабите на публичните предприятия; от системата за внедряване и контрол върху спазването на МСС/МСФО
и в голяма степен от отчетните мотиви на ръководствата на компаниите при
изготвяне на публичните финансови отчети”26, замяната на двата сега действащи
стандарта с нов е крачка напред към подобряване на счетоводната отчетност
и премахване на съществуващите несъответствия, пропуски и неясноти.
25
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Звезделина, И. Счетоводство на строителното предприятие. Нова Звезда, С., 2007, с. 141.
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REVENUE RECOGNITION IN HOUSING
AND RESORT CONSTRUCTION – ISSUES AND PROSPECTS
Assist. Prof. Ivan Apostolov
Abstract
In the present article there are considered the main theoretical as well as practical and
applied issues of the recognition of revenues from the contracts for housing and resort
construction, leading to the constant wandering between standards, explanations and comments.
The difficulties in the application of the current accounting normative base necessitate changes
- finding a radically new solution by its sense - a new standard, or else the risk of a historical
accumulation of omissions and inaccuracies leads to an unreasonable in terms of time and
amount revenue recognition, which is observed not only in the Bulgarian practice. As a next
step there are deduced the anticipated changes and is tested the effect those are going to have.
Key words: IAS 11, IAS 18, revenues, construction, contracts.

