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ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ДОСТОВЕРНОСТТА
НА ИНФОРМАЦИЯТА ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

И МЕТОДИ ЗА РАЗКРИВАНЕ
НА МАНИПУЛАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

Ас. Гергана Цончева

Достоверността на счетоводната информация от текущото и периодично-
то отчитане има съществено значение за голям брой потребители. Тази инфор-
мация се свързва с оценката на имущественото и финансовото състояние на
предприятието1. Информацията от текущото и периодичното отчитане е основа
за вземане на обосновани и икономически издържани управленски решения2.

Целта на статията е да се изследват възможните и практически допуска-
ните манипулации3 в годишните и междинните финансови отчети (ГФО), после-
диците от тях, както и методите за тяхното разкриване и предотвратяване.

Обекти на изследване са финансовите отчети на предприятията, досто-
верността, съдържаща се в тях, финансовата информация и правните и факти-
ческите последици от манипулативните действия на мениджърските екипи и
счетоводителите.

По-съществените задачи на статията са: локализиране на основните носи-
тели на деформираната финансова информация, изследване на методите за
манипулиране на информацията, разкриване на правните и фактическите после-
дици от манипулиране на информацията за имущественото и финансовото състо-
яние на предприятията и посочване на подходящи методи за разкриване и про-
тиводействие при манипулирането на финансовите отчети.

На основата на редица фактори се определя рейтингъта на предприятията,
действащи на пазара. Това са: печалба, ликвидност и растеж.

Обикновено числата субективно се променят в една или в повече от тези
области. Това се прави, за да се представи невярна картина на предприятието.
Трябва да разгледаме областите във финансовите отчети, които дават инфор-
мация за гореспоменатите три фактора. Когато се интересуваме от печалбата,
трябва да разгледаме отчета за приходите и разходите. Информация за лик-

1 Предприятието се приема като обобщаваща категория и се използва по смисъла на определе-
нието в Закона на счетоводството. Посл. изм., ДВ, бр. 99 от 16 Декември 2011.

2 Симов, Ив., Л. Мермерска. Как да четем и разбираме финансовите отчети. Наръчник на менид-
жъра, С., 2003, с. 9.

3 Отнася се до преднамерено действие на едно или повече лица от ръководството, лица, натоварени
с общо управление, служители или трети страни, включващо използването на заблуда за придо-
биването на несправедливо или незаконно предимство.
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видността ни дават счетоводният баланс (отчета за финансовото състояние),
отчетът за паричния поток и т.н. От методологична гледна точка следва да се
има предвид, че ако някъде в отчетите е променено едно число, то трябва да има
балансираща промяна и на друго място4. Ако, например, има преувеличена пе-
чалба, сумата на увеличението ще се появи или като по-големи активи или като
намалени пасиви в баланса, респективно в отчета за финансовото състояние.
Затова винаги можем да търсим една манипулация най-малко на две места във
финансовите отчети. Приложенията, които придружават финансовите отчетите,
са много богат източник на информация, дори и тогава, когато са написани по
неясен начин. Те трябва да бъдат четени много внимателно, защото всяка фраза
е конструирана така, че да показва информацията, изискуема от наредбите, и
много често – нищо повече от това. Особено важно трябва да бъде Приложени-
ето – в него се посочват много от принципите, ръководещи съставянето на финан-
совите отчетите. Ако в него се съдържа информация за промяна в политиката,
например на амортизационната политика, тогава може да бъде силен предупре-
дителен сигнал и индикатор за нуждата от по-нататъшно изследване.

Признаване на приходите

В практиката се допускат редица нарушения и несъответствия, свързани
с момента на признаване на приходите и тяхното отразяване в Годишния и Меж-
динния финансов отчет. Правилата са регламентирани със СС 18 Приходи и
МСС 18 Приходи. В основата на принципа за текущото начисляване е залегна-
ло, че приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития, се начисляват
към момента на възникването им, независимо от момента на получаването или
плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се включват във
финансовите отчети за периода за който се отнасят5. Когато собствеността на
продукцията или стоката бъде прехвърлена или пък условието бъде изпълнено,
се признава приход, независимо дали клиентът е платил или не6. Най-лесният
начин да се повлияе върху финансовите резултати е да се промени сумата на
оперативните приходи. Проучванията на практиката доказват, че са възможни
и най-често срещани три метода за изкуствено повишаване на оперативните
приходи.

 Първо, посредством некоректно преместване на приходи от един
времеви период в друг. Това обикновено става чрез признаване на бъде-
щи приходи към отчетния период. Те могат да бъда класифицирани като
преждевременни приходи.

4 http://www.investopedia.com – 13.10.2011.
5 Закон за счетоводството, чл. 4. В сила от 01.01.2002. Посл. изм., ДВ, бр. 99 от 16 Декември 2011.
6 В МСС е използван изразът: когато значителни ризкове и изгоди, свързани с актива, преминат в

купувача- Международните счетоводни стандарти, приложими като официална счетоводна база
за изготвянето и представянето на финансовите отчети за 2009 г. у нас са тези, приети от Евро-
пейската комисия, съгласно Регламент 1126 /2008 от 03.11.2008 г, с всички негови последващи
изменения и допълнения.
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 Второ, посредством вписване на продажби, които не съществуват,
наричани фиктивни приходи.

 Трето, посредством включване на печалби от минали години като
нормални оперативни приходи. По същество те са погрешно класи-
фицирани приходи.

Преждевременни приходи

Приходите за бъдещи периоди могат да бъдат включени в отчетния пери-
од във финансовите отчети по няколко начина.

Метод 1 – със задна дата.
Най-простият начин за преместване на бъдещи приходи към отчетния пе-

риод е чрез издаване на фактури със задна дата. Това, разбира се, има краткот-
раен ефект, кумулативен ефект, така, че е много вероятно да стане лесно забе-
лежима тази манипулация.

Метод 2 – „форсирани” приходи.
Понякога едно предприятие постига увеличаване на приходите за опреде-

лен период посредством стимулиране на клиентите чрез отстъпки, бонуси и
други. Такива приходи се наричат „форсирани” или „натъпкани”7. Те надвиша-
ват приходите от прогнозните продажби и при все, че изглеждат истински, не
съответстват на отчетния времеви период, дават фалшива представа за резул-
татите на предприятието, водят до нисък марж за периода и до много по-ниски
приходи за бъдещи периоди.

Метод 3 – издаване на фактура, без да е извършена доставка.
За да бъдат признати приходите, трябва да са начислени, продуктът/услуга-

та трябва да са доставени и приети от клиента. Възможно е едно предприятие да
издаде фактура за конкретна стока, а в действителност стоката да бъде доставе-
на в следващото тримесечие, респективно година. При тази ситуация клиентът
приема фактура за стока, която не е била доставена и се намира в складовете на
доставчика, без да е заделена. Това може да се счита за действителна продажба,
само ако съществува основателна причина да не се извърши доставката и ако
правото на собственост безвъзвратно преминава върху клиента. Трябва също
така да има твърд ангажимент от страна на клиента да приеме доставката.

Методи за увеличаване на приходите – фиктивни продажби

Вписването на фиктивни продажби е далече по-порочна практика, откол-
кото преждевременното признаване на приходи. Тук няма никакво икономичес-
ко основание за вписване на продажби и съответно признаване на приходи. Ня-
кои от най-често срещаните начини за извършването на това са8:
7 www.bgezine.com – 23.03.2012.
8 http://www.ehow.com – 24.09.2011.
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Метод 1 – придружително писмо.
При този метод стоката е доставена, фактурирана и приета от клиента,

съответно приходът е признат. Особеното е, че клиентът получава и придружи-
телно писмо, което му дава определени гаранции в предварително уговорен срок
да върне стоката.

Метод 2 – контра предложение.
Понякога продажбите са двупосочни, като например: „Ако купиш моя со-

фтуер, аз ще купя хардуер от теб”.
Метод 3 – продажби под условие, което не е изпълнено.
Тук клиентът не е задължен да плати стоката, ако някакво условие не е

изпълнено, но са признати в Годишния финансов отчет съотвтните приходи.
Метод 4 – неплатежоспособен купувач.
Издадена е фактура на клиент, който вероятно никога няма да може да пла-

ти, стоката е върната, но не сторнираме записването за признаване на прихода.
Метод 5 – изцяло фалшива информация за продажбите.
Предприятията могат да създадат продажби от нищото. Използват се

фалшиви документи за произведена продукция, фалшиви документи за достав-
ка и фалшиви фактури.

Увеличаване на приходите – начини за откриване

Анализът на практиката показва,че не е възможно винаги да се открие
къде са приложени методи за увеличаване на приходите. Дори експертите на
Уолстрийт могат да се заблудят. Възможни са няколко области на изследване,
които биха помогнали за откриването на по-типичните методи за фалшифицира-
не на информацията за сумата на приходите.

Политика за признаване на приходите

При изследване на възможните несъответствия в сумата на приходите
следва окончателните оценки да се правят на база Счетоводната политика на
предприятието.

Например, приходите от лиценз на софтуер се признават при получаването
и приемането на подписан контракт или поръчка. Необичайното тук е, че про-
дуктът не трябва да бъде доставен и приет от клиента. При запознаването с
политиката за признаване на приходите трябва да се обърне специално внима-
ние на това, как се отчитат частичните доставки, отстъпки, продажбите на
консигнация и др9.

9 Александър, Д. Ръководсво за  европейско счетоводство. Издателство „Аспен”/”М§Б – консулт”,
С., 2006, с. 48.
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Капацитет на продажбите

Тук индикатор за несъответсвие може да бъде бурното и трудно обяснимо
нарастване на приходите. Това налага да се прецени дали предприятието има
потенциала (от гледна точка на оборудване и активи) да произведе продукция,
съответстваща на размера на продажбите. Коефициентите „продажби/общи
активи” или „продажби/дълготрайни активи”, сравнени с тези на подобни пред-
приятия, могат да бъдат източници по този въпрос10.

Оперативни разходи

Следващата плодотворна област за изследване след приходите са опера-
тивните разходи. Разходите се признават в Отчета за приходите и разходите,
респективно Отчета за всеобхватния доход на базата на пряката връзка между
извършените разходи и конкретните приходи, които са получени.11. Въпреки мно-
жеството правила, които регулират начина на представяне на нформацията във
финансовите отчетите, все още има известен брой въпроси, чийто отговор се
знае най-добре от мениджърите на предприятията. Поради това мениджърите
имат значителна свобода на действие при вземането на решение относно някои
пера във финансовите отчети. Такива пера са:

Запасите – Ще бъдат ли използвани те с течение на времето, или ще бъдат
продадени? Ако бъдат продадени, каква ще бъде продажната им цена12?

Дълготрайни активи – Каква е продължителността на живота им и каква
ще бъде остатъчната стойност, която ще имат накрая?

Отчетите са уязвими и в следните области:
• амортизация;
• капитализирани разходи;
• използване на резервите.
Амортизацията на нетекущите активи отразява степента им на изхабява-

не13. Тя се изчислява, като се правят прогнози за продължителността на живота
на активите и тяхната остатъчна стойност. Амортизацията на нематериалните
активи е дори по-трудна за изчисляване. Регулаторните органи не определят
срока на амортизация на активите. Предприятията използват най-различни под-
ходи. Дори предприятия, които притежават подобни машини и оборудване, по-
сочват в отчетите си различен срок на изхабяване на тези активи. Колкото по-
дълга е очакваната продължителност на живот на дълготрайните активи, тол-
кова по-ниски са годишните разходи за амортизация и толкова по-висока е от-
четената печалба или по-ниска реализираната загуба. Посредством възприе-
мането на консервативен или агресивен подход спрямо амортизационните нор-
ми, мениджърите могат да повлияят значително на финансовите резултати. В
1 0 www.environment-agency.gov.uk
1 1 Симов, Ив., Л. Мермерска. Как да четем и разбираме финансовите отчети. Наръчник на менид-

жъра, С., 2003, с. 26.
1 2 Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансовият отчет. Изд. Изток-запад, 2011, с. 80.
1 3 Генов, Г., Ф. Филипова, Г. Тодоров. Теория на счетоводството. ИК Стено, Варна, 2009, с. 82.
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този случай, обаче, потребителят има достатъчно информация, която да му
помогне да направи разумна преценка.

Приложенията към отчетите и Справката за нетекущите активи съдържат
информация относно използваната амортизационна политика. Съществува раз-
бивка на основните групи дълготрайни активи и съответстващите им амортиза-
ционни норми. Тази информация може да се използва за сравняване на съще-
ствуващи методи, използвани от различните предприятия. След това би могло
да се прецени дали прилаганите амортизационни норми са подходящи. Трябва
да се обърне сериозно внимание на всяка индикация за промяна на амортизаци-
онната политика или нейното прилагане. Амортизационната политика може да
послужи за прикриване на лоши финансови резултати14.

Капитализирани разходи

Когато едно предприятие извършва плащане или поема някакво задълже-
ние, това трябва да бъде отразено в Отчета за приходите и разходите, респек-
тивно в Отчета за всеобхватния доход или в Баланса, респективно в Отчета за
финансовото състояние. При някои операции, свързани с входящи и изходящи
парични потоци, информацията се отразява и в Отчета за паричните потоци.

Ако, например, са платени заплати в размер на 100 000 лв., това ще бъде
отразено в Отчета за приходите и разходите. Ако, обаче, същата сума бъде
похарчена за закупуването на машина, промяната се отразява в баланса.

Всеки разход се вписва в Отчета за приходите и разходите, или в Баланса
респ. отчет за финансовото състояние, както и в някои други елементи на фи-
нансовия отчет. Единият от начините за увеличаване на печалбата е чрез пре-
местването на разходи от Отчета за приходите и разходите към Баланса респ.
отчет за финансовото състояние. Това се нарича извънредна капитализация.
Кога един разход може да бъде капитализиран? Прилага се принципът на съпо-
ставянето на приходите и разходите15. Правилно е разходът да се отнесе към
времевия период, в който е получена съответната полза. Когато ползите от раз-
ходите ще се извлекат в бъдеще, разходите могат да бъдат преместени напред
към съответния период, т.е. могат да бъдат капитализирани.

След закупуването им, запасите се отразяват, първо, чрез системата за
счетоводни сметки в Счетоводния баланс. Преместването им в Отчета за при-
ходите и разходите става само тогава, когато те се превърнат в готови стоки и
тези стоки бъдат продадени. По същия начин закупуването на оборудване се
отразява първо в баланса. След това този първоначален разход се премества
към Отчета за приходите и разходите посредством начислената амортизация.

Следва да се има предвид и още един принцип. Едно предприятие може да
признае нещо за актив само ако вярва, че ще извлече полза от него. Тези два
1 4 www.investopedia.com – 26.11.2011.
1 5 Разходите, извършени във времето за определена сделка или дейност, да се отразяват във финан-

совия резултат в периода, през който предприятието черпи изгода от тях, а приходите да се
отразяват за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
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ръководни принципа трябва да направят така, че разходите да бъдат правилно
разпределени или към отчета за приходите и разходите, или към Счетоводния
баланс.

Използване на резервите

Предприятията притежават различни видови резерви, с които се предпазват
от загуби. Такива са резервите, държани във връзка с лошите кредити, фондове-
те и провизиите. За да се създаде нов резерв или да се увеличи съществуващ
такъв, се правят промени в Отчета за приходите и разходите. Когато един резерв
се намалява, се прави промяна и в Отчета за приходите и разходите.

По своята природа резервите са просто оценки16. Мениджърите имат голяма
свобода на действие да решават какъв е подходящият размер на резервите и каква
трябва да е годишната вноска. Ето защо, това е област, в която съществува възмож-
ност за определени манипулации, и затова заслужава сериозно внимание.

Крайният баланс на резервите и всички движения по сметките, свързани с
тях, трябва да бъдат разгледани внимателно. Специално внимание трябва да
се обърне, когато има намаление на резервите. То може да бъде използвано за
„надуване” на печалбите. Можем да зададем различни въпроси по отношение
на резервите, например: резервите във връзка с лошите и съмнителните креди-
ти увеличават ли се пропорционално на вземанията и т.н.

Една от техниките за манипулиране на резервите се нарича „голямата
баня”17. Ако е в труден период, предприятието може да реши да направи голям
резерв за преструктуриране. Целта на този резерв е да се погрижи за покриване
на бъдещи загуби, свързани със затваряне на производства, съкращаване на
работници, разпродажба на непотребни запаси и др. От гледна точка на пред-
приятията, тази вноска е еднократен разход. Тя ще се покаже под формата на
провизия в Счетоводния баланс. Като следствие от това, част от бъдещите
оперативни разходи могат да бъдат покрити от тази провизия и извадени от
Отчета за приходите и разходите. Резултат от това е нереално увеличаване на
печалбата. Анализите и оценките трябва да бъдат особено прецизни по отно-
шение на такава манипулация, когато има смяна на изпълнителните директори
или след придобиване на друго предприятие. Подобни аргументи могат да бъдат
използвани и във връзка с големите разходи, необходими за набирането на кли-
енти. Никога, обаче, не можем да сме сигурни в бъдещите приходи. По отноше-
ние на този проблем различните предприятия използват различни подходи и до
голяма степен нещата зависят от преценката им.

Консервативните предприятия18 биха вкарали някои разходи в Отчета за
приходите и разходите, докато агресивните биха ги капитализирали в балансо-
вия отчет. Поради тази причина трябва да се обръща голямо внимание на поли-
тиката на предприятията по този въпрос.
1 6 Тук не се включват капиталовите резерви, като общи, законови, преоценъчни и други.
1 7 www.investopedia.com – 13.10.2011.
1 8 http://www.environment-agency.gov.uk – 26.11.2011.
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Счетоводен баланс

Понякога чрез внимателно изследване на различните активи и пасиви в
балансовия отчет може да се открие увеличаване на приходите, което не е за-
белязано в Отчета за приходите и разходите19. Ако приходите са били изку-
ствено увеличени, стойността на някой актив ще е надценена или стойността на
някой пасив ще е намалена.

Активите, чиято стойност най-често бива манипулирана, са:
1. вземанията;
2. запасите;
3. предварителните плащания.

Надценени активи – вземания

Приходите, които са изкуствено надути чрез вписване на бъдещи или фик-
тивни приходи, причиняват увеличаване на вземанията. Съответно всяко нео-
бяснимо увеличаване на вземанията е индикация за възможни нарушения.

Единият от начините за откриване на необичайно нарастване на вземани-
ята е чрез съпоставянето на процентното увеличение на продажбите за опреде-
лен период с процентното увеличение на вземанията. Голямото несъответствие
означава, че е възможно да има нередности. Другият начин е чрез използване
периода на вземанията. Двата начина посочват сходни тенденции и помагат за
откриване на несъответствията.

Може би най-често използваният метод за увеличаване на печалбата е чрез
надценяване на запасите. Това може да се постигне посредством посочване на
по-голям брой единици, добавяне на допълнителна стойност на отделните едини-
ци или посредством неотчитането на намаляването на запасите. За да разберем
дали това се е случило, можем да проследим необичайните движения на запаси-
те. Начините са сходни с описаните при вземанията, т.е. сравняване на процент-
ната промяна на запасите и процентната промяна на продажбите. Целесъобразно
е, наред с посочените аналитични процедури да се изследват и оборотите по от-
делните синтетични и аналитични сметки за отчитане на запасите. Това ще под-
помогне изготвянето на окончателните оценки за допуснатите нарушения.

Надценени активи – предварителни плащания
(разходи за бъдещи периоди)

Предварителните плащания са разходи, които са направени в отчетния
период, но реално се отнасят за някакъв бъдещ период (например, предвари-
телно платени застрахователни премии)20. Ефектът от обявяването на един раз-
ход за предварително плащане се състои в отписването на този разход от Отче-
та за приходите и разходите и отнасянето му към бъдещ период. Така се увели-

1 9 Бъфет, М., Д. Кларк. Уорън Бъфет и анализът на финансовият отчет. Изд. Изток – запад, 2011, с. 80.
2 0 Сп. „Български счетоводител”, бр. 9, 2007, с. 19.
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чава отчетената печалба за настоящия период. Тези и други манипулации,
свързани с финансовия резултат, могат да прикрият за кратък период тези про-
блеми, под формата на изкуствено създадени предварителни плащания.

Отчетът за паричните потоци

В сравнение с Отчета за приходите и разходите и счетоводния баланс (респ.
отчет за финансовото състояние), при създаването на Отчета за паричните пото-
ци практически няма свобода на действие21. Това означава, че когато предприя-
тие получава пари, има входящи парични потоци; когато се извършва плащане –
изходящи потоци. По тази причина много анализатори придават по-голяма те-
жест на Отчета за паричните потоци, отколкото на Отчета за приходите и разхо-
дите. Те смятат, че той дава по-ясна представа за делата на предприятията, от-
колкото другите два отчета. Когато разглеждаме отчета за паричните потоци, е
полезно да направим и разграничение между отделните видове потоци.

Информацията във финансовите отчети е надеждна, когато в нея липсват
съществени грешки или пристрастност, при което потребителите могат да раз-
читат, че тя отразява достоверно имущественото и финансовото състояние на
предприятието. Тази достоверност се постига тогава, когато всички стопански
операции през годината са отразени според тяхната същност и реалност, а не
според правната им форма22.

В заключение може да се каже, че качествените характеристики на финансо-
вите отчети – верно и честно представяне, разбираемост, надежност, уместност,
сравнимост, както и достоверност, могат да се постигнат при стриктно спазване
на разпоредбите в приложимите счетоводни стандарти за оценка на активите и
пасивите на предприятието, както и счетоводната политика на предприятието.

ISSUES  CONNECTED  WITH  THE  RELIABILITY  OF  INFORMATION  IN  FINANCIAL
REPORTS  AND  METHODS  FOR  DISCOVERING  MANIPULATIVE OPERATIONS

Assist.  Prof.  Gergana Tsoncheva

Abstract

The main objective of financial statements is to provide reliable information that clearly
portrays the economic resources of an enterprise and the claims to those resources, and also
any changes in them over a period of time. Financial reporting provides information that is
useful to investors, creditors, and other users in making rational economic decisions. The
qualitative characteristics of financial statements, such as  true and fair view, understandability,
reliability, relevance, comparability, and  representational faithfulness, can be achieved through
strictly observing the rules of accounting standards in evaluating the assets, the liabilities, and
the equity of the enterprise.
2 1 Сп. „Български счетоводител”, бр. 1, 2002, с. 5.
2 2 Генов, Г., Ф. Филипова, Г. Тодоров. Теория на счетоводството. ИК Стено, Варна, 2009, с. 257.
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ПРОБЛЕМЫ,  СВЯЗАННЫЕ  С  ДОСТОВЕРНОСТЬЮ  ИНФОРМАЦИИ
В  ФИНАНСОВЫХ  ОТЧЕТАХ,  И  МЕТОДЫ  УСТАНОВЛЕНИЯ

 МАНИПУЛЯТИВНЫХ  ОПЕРАЦИЙ

Асс.  Гергана Цончева

Резюме

Цель финансовых отчетов состоит в представлении достоверной информации о
имущественном и финансовом состоянии предприятия, а также о его изменениях во
времени. Финансовый отчет удовлетворяет информационные запросы своих потребите-
лей с учетом того, чтобы они могли принимать основные и рациональные экономичес-
кие решения. Качественные характеристики финансовых отчетов – правильное и честное
представление, понятность, надежность, уместность, сравнимость и достоверность – могут
быть достигнуты при четком соблюдении предписаний применяемых стандартов учета и
оценки активов, пассивов и собственного капитала предприятия.


