
6 3
Статии

УДК – 657
Econ Lit – M490

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В КАТЕГОРИЗИРАНЕТО
И ОТЧИТАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Ас. София Илиева

Въведение

При търговията с финансови инструменти и тяхното първоначално отчи-
тане е много важно да се определи в коя категория попада даден финансов
актив или пасив. От това зависи последващата оценка на инструмента, което,
от своя страна, влияе върху финансовия резултат на компанията.

Потребителите на финансовите отчети срещат трудности при класифици-
рането на финансовите инструменти. Целта на тази разработка е да се уточнят
различията в нормативната уредба и да се улесни категоризирането на финан-
совите инструменти. Постигането на поставената цел изисква да се решат след-
ните задачи:

• на базата на съществуващите изисквания в нормативната уредба да се
изясни съдържанието и особеностите на категоризирането на финансо-
вите инструменти;

• да се направи сравнителен анализ на действащите правила с тези, които
подлежат на приемане и прилагане, в сила от януари 2013 г.;

• да се разгледат специфичните въпроси, свързани с особеностите в ка-
тегоризирането, оценката и отчитането на финансовите инструменти;

• въз основа на опита на международните стандарти за финансово отчи-
тане (МСФО) в изследваната област, да се направи опит за собствен
коментар относно приложимостта на последните при националните ико-
номически условия и законодателство, а където е възможно да бъдат
предложени научнообосновани алтернативи.

Особености в категоризирането на финансовите инструменти,
 според МСС 39

Съществуват редица нормативни изисквания, които объркват потребите-
лите. Стандартите за изготвяне на финансови отчети са трудни за разбиране и
прилагане. Ето защо е важно да се синтезират основните особености на финан-
совите инструменти във вид, лесно разбираем за приложение от потребители-
те. За постигане на поставената цел се разглеждат правилата за категоризира-
не на финансовите инструменти, определени в различните нормативни актове,
прилагани в България. Съществуват различия между национални (СС 32 – Фи-
нансови инструменти) и международни правила (МСС 39 Финансови инстру-
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менти: признаване и оценаване) и тези, описани в професионалната литература.
Много от тях описват категоризация, различна от тази посочена в стандартите.
Редица автори1 разглеждат категориите финансови инструменти въз основа на
преди използвания като задължителен национален сметкоплан или на сега при-
лагания като примерен сметкоплан. Те уточняват съществуването на два вида
финансови инструменти:

- дългосрочни финансови инструменти и
- краткосрочни финансови инструемнти.
Авторите се ръководят от сметките, предствени в съответствие с нацио-

налния сметкоплан и описват поотделно счетоводното третиране на всяка от-
делна сметка като вид категоризация. Този подход съществено се различава от
правилата в СС-32 и МСС 32, където е посочено, че финансовите инструменти
могат да бъдат:

- финансови активи;
- финансови пасиви;
- инструменти на собствения капитал.
Така определените видове финансови инструменти се категоризират в СС-

32 и МСС 39, като в МСС 39 значително по- задълбочено се разглеждат четири
категории финансови инструменти2:

А)Финансов актив или финансов пасив, отчитан по справедлива стой-
ност в печалбата и загубата. Това са финансови инструменти,
които могат да бъдат:

- класифицирани като държани за търгуване.
В тази категория се класифицират финансови активи или финансови паси-

ви, когато са придобити или възникнали с намерението да бъдат продадени или
закупени обратно в близко бъдеще, когато са част от портфейл от разграничи-
ми финансови инструменти, които се управляват заедно, с цел краткосрочна
печалба, или когато са признати като деривативи, които не са договор за финан-
сова гаранция и не са определени като хеджиращи инструменти.

- класифицирани като отчитани по справедлива стойност в печал-
бата или загубата.

Идеята на тази категория е да се избегне счетоводното несъответствие
от оценяването на активите или пасивите и признаването на печалбите и загу-
бите от тях на различни бази. Различията произтичат от факта, че някои пред-
приятия са избрали модела „дата на търгуване” за признаването на своите фи-
нансови активи, а други предпочитат модела „дата на уреждане” за тяхното
отчитане. За тази цел активите, които са за търгуване, формират отделна кате-
гория от активите, определени за отчитане по справедлива стойност в печалба-
1 Вж.  Божков, В., Л. Петров, Г. Илиев. Счетоводство. Академично издателство „Ценов” – Сви-

щов, 2004, с. 353; Дочев, М. Счетоводство. Абагар, 2008, с. 438; Златков, Ив. Текущо счетовод-
но отчитане. Консулт, 2004, с. 185; Фурнаджиева, М. Счетоводство на предприятието. Софтрейд,
2006, с. 142; Илиев, Г. Корпоративно счетоводство. Академично издателство „Ценов” – Свищов,
2006, с. 213.

2 Вж. параграф 9 от МСС 39.
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та и загубата.3 Когато като база се прилага „дата на търгуване”, финан-
совите активи и пасиви се признават в категорията „класифицирани като
държани за търгуване”. Когато за база се прилага „дата на уреждане”,
финансовите активи и пасиви се признават в категорията „отчитани по
справедлива стойност в печалбата и загубата”.

Необходимо е да се съобрази обстоятелството, че когато финансови акти-
ви или финансови пасиви, признати в тази категория, се управляват като група,
то тяхната резултатност се оценява по справедлива стойност, в съответствие с
документалното управление на риска или инвестиционната стратегия.

Трябва да се има предвид, че инвестиции в инструменти на собствения
капитал, които нямат котирана цена на активен пазар и чиято стойност не може
да бъде надеждно определена, не могат да се определят като отчитани по спра-
ведлива стойност в печалбата или загубата.4

Задължително е предприятие, което класифицира финансовите активи и
финансовите пасиви в категорията отчитани по справедлива стойност в печал-
бата или загубата, да оповестява как точно е удовлетворило тези условия.5

Б) Инвестиции, държани до падеж.
Според МСС 39, това са „недеривативни финансови активи с фикси-

рани или определяеми плащания и фиксиран падеж, за които предприя-
тието има положително намерение и възможност да задържи до паде-
жа”. Разглеждайки СС-32 от НСФОМСП, е необходимо да се отбележи, че
съществува известно несъответствие между националните и международните
правила. МСС 39 изрично определя инвестициите, държани до падеж, като фи-
нансови активи. Докато СС-32 тълкува инвестициите, държани до падеж, и като
финансови пасиви: „финансови пасиви, които имат фиксирано или определяемо
плащане и фиксиран падеж. Тези пасиви предприятието има намерение и възмож-
ност да запази до падеж”. Това твърдение се поддържа от редица автори като
проф. Стоян Дурин6 и проф. Димитър Косев7. За проверка на твърдението е
направено изследване в счетоводната практика чрез преглеждане на 50 годиш-
ни финансови отчети (ГФО), в които няма информация за отчитането на финан-
сови пасиви, държани до падеж. Това може би произтича от факта, че предпри-
ятията, които търгуват с финансови инструменти са основно публичните компа-
нии, които от 2005 г. са задължени да прилагат МСФО. А според международ-
ните правила, инвестициите, държани до падеж, се определят като финансови
активи. Ето защо тук се отделя внимание на правилата, описани в МСС, които
гласят, че за да се признае един финансов актив като инвестиция, държана до
падеж, той трябва да отговаря на следните условия:

3 Вж. МСС 39, Насоки за прилагане (НП) 53.
4 Вж. параграф 46, НП 80 и НП81 от МСС 39.
5 Вж. параграф 9 – 11, Б4 от Международен  стандарт за финансово отчитане (МСФО) 7: Финан-

сови инструменти: Оповестяване.
6 Вж. Дурин, С., Д. Дурина. Счетоводство на предприятието. Форком, С., 2002, с. 82.
7 Вж. Косев, Димитър. Двустранно фирмено счетоводство. Софтрейд, С., 2006, с. 122.
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- да има положително намерение да държи до падеж инвестицията във
финансов актив с фиксиран падеж;

- да е дългов финансов инструмент с променлив лихвен процент, който
може да изпълни критериите за инвестиция, държана до падеж.

Това означава, че договорното взаимоотношение определя сумите и дати-
те на плащане на притежателя, т.е. ако вечен дългов финансов инструмент (без-
срочни облигации) съдържа лихвени плащания за неограничен период, инстру-
ментът не може да се класифицира като държан до падеж, защото няма дата
на падеж.

Това изискване на стандарта утвърждава обстоятелството инст-
рументите на собствения капитал да не се класифицират като държани
до падеж, защото имат неограничен срок и сумите, които притежате-
лят може да получи, варират по начин, който не може да се определи
предварително.

Значителният риск от неплащане не е определящ при класифицирането на
дадена инвестиция като държана до падеж. Важното е договорните плащания
да са с фиксирани или определяеми плащания и да са покрити останалите кри-
терии за избора на тази категория. Освен значителния риск от неплащане, пред-
приятието не взема предвид и „бедствения сценарий”, който е много малко ве-
роятно да настъпи. Това е една хипотеза, която не е определяща при вземане на
решение от предприятието да задържи инвестицията до падеж.

Критериите се покриват от финансов актив, който може да бъде платим
при поискване от емитента. Това означава, че емитентът само ускорява паде-
жа на актива, а това не е обстоятелство, което ще попречи на предприятието да
го класифицира в тази категория. Това, което се яваява пречка, не е ускоряване-
то на падежа, а възможността притежателят да възстанови в значителна сте-
пен балансовата стойност на актива.

Освен изброените до тук обстоятелства, трябва да се има предвид и фактът,
че предприятието не може да класифицира финансови активи като държани до
падеж, ако през текущата или предходните две финансови години е продало или
прекласифицирало значителна част от инвестициите си, държани до падеж, пре-
ди да е настъпил техният падеж. Изключение от правилото се прави за активи,
които са близо до падеж или до датата на изкупуване (по-малко от 3 м.), или
когато предприятието е събрало в значителна степен първоначалната главница
по сделката.

Продажбите преди падежа не повдигат въпроса за намерението на пред-
приятието да държи други инвестиции до падежа, ако те се дължат на някои от
следните обстоятелства:

а) значително влошаване кредитоспособността на емитента;
б) промяна в данъчното законодателство;
в) голяма бизнескомбинация, която изисква продажбата или прехвърляне-

то на инвестиции, държани до падеж;
г) промяна в законовите или регулаторни изисквания на позволената инве-

стиция или максимално ниво на инвестициите, държани до падеж;
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д) регулаторни изисквания за капитал в съответния икономически сектор,
които карат предприятието да свие дейността си като продаде част от
инвестициите си, държани до падеж.

е) нарастване на рисковите тегла на инвестициите, държани до падеж, ко-
ето кара предприятието да продаде част от тях, за да намали рисково-
базирания регулаторен капитал.

Освен описаните до тук обстоятелства, условията, които могат да дока-
жат, че предприятието няма положително намерение или възможност да държи
инвестицията до падеж, са, че предприятието:

- няма финансови ресурси, за да продължи да финансира инвестицията до
падеж;

- е обект на съществуващи правни или други ограничения, които могат да
попречат на намерението му да задържи финансовия актив до падеж.

Трябва да се има предвид, че предприятието оценява своето намерение да
задържи инвестициите си до падеж не само при първоначалното им признаване,
но и на всяка следваща балансова дата.8 Това оказва влияние и върху оценката на
актива. За повечето финансови активи справедливата стойност е по-подходяща
оценка за отчитане, но инвестициите, държани до падеж, са изключение. За тях
по-добрата база за отчитане е амортизираната стойност, но само ако предприя-
тието има положително намерение и възможност да задържи инвестицията до
падеж. В противен случай това правило не е валидно. От тук може да се направи
извод, че класификационните критерии оказват влияние не само върху избора на
отчетна категория, но и върху оценката на финансовите активи.

Ако се разгледа практиката, се констатира фактът, че предприятията, струк-
турирани като договорни фондове, избягват да класифицират финансовите си ак-
тиви в тази категория. Това произтича от обстоятелството, че те не успяват да
изпълнят условията, посочени в МСС 39 за инвестиции, държани до падеж. Ако
взаимните фондове класифицират финансови активи в тази категория и впослед-
ствие не успеят да изпълнят изискванията на значителна част от класификацион-
ната група, те трябва да премахнат или прекласифицират всички останали активи
извън групата на инвестициите, държани до падеж. При това в следващите от-
четни периоди те нямат право да класифицират активите си в тази категория. Ето
защо, договорните фондове предпочитат да избягват посочената категория и
включват притежаваните от тях финансови активи в останалите групи.

В) Кредити и вземания
Това са недеривативни финансови активи с фиксирани или определя-

еми плащания, които не се котират на активен пазар.
Изключение от правилото са тези кредити и вземания, които:
- предприятието възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдеще;
- са признати от предприятието като на разположение за продажба;
- предприятието няма да има възможност да възстанови в значителна

степен цялата – първоначална инвестиция.
8 Вж. НП 25 на МСС 39.
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Участие придобито в пул от активи, като, например, участие във взаимен
фонд или друг подобен такъв не е кредит или вземане, защото подобен вид
инвестиции се котират на активен пазар, следователно, не могат да се включат
в категорията кредити и вземания.

Г) Финансови активи на разположение за продажба
Това са недеривативни финансови активи, които не попадат в някоя

от определените по-горе категории. Т.е. не са класифицирани като кредити
и вземания; като инвесиции, държани до падеж; или като финансови активи,
отчитани по справеделива стойност в печалбата или загубата.

Към така разгледаните категории се придържат редица автори9 в своите
разработки, което дава основание да се счита, че подходът, приложен в счето-
водните стандарти дава една по-ясна и точна представа за категоризирането
на финансовите инструменти не само в теорията, но и като приложение в прак-
тиката.

Част от авторите предлагат друга категоризация, като твърдят, че тя е
взаимствана от СС-32 и СС 3910. Според тях, категориите финансови инстру-
менти биват:

- търгуеми инвестиции;
- инвестиции, налични за продажба;
- инвестиции, държани до падеж.
Те подобно на други автори се придържат към примерния национален смет-

коплан и обвързват категоризирането на финансовите инструменти с текущото
им счетоводно отчитане. Но основният проблем даден финансов инструмент в
коя категория попада, остава. Това затвърждава авторовото мнение, че подоб-
но представяне на информацията затруднява още повече инвеститорите в прак-
тиката.

Един от най-често срещаните проблеми пред потребителите на финансова
информация е отъждествяването на трите най-често използвани категории: фи-
нансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата
държани за търгуване, и финансови активи, обявени за продажба. По-голямата
част от инвеститорите не разграничават посочените категории и ги възприемат
като една и съща. За да се улеснят потребителите в различията между финан-
совите активи отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, от
държаните за търгуване и тези обявени за продажба, същите са представени в
таблица 1.

9 Вж. Генов, Сл. Счетоводство на предприятието,. Геа Принт, 2009, с. 177;
Божков, В., Д. Крумова, Р. Симеонова, Цв. Цветков. Финансово счетоводство. Абагар, 2009, с.
173;
Тодоров, Г., В. Георгиев, Н. Бакалов, З. Михайлова, Счетоводство на предприятието. Стено,
2009, с. 157.

1 0 Вж. Радонов, Д., Г. Проданов, В. Христов, Счетоводство на предприятието II част. Сиела, 2006,
с. 146.
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Таблица 1

Различия между категориите финансови активи, отчитани
по справедлива стойност в печалбата и загубата, финансови активи,

държани за търгуване, и финансови активи, обявени за продажба

Таблицата е създадена въз основа на правилата описани в МСС 39.

Благодарение на посочените критерии, счетоводителите и потребителите на
информацията могат да определят в коя категория попада даден финансов инстру-
мент. Характеризирането му в определена група финансови активи улеснява после-
дващото му счетоводно отчитане и подпомага инвеститорите при вземането на
инвестиционни решения. От тяхна гледна точка финансовите активи, обявени за
търгуване, попадат в търговския портфейл на предприятието, а тези, обявени за
продажба, се включват в инвестициония портфейл на същото. Ето защо, за инвес-
титорите тази категоризация е много важна. Тя им помага за бъдещите инвестици-
онни планове на дружеството. Това обуславя връзката между процеса на категори-
зирането, счетоводното отчитане и инвестирането на финансовите инструменти.

Критерии за разграничаване
Категории
финансови
активи

период
на
прите-
жаване

първоначано
признаване

база за
оценяване

преоценки
между двете
дати

възможности
за
прекласифика-
ция

доход от
инвестицият
а

видове
портфейл

Финансови
активи,
отчитани
по
справедлива
стойност в
печалбата
и загубата

Кратко-
срочен
план

По
справедлива
стойност, без
да се
включват
преките
разходи по
сделката.

Дата на
уреждане

Текущ приход
или разход,
който се
признава в
Отчета за
доходите

Не може,
отписва се, ако
не отговаря на
условията
според
параграфи
(105Б, в)

Продажба с
цел
получаване на
краткосрочна
печалба

Търговски
(оборотен)
портфейл

Финансови
активи,
държани за
търгуване

Кратко-
срочен
план

По
справедлива
стойност, без
да се
включват
преките
разходи по
сделката.

Дата на
търгуване

Текущ приход
или разход,
който се
признава в
Отчета за
доходите.

Кредити и
вземания

Продажба с
цел
получаване на
краткосрочна
печалба

Търговски
(оборотен)
портфейл

Финансови
активи,
обявени за
продажба

Дълго-
срочен
план

По
справедлива
стойност,
плюс преките
разходи по
сделката

Дата на
уреждане

Резерв (друг
всеобхватен
доход), който
се признава в
Отчета за
собствения
капитал и в
Отчета за
всеобхватния
доход

Инвестиции,
държани до
падеж

Задържане на
актива в
обозримо
бъдеще с цел
получаване на
дивиденти от
направената
инвестиция

Инвестицио-
нен портфейл
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Особености в категоризирането и отчитането
на финансовите инструменти според МСФО 9

Освен вече регламентираните изисквания във връзка с класификацията,
Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува проект
за нов стандарт МСФО 9: Финансови инструменти, който предстои да замени
настоящия МСС 39, в сила от януари 2013 г. Причината е, че много от потреби-
телите на финансови отчети са споделили пред Борда по международни счето-
водни стандарти (БМСС), че досегашните изисквания са трудни за разбиране и
прилагане. Ето защо, Бордът започна разработването на стандарт, който улес-
нява прилагането на нормативните изискванния по отношение на финансови ин-
струменти. Във връзка с категоризацията в новия проект11 се посочват само
две групи финансови инструменти:

• финансови активи и
• финансови пасиви.
Това систематизиране на инструментите води до опростяване на остана-

лите изисквания, свързани с тях. Задоволството от постигнатото улеснение на
правилата в стандарта се изразява още по време на обсъжданията на предло-
жението. Това, от своя страна, налага опростяване на дефинициите за посоче-
ните две категории.

Според МСФО 9, финансовите активи представляват парични средства,
част от собствеността на предприятието, или договор, който дава правото на
едно предприятие:

- да получи парични средства или друг финансов инструмент от друго
предприятие или

- да размени други финансови инструменти при потенциално благоприят-
ни условия с друго предприятие.

Новото определение за финансови активи налага нова дефиниция и на по-
нятието финансови пасиви. Според проекта,12 те представляват договор, който
налага на едно предприятие задължението:

- да предостави парични средства или друг финансов инструмент на дру-
го предприятие или

- да размени други финансови инструменти при потенциално неблагопри-
ятни условия с друго предприятие.

Тази нова характеристика на финансовите инструменти е основополагаща
за тяхната категоризация. Освен дефиниции на двете понятия, в проекта на
МСФО 9 е въведена и нова класифицикация на финансовите активи. По този
начин досегашните четири категории се свеждат до две:

1) финансови активи, които впоследствие се оценяват по амортизирана стой-
ност;

2) финансови активи, които впоследствие се оценяват по справедлива стой-
ност.

1 1 www.iasb.org
1 2 www.iasb.org
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Това означава, че ако дадено предприятие е избрало да отчита своите
финансови активи в една от двете категории, то трябва да следва избраната си
политика и да отчита всичките си финансови активи или по справедлива стой-
ност или по амортизирана стойност. В зависимост от модела, по който е избра-
ло да отчита своите финансови активи, предприятието има право на избор в коя
категория от изброените по-долу да ги включи:

Група 1. Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност (financial
assets at amortised cost (AC)).

Група 2. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печал-
бата или загубата (financial assets at fair value through profit or
loss (FVPL).

Група 2А. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг
всеобхватен доход (financial assets at fair value through other
comprehensive income (FVOCI)).

Ако предприятието е избрало модела на справедливата стойност, то има
право на избор по отношение на отчитането на промените в пазарните оценки на
активите. Проектът на стандарта дава право на избор преоценките в справед-
ливата стойност да се отчитат като печалба и загуба в Отчета за доходите или
да се включват като друг всеобхватен доход в Отчета за всеобхватния доход.
Това поражда въпроса преоценките на кои финансови активи формират друг
всеобхватен доход? Правилата, залегнали в МСФО 9, дават еднозначен отго-
вор на поставения въпрос. Проектът определя, че в групата на финансови акти-
ви, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, се включват
финансови инструменти, които отговарят на следните условия:

1. да са инвестиции в капиталови инструменти;
2. да са инвестиции, които не са „държани за търгуване”;
3. да е предприятие, избрало да представи промени в справедливата стой-

ност в друг всеобхватен доход (OCI).
Освен горепосочените изисквания, трябва да се има предвид, че класифи-

цирането в тази категория е позволено само при първоначалното признаване на
финансовите активи и този избор е неотменим.

Ето защо, познаването на класификационните критерии е много важно за
потребителите на финансова информация. Категоризирането на финансовите
инструменти в една или друга група определя последващото отчитане на при-
знатия актив и характеризира инвестиционния портфейл на предприятието.

Напоследък, с разрастването на икономическата криза предпочитани ин-
струменти за инвестиране са тези, които впоследствие се отчитат по амортизи-
рана стойност. Това се налага от факта, че финансовата обстановка продължа-
ва да се влошава и справедливите стойности на финансовите инструменти но-
сят значителни загуби за инвеститорите, които се опитват да избегнат затруд-
неното положение като търгуват с финансови активи, отчитани по амортизира-
на стойност. Ето защо е необходимо да се познават правилата, залегнали в но-
вия проект за стандарт по отношение на финансови инструменти, отчитани по
амортизирана стойност. В него е посочено, че за да признае едно предприятие
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финансовите си инструменти като отчитани по амортизирана стойност, те тряб-
ва да отговарят на следните изисквания:

- да са инструменти, притежаващи характеристиките на кредити (заеми);
- да са инструменти, отчитащи се по амортизирана стойност, според ос-

новната мениджърска политика.
Ако не са спазени посочените критерии, финансовите инструментите се отчи-

тат по справедлива стойност. Както вече уточнихме, това в условията на криза не
е подходящо за предприятието. Ето защо, всяко инвестиционно дружество се стре-
ми да отговори на посочените критерии, за да запази избрания модел на счетовод-
на политика и в бъдеще. Не бива да се пропуска фактът, че посочените изисквания
са сведени до минимум. Това, от своя страна, допълнително улеснява отчитането
на финансовите инструменти в тази категория и затвърждава мнението, че тя ще
се превърне в предпочитан вариант за значителна част от предприятията.

Необходимо е да се обърне внимание и на последващото оценяване на
финансовите активи, които се отчитат по амортизирана стойност. Проектът е
поставил две условия, които трябва да са изпълнени едновременно, за да мо-
гат да се преоценят активите от тази категория.

- На първо място, трябва финансови активи да се притежават до съби-
ране на парични потоци по договора.

- На второ място, трябва паричните потоци от сделката да са израз на
плащанията не само на главницата, но и на лихвата по договора.

Ако не са спазени посочените условия, финансовите активи се преоценя-
ват по справедлива стойност. Това, от своя страна, означава прекласификация
на финансовите инструменти и смяна на счетоводната политика на предприяти-
ето. Такава драстична промяна едва ли би се отразила добре на инвеститорите,
ето защо се препоръчва да се спазват изискванията на стандарта.

Въпреки, че промените все още не са приети, идеята е ясна: да се замени
сега действащия МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване”, с
МСФО 9 „Финансови инструменти”. В новия проект прекласификацията на фи-
нансови активи е предвидена като възможност само ако предприятието проме-
ни своя бизнес модел. По отношение на финансови пасиви прекласификация не
е възможна. Въпросът за тяхното отчитане и признаване не е финализиран, все
още се обсъжда и се очаква да продължи. Това, от своя страна, не пречи на
конкретизирането на правилата за оценката на финансовите инструменти.

Във връзка с оценяването и първоначалното им признаване, разпоредбите
на МСФО 913 са конкретни. Според проекта, финансовите активи се оценяват
първоначално по справедливата стойност плюс разходите по сделката. Изклю-
чение от правилото са финансови активи по справедлива стойност в печалбата
или загубата (FVPL), за които при определяне на първоначалната им стойност
разходите по сделката не се добавят, а се отчитат като текущ разход.

Преглеждайки проекта на МСФО 914 по отношение на правилата за обез-
ценка на финансовите активи е уточнено, че финансови активи, отчитани по
1 3 www.iasb.org
1 4 www.iasb.org
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амортизирана стойност подлежат на обезценка, докато финансови активи, от-
читани по справедлива стойност в печалбата или загубата не подлежат на обез-
ценка. Тук се забелязва промяна във връзка с досегашните правила, залегнали
в МСС 39. В действащия сега стандарт е посочено, че на обезценка подлежат
всички финансови активи, с изключение на финансовите активи, отчитани по
справедлива стойност в печалбата и загубата. Това означава, че финансовите
активи, обявени за продажба, които се оценяват по справедлива стойност, също
подлежат на обезценка. Тъй като проектът улеснява правилата като намалява
видовете категории, е нормално да има известни различия с досегашните пра-
вила. Това естествено може да се оцени положително от гледна точка на опрос-
тените изисквания, с които ще работят потребителите.

Освен правилата за обезценка, в проекта за стандарт се разглеждат и кри-
териите за преоценка на финансови активи. Отчетените приходи и разходи във
връзка с тях се признават в печалбата или загубата на предприятието. Изклю-
чение от правилото правят финансови активи, отчитани по справедлива стой-
ност в друг всеобхватен доход, при които приходите и разходите от стопанските
операциите, свързани с тях, се признават в друг всеобхватен доход.

За да се улеснят потребителите на финансовите отчети в характеристики-
те и различията между новите категории финансови инструменти описани в
МСФО 9, същите са представени в таблица 2.

Таблица 2

Различия между категориите финансови инструменти в проекта
за стандарт МСФО 9: Финансови инструменти

Категории финансови инструменти

финансови активи

финансови активи, които впоследствие се
оценяват по справедлива стойност

Крите-
рии за
разграни-
чаване

финансови активи,
отчитани по справедлива
стойност в печалбата или
загубата

финансови активи,
отчитани по справедлива
стойност в друг
всеобхватен доход

финансови активи,
които впоследствие се
оценяват по
амортизирана
стойност

финансови пасиви

Определе-
ние

А) да получи парични
средства или друг
финансов инструмент от
друго предприятие, или
Б) да размени други
финансови инструменти
при потенциално
благоприятни условия с
друго предприятие.

А) да получи парични
средства или друг
финансов инструмент от
друго предприятие, или
Б) да размени други
финансови инструменти
при потенциално
благоприятни условия с
друго предприятие.

А) да получи парични
средства или друг финансов
инструмент от друго
предприятие, или
Б) да размени други
финансови инструменти при
потенциално благоприятни
условия с друго
предприятие.

А) задължението
да предостави парични
средства или друг
финансов инструмент
на друго предприятие,
или
Б) да размени други
финансови
инструменти при
потенциално
неблагоприятни
условия с друго
предприятие.
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Таблицата е създадена въз основа на правилата, описани в проект
за стандарт МСФО 9.

Сравняването на проекта и новите правила с досегашните разпоредби на
Международен счетоводен стандарт 39 води до заключението, че няма прин-
ципни различия между тях. Целта на новия проект за стандарт е да опрости
изискванията на досегашния, а не да го променя изцяло. Запазени са правилата
за първоначалното признаване на финансови активи и финансови пасиви в пред-
приятието, които гласят, че се извършват по справедлива стойност, плюс преки-
те разходи по сделката, с изключение на финансови инструменти, отчитани по
справедлива стойност в печалбата и загубата.

Особености в отчитането на финансовите инструменти

При първоначалното признаване на финансовите инструменти трябва да
се съблюдават и изискванията, посочени в стандарта по отношение на базите
за оценяване на покупките и продажбите на финансовите активи. Те са две:

Условия за
признаване

ако не са спазени
посочените критерии за
останалите категории,
финансовите
инструментите се
отчитат по справедлива
стойност в печалбата и
загубата.

1. да са инвестиции в
капиталови инструменти;
2. да са инвестиции,
които не са „държани за
търгуване”;
3. да е предприятие,
избрало да представи
промени в справедливата
стойност в друг
всеобхватен доход.

1. да са инструменти,
притежаващи
характеристиките на
кредити (заеми);
2. да са инструменти,
отчитащи се по
амортизирана стойност,
според основната
мениджърска политика.

в процес на обсъждане

Прекласи-
фикация

предвидена като
възможност само ако
предприятието промени
своя бизнес модел и
отчита всичките си
финансови активи , като
отчитани по
амортизирана стойност

предвидена като
възможност само ако
предприятието промени
своя бизнес модел и
отчита всичките си
финансови активи като
отчитани по
амортизирана стойност

предвидена като
възможност само ако
предприятието промени
своя бизнес модел и отчита
всичките си финансови
активи като отчитани по
справедлива стойност

не е възможна

Първона-
чално
оценяване

по справедливата
стойност без разходите
по сделката

по справедливата
стойност без разходите
по сделката

по справедливата стойност
плюс разходите по сделката

по справедливата
стойност, плюс
разходите по сделката

Преоценки Текущ приход или
разход, който се
признава в Отчета за
доходите.

Друг всеобхватен доход,
който се признава в
Отчета за всеобхватния
доход.

1. трябва финансови активи,
да се притежават до
събиране на парични потоци
по договора
2. трябва паричните потоци
от сделката да са израз на
плащанията не само на
главницата, но и на лихвата
по договора*
*Двете условия, трябва да са
изпълнени едновременно за
да могат да се преоценят
активите от тази категория.

в процес на обсъждане

Обезценка не подлежат на
обезценка

не подлежат на
обезценка

подлежат на обезценка в процес на обсъждане
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• дата на търгуване;
• дата на уреждане.
Датата на търгуване е тази, на която предприятието се ангажира да купи

или продаде актив.15 Отчитането на тази дата се отнася за признаването на
актив, който трябва да се получи на датата на сделката и отписването на актив
или признаването на вземане на същата дата.

Датата на уреждане е тази, на която се прехвърля фактическото право на
собственост върху актива. Това означава, че активът започва да се признава в
предприятието на датата, на която е получен. При отписването на актив, фор-
мираната печалба или загуба от сделката се признава в деня, в който активът е
прехвърлен на друго предприятие.

Всяка промяна в справедливата стойност на актива между датата на търгу-
ване и датата на уреждане се третира по следния начин:

- за активи, отчитани по цена на придобиване (кредити и вземания) или по
амортизирана стойност (инвестиции държани до падеж), не се признава
промяната в стойнността;

- за активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата,
разликата в стойността се отчита като текущ приход или разход и се
признава в отчета за доходите;

- за активи, класифицирани на разположение за продажба, разликата в
справедливата стойност между двете дати се отчита като резерв и се
признава в отчета за собствения капитал.

Трябва да се има предвид, че за активи, отчитани на дата на търгуване,
няма право да се начисляват лихви до датата на уреждане, когато се прехвърля
фактическото право на сбственост.

Пример: Предприятие Х на 15.10.20ХХ г. дава на инвестиционен посред-
ник поръчка за продажбата на 1000 бр. акции, по борсов курс 10,30 лв. Акциите
са класифицирани от предприятието като държани за търгуване и тяхната ба-
лансова стойност възлиза на 9,50 лв. На 18.10.20ХХг. борсовата цена на акция-
та е 10,10 лв. Посредникът изпълнява поръчката и приключва сделката на
25.10.20ХХ г., когато борсовата цена на една акция е 9,10 лв. Сумата от сделка-
та постъпва по разплащателната сметка на предприятие Х на 25.10.20ХХ г. За
сделката на посредника се дължи комисионна в размер на 500 лв.

1. Ако предприятието е възприело дата на търгуване, като база за призна-
ване на финансовите си активи, следва да се съставят следните счето-
водни статии:
- на 15.10.20ХХг. (дата на търгуване)

Дт с/ка Разчети с контрагенти, свързани с финансови операции 10 300
Кт с/ка Финансови активи, държани за търгуване 9 500
Кт с/ка Приходи от операции с финансови активи 800
- на 18.10.20ХХг. няма счетоводни записвания
- на 25.10.20ХХг. (дата на уреждане)

1 5 Вж. НП 55 от МСС 39.
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Дт с/ка Разплащателна сметка в лева 9 800
Дт с/ка Разходи по сделки с финансови инструменти 500

Кт с/ка Разчети с контрагенти, свързани с финансови операции 10 300
2. Ако предприятието е възприело дата на уреждане, като база за призна-

ване на финансовите си активи, следва да се съставят следните счето-
водни статии:
- на 15.10.20ХХг. (дата на търгуване) – трябва активът да се преоцени

и разликата в справедливата му стойност да се отчете като текущ
приход или разход.

За преоценката:
Дт с/ка Финансови активи, държани за търгуване 800

Кт с/ка Приходи от преоценка на финансови активи 800
- на 18.10.20ХХг. няма счетоводни записвания
- на 25.10.20ХХг. (дата на уреждане)

Дт с/ка Разплащателна сметка в лева 9 800
Дт с/ка Разходи по сделки с финансови инструменти 500

Кт с/ка Финансови активи, държани за търгуване 10 300
При датата на уреждане, предвид извършваните преоценки, трябва да се

съобрази в коя категория финансови активи е признат финансовият инструмент.
Както вече се уточни, активи, отчитани в категорията на кредитите и вземани-
ята и инвестиции, държани до падеж, стандартът забрананява да бъдат преоце-
нявани при тяхното отписване.

Тези правила не са уточнени в проекта на МСФО 9: Финансови инструмен-
ти, но имайкии предвид изискванията за признаване на финансови активи веро-
ятно и тази практика на досегашния МСС 39 ще се запази. Моделът на двете
бази за оценяване не търпи критики от практиката и това дава основание да се
смята, че ще продължи да се използва и след влизането в сила на новия МСФО
9. По мнение на автора той е подобрена и улеснена версия на МСС 39 и се
препоръчва неговото приемане и прилагане с по-ранна дата.

Заключение

В обобщение на посочените критерии трябва да се уточни, че доброто
познаване на стандартите дава възможност за вземането на правилни практи-
чески решения. Много от участниците на пазара са затруднени от досегашните
изисквания. Направеният синтез на действащите и предстоящите правила има
за цел да улесни потребителите на финансови отчети и да им даде един по-ясен
поглед върху разглежданата проблематика. Категоризирането на финансовите
инструменти е от съществено значение при определянето на инвестиционните
цели на предприятието от гледна точка на постигане на положителни финансови
резултати. Ето защо се препоръчва опростяване на досегашните правила. Това
е постигнато в новия проект за стандарт МСФО 9: Финансови инструменти.
Неговите нормативни изисквания са сведени до минимум и подпомагат по-лес-
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ното възприемане на проблематиката. Не бива да се пропуска фактът, че той
се очаква да влезе в сила от януари 2013 г. До тогава продължават да се прила-
гат досегашните правила. Като резултат от това проучване се налага фактът,
че вярното и точно представяне на финансовите инструменти в определена ка-
тегория определя добрите финансови резултати на предприятието.

ON  SOME  PECULIARITIES  IN  THE  CLASSIFICATION
AND   ACCOUNTIUG  OF  FINANCIAL  INSTRUMENTS

Assist.  Prof.  Sofia  Ilieva

Abstract

In the present article there are examined and discussed the problems, which users of
financial information face in connection with the classification and accounting of financial
instruments. It has been found that there exist a number of normative requirements which
confuse users. That is why particular attention is paid to the difficulties connected with the
comprehension and the application of former rules. There has been made a comparison between
IAS 39 and the project for the standard IFRS 9, which is expected to come into force in 2013.
There is drawn the conclusion that the purpose of the new project for the standard is to
simplify the requirements of the former, rather than alter it completely. The author’s view is that
it is an improved and facilitated version of IAS 39 and it is recommended that it should be
adopted and applied at an earlier date. That in its turn will lead to better financial results for
companies which are dependent on the changes in the classification of financial instruments.

О  НЕКОТОРЫХ  ОСОБЕННОСТЯХ  КАТЕГОРИЗАЦИИ  И  УЧЕТА
ФИНАНСОВЫХ  ИНСТРУМЕНТОВ

Асс.  София  Илиева

Резюме

В настоящей статье рассматриваются проблемы, стоящие перед потребителями фи-
нансовой информации в связи с категоризацией и учетом финансовых инструментов. Уста-
новлено, что налицо ряд нормативных требований, для потребителей недостаточно понят-
ных. Поэтому особое внимание мы уделяем трудностям, связанным с пониманием и при-
менением существующих правил. Проведено сопоставление между МСС 39 и проектом
стандарта МСФО 9, который должен вступить в силу с 2013 г. Мы приходим к выводу, что
цель нового проекта стандарта в том, чтобы упростить требования предыдущего, не меняя
его полностью. По нашему мнению, новый стандарт является улучшенной и облегченной
версией МСС 39, и можно рекомендовать его более ускоренное вступление в силу и приме-
нение. Это со своей стороны приведет к лучшим финансовым результатам компаний, зави-
сящих от изменений в категоризаци финансовых инструментов.


