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ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО И КЛАСИФИЦИРАНЕТО
НА НЕМАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ ЗА СЧЕТОВОДНИ ЦЕЛИ

Ас. Рени Петрова

Въведение

Нематериалните активи се характеризират с редица особености, които ги
отличават от останалите ресурси на предприятието и затрудняват преценката
дали даденият актив да бъде признат във финансовия отчет. Такива са висока-
та степен на риск по отношение на очакваните икономически изгоди, невъзмож-
ността за физическо ограничаване на достъпа на трети лица до тях и т.н. Това
поражда необходимостта от ясно дефиниране на съдържанието на счетоводно-
то понятие „нематериален актив”, за разлика от сродната икономическа кате-
гория. Освен това, нематериалните активи представляват разнородна група
отчетни обекти, обединени от липсата на физическа субстанция. Това предоп-
ределя потребността от подходящото им класифициране, както за целите на
текущото отчитане, така и за представянето им във финансовите отчети.

Целта на тази статия е да се анализират особеностите на нематериалните
активи, пораждащи трудности пред тяхното дефиниране и класифициране, как-
то и да се проучат и систематизират съществуващите в научната литература
дефиниции и класификации, за да се предложат на тази основа подобрена дефи-
ниция и някои нови признаци за класифициране на нематериалните активи. Обект
на изследването са нематериалните активи на предприятията, а предмет – тях-
ното дефиниране и класифициране за целите на счетоводното им отчитане.

1. Проблеми при дефинирането на нематериалните активи
за счетоводни цели

Основната трудност при формулирането на единна дефиниция за немате-
риалните активи произтича от факта, че в състава им се включват разнообраз-
ни ресурси. Такива са както търговските марки, програмните продукти и патен-
тите, така и непатентованите технологии, концесиите, художествените произве-
дения, разрешителните за строеж, лицензионните договори и т.н. Липсата на
материален характер допълнително усложнява тяхното описание. По тази при-
чина, дефинирането на нематериалните активи често става на база техни кос-
вени характеристики – че от тях се очаква да донесат ползи на предприятието,
че имат стойност и т.н. Дори липсата на материално-веществена форма поня-
кога предизвиква дискусии, тъй като много от тези активи имат физически но-
сител, макар той да е с незначителна стойност. Невещественият характер на
нематериалните активи затруднява ограничаването на достъпа на трети лица до
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използването им, а възможността за контрол върху активите е едно от условията
за признаването им във финансовия отчет. От друга страна, фактът, че тези ре-
сурси могат да бъдат ползвани едновременно от повече от едно лице, позволява
на предприятията да прехвърлят правата върху тях срещу възнаграждение. Зато-
ва в групата на нематериалните активи се включват, както самите патенти, търгов-
ски марки, програмни продукти и т.н., така и придобитите лицензи за използване-
то им. Някои от нематериалните ресурси се създават в хода на обичайната дей-
ност на предприятието, поради което разходите по генерирането им не могат да
се определят надеждно. Такива са например, търговските марки, клиентските
списъци, репутацията. За други нематериални ресурси (т.нар. обекти на интелек-
туалния капитал1) е характерно, че носят икономическа изгода на предприятието,
без да са негова собственост – човешките ресурси с техните знания, компетен-
ции, идеи, връзките с доставчиците и клиентите и т.н. Те трудно подлежат на
оценка, тъй като имат стойност и създават стойност само действайки съвкупно в
рамките на конкретната организация. Друга специфика на нематериалните акти-
ви е несигурността на бъдещите икономически изгоди, които могат да се извле-
кат от тях. Например, възможно е значителни инвестиции в научноизследовател-
ска и развойна дейност да доведат до неуспех, дадена търговска тайна да стане
достояние на конкуренцията, търговските марки да загубят своята стойност по-
ради промени в пазарните условия, а напредъкът на технологиите да доведе до
обезценка на патентите, с които разполага предприятието. Затова, позовавайки
се на принципа за предпазливост, счетоводните законодателства ограничават
обхвата на нематериалните ресурси, които могат да бъдат признати като активи.

Тези особености извеждат на преден план разминаването между немате-
риалните активи като икономически ресурс и нематериалните активи като обект
на счетоводно отчитане. За да се дефинират последните за счетоводни цели е
необходимо да се вземат предвид както техните икономически характеристи-
ки, така и счетоводното разбиране за актив.

Законодателствата в отделните държави и международните организации
дават различни определения за нематериалните активи. В сравнително изслед-
ване на дефинициите за нематериални активи, извършено от Жени и Столови2,
са проучени критериите за признаване и третирането на промените в стойност-
та на нематериалните активи във времето в 21 държави (всички членки на Евро-
пейския съюз по време на изследването, Австралия, Канада, Япония, Норвегия,
Швейцария и САЩ) и от 2 международни организации (Борда за Международни

1 Терминът „интелектуален капитал” е комплексен и включва човешки капитал, организационен
капитал и капитал на взаимоотношенията. В икономическата литература често се използва като
синоним на понятието „нематериални активи”, макар двете категории да не съвпадат изцяло.
„intellectual capital. ” A Dictionary of Business and Management. 2006. Retrieved May 03, 2012 from
Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1O18-intellectualcapital.html

2 Jeny, Anne and Hervé Stolowy. Classification of Intangibles (March 12, 1999). HEC Accounting &
Management Control Working Paper No. 708/2000. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=263291
– How accounting standards approach and classify intangibles – an international survey (извл.
05.03.2012).
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счетоводни стандарти (БМСС) и Европейския съюз). В резултат на изследване-
то се открояват два подхода за дефиниране на нематериалните активи: концеп-
туален подход (същински дефиниции) и списъчен подход (изброяване, опис на
нематериалните активи). Тези два подхода не са взаимоизключващи се – държа-
вите, които прилагат концептуален подход, обикновено предлагат и сравнително
изчерпателен списък на нематериалните активи. Концептуалният подход се при-
лага в три разновидности: тавтологичен (например „нематериалният актив се
характеризира с липсата на физическа субстанция”); противопоставяне (на-
пример „дълготрайни активи, различни от материални и финансови” – Австрия и
Германия); истински дефиниции (действителен опит да се определи същността
на нематериалните активи). Според авторите, от разгледаните 23 дефиниции, за
истински (макар и с тавтологичен елемент) могат да се приемат тези, дадени от
счетоводните законодателства в Ирландия, Великобритания, Австралия, САЩ и
от БМСС. Впечатление прави, че всички счетоводни стандарти, включени в ци-
тираното изследване, съдържат списък на нематериалните активи (по-кратък или
по-изчерпателен). Изключение прави само Ирландия, където такъв липсва. Един-
ствено законодателството в Швейцария и БМСС предоставят списък на елемен-
тите, които не се признават за нематериални активи.

Дефинициите за нематериалните активи могат да се разделят още на два
типа – с широк обхват и с тесен обхват. В изследване на Intangibles Research
Center на Ross Institute към New York University3 се дават две възможни дефи-
ниции на нематериалните активи:

- Нематериални активи, дефинирани в широк смисъл - „нематери-
алните активи са нефизически източници на вероятни бъдещи икономи-
чески изгоди за предприятието”, или алтернативно: „всички елемен-
ти от бизнеса на едно предприятие, които съществуват в допълнение
към паричните и материалните активи”.

- Нематериални активи, дефинирани в тесен смисъл – „нематери-
алните активи са нефизически източници на вероятни бъдещи икономи-
чески изгоди за предприятието, които са придобити при размяна или
създадени вътрешно от разграничими разходи, имат ограничен живот,
имат пазарна стойност отделно от предприятието и са притежавани или
контролирани от предприятието.”

Проблемът при прилагането на дефиниция с широк обхват е, че в нея ще
попаднат множество обекти, които предприятието или не може да контролира,
или не може надеждно да оцени – човешки капитал, идеи и т.н. Както се посоч-
ва в цитираното по-горе изследване, „дефинициите за нематериалните активи
често са твърде кратки, за да бъдат полезни при определянето на подходящото
счетоводно третиране”4. Това налага, като допълнение към дефиницията, за
счетоводни цели да се посочат критерии за признаване на даден обект за

3 Цит. по Wayne S., Jr. Upton. Business and Financial Reporting, Challenges from the New Economy,
Special Report, Financial Accounting Standards Board, 2001, Norwalk, Connecticut, USA, p. 68

4 Jeny, A. and Н. Stolowy. Цит. съч., с. 11.
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нематериален актив. Те могат да бъдат както критерии за включване, така и
критерии за изключване. Към първата група спадат отнасянето към пазара
(критерий за признаване на закупени нематериални активи) и разграничимост-
та. Към втората група спадат степента на риск относно очакваните икономи-
чески ползи и трудностите при надеждното оценяване на актива.5

Най-кратка от изследваните законови дефиниции е тази, предложена от
Американските счетоводни стандарти (US GAAP)6: „активи (без финансови
активи), които нямат физическа субстанция.” Тази дефиниция има много общ
характер и може да се каже, че смисълът £ се съдържа в самото наименование
„нематериални активи”, като единствено се прави допълнителното уточнение
за изключване на финансовите активи. Освен това, не се посочват специфични-
те изисквания към обектите, които се признават за счетоводни цели.

От гледна точка на счетоводното отчитане, най-пълни и точни са опреде-
ленията, посочени в Стандартите за финансово отчитане на Великобритания
(UK GAAP) и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия (в България). Първото7 гласи: „нефинансови дълготрайни активи,
които нямат физическа субстанция, но са разграничими и контролирани от пред-
приятието чрез държане или законови права”. Според второто,8 нематериални-
те активи са „установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от
предприятието, които: а) нямат физическа субстанция, въпреки, че: могат да се
съдържат във физическа субстанция, или носителят им може да има физичес-
ка субстанция; б) са със съществено значение при употребата им; в) от изпол-
зването им се очаква икономическа изгода.” Тези определения посочват не
само основната характеристика на нематериалните активи – липсата на физи-
ческа форма, но и изискванията за признаване на такъв актив – разграничи-
мост, контрол, очаквана икономическа изгода.

В Международните счетоводни стандарти9 се дава следното определе-
ние: „нематериален актив е разграничим непаричен актив без физическа суб-
станция.” Активът е „ресурс, контролиран от предприятието в резултат на ми-
нали събития, от който се очаква да се получат бъдещи икономически ползи за
предприятието”.10 Тъй като дефиницията е по-обща и обхваща голямо разнооб-
разие от обекти, стандартът поставя допълнителни изисквания, на които трябва
да отговаря потенциалният нематериален актив, за да бъде признат в счето-
водния баланс на предприятието. Разграничава се определението за немате-
риален актив от критериите за признаване на такъв. Това означава, че даден

5 Jeny, A. and Н. Stolowy. Цит. съч., с. 11.
6 SFAS 142, Goodwill and other intangible assets, June 2001, Appendix F Glossary
7 FRS 10 Goodwill and Intangible Assets, December 1997.
8 СС 38 Нематериални активи (пар. 2), Обн. ДВ, бр.30 от 7.04.2005, изм. ДВ, бр.86 от 26.10.2007.
9 МСС 38 Нематериални активи (пар. 8), Регламент (ЕО) № 1126/2008  на Комисията от 3 ноември

2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета, публикуван в Официалния вестник на
ЕС от 29.11.2008.

1 0 МСС 38 Нематериални активи ( пар. 8).
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обект може да отговаря на определението, но ако не отговаря на допълнителни-
те критерии, той няма да се отчита като актив. Според общите критерии за
признаване, „един нематериален актив следва да се признае, ако и само ако:
1) е вероятно, че предприятието ще получи очакваните бъдещи икономичес-
ки ползи, които са свързани с актива; 2) стойността на актива може да бъде
определена надеждно.”11 Допълнително се поставят критерии за вътрешно
създадените нематериални активи, като се разделят фазата на научноизсле-
дователска дейност от фазата на развойна дейност по даден проект. От двете
определения (съответно за актив и нематериален актив) могат да се изве-
дат основните изисквания, на които трябва да отговаря даден ресурс, за да се
счита за нематериален актив за целите на счетоводното отчитане: контрол;
бъдещи икономически ползи; разграничимост (активът е отделим или
възниква от договорни или други законови права); непаричен; без физичес-
ка субстанция. Прегледът на литературните и нормативните източници показ-
ва, че всички дефиниции се обединяват около тези характеристики, въпреки, че
единствена и общоприета такава в международен план не се среща.

В икономическата литература се дават определения за нематериалните
активи, наблягащи на същностните им характеристики като икономически ре-
сурс. Тези определения могат да бъдат обединени в няколко групи.

В дефинициите от първата група се посочва, че въпреки липсата на физи-
ческа форма, нематериалните активи имат някаква стойност (която, обаче, не
се дължи на материалния носител, върху който те се намират). Според едно от
тези определения, нематериален актив е „вид дълготраен актив, чиято основна
стойност не се съдържа в материалния му носител (...списък с примери за
нематериален актив ...). Обикновено има срок на съществуване, по-дълъг от
1 година, и се амортизира по линейния метод за срок, не по-голям от 40 годи-
ни.”12 Друго определение гласи: „ценности, принадлежащи на предприятията и
организациите, които не се проявяват физически като реални обекти, но имат
стойностна, парична оценка. (...списък)”13 Според трета дефиниция, това са
„активите, които не могат да се докоснат или видят, но имат стойност.
(...списък)”14

Дефинициите от втората група извеждат като определяща характеристи-
ка на нематериалните активи правата и привилегиите, които те носят на прите-
жателя си. Едно от тях е следното: нематериален актив е „актив без физическо
съществуване, стойноста на който се определя от правата, които дава на соб-
ственика (например, патенти или търговски марки).”15 Според друга дефини-
ция, „нематериалните активи са нефизически активи (...списък) които дават

1 1 МСС 38 Нематериални активи (пар. 21).
1 2 Икономическа енциклопедия. Първо издание, Наука и изкуство, С., 2005.
1 3 Райзберг Б. А., Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. Современный экономический словарь, 5-

е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006.
1 4 http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82294.html (10.04.2012)
1 5 http://www.bandjaccounting.com/MoneyMatters/i.html (10.04.2012)
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права и привилегии и носят икономически ползи за собственика.”16 Трета дефи-
ниция определя нематериалния актив като „право или нефизически ресурс, за
който се приема, че представлява пазарно предимство за предприятието.”17

Дефинициите от третата група акцентират на връзката между нематери-
алните активи и иновационната дейност на предприятието. Едно от тези опре-
деления гласи: „нематериалните активи са нефизически източници на стойност
(право да се получат бъдещи изгоди), генерирани от иновации (открития), уни-
кална организационна структура или човешки ресурси.” 18 Според друго опре-
деление, „нематериални активи са активи на организацията, които нямат мате-
риално-веществена (физическа) форма, но притежават „неосезаема ценност” и
са в състояние да донесат допълнителен доход. (...списък) Иновационната дей-
ност на организацията е тясно свързана с използването и формирането на нема-
териални активи.”19

В определенията от икономическата литература се посочват основните ха-
рактеристики на нематериалните активи – че последните нямат веществена фор-
ма, но въпреки това имат стойност и носят някакви права, привилегии и изгоди на
собственика си. Законовите дефиниции много често разясняват не какво са, а
какво не са нематериалните активи (например „нефинансови”, „без физическа
субстанция”). Освен това, те описват дефинирания обект чрез негови абстракт-
ни, косвени характеристики – например „установим”, „със съществено значение
при употребата му”. Затова много често в счетоводните стандарти определени-
ето е последвано от по-кратък или по-изчерпателен списък на нематериалните
активи, тъй като определенията сами по себе си не дават представа за същност-
та на дефинирания обект. Повечето от определенията в счетоводните стандарти
са лаконични, но в обхвата им попадат широк спектър от нематериални ресурси,
част от които не отговарят на счетоводното разбиране за актив. Затова се налага
поставянето на „критерии за признаване”, с цел ограничаване на невеществените
ресурси, които могат да намерят отражение в счетоводния баланс.

Една нова дефиниция за нематериалните активи би следвало да обединя-
ва положителните страни на двата подхода за дефиниране – чрез посочване на
икономическите характеристики на нематериалните активи, но през призмата
на целите на счетоводното отчитане и присъщите му ограничения. Авторът би
желал да предложи следната дефиниция за нематериалните активи, основавай-
ки се на предимствата и недостатъците на проучените определения:

„Разграничими невеществени ресурси, контролирани от предприя-
тието, които са плод на човешкия разум или творчество, както и придо-
бити права върху подобни и други активи, от които се очаква да донесат
икономическа изгода за предприятието и чиято стойност произтича не
1 6 http://www.ventureline.com/accounting-glossary/I/intangible-assets-definition/ (10.04.2012)
1 7 http://www.allbusiness.com/glossaries/intangible-asset/4944038-1.html (10.04.2012)
1 8 Lev, B. 2001. Intangibles. Management, Measurement, and Reporting. Washington, D. C.: Brookings

Institution Press, p. 7.
1 9 Толковый словарь „Инновационная деятельность”. 2-е изд., доп./Отв. ред. В.И. Суслов.Новоси-

бирск, 2008.
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от материалния носител, върху който се съдържат (ако има такъв), а от
познанията, правата или конкурентните предимства, които предоста-
вят. Такива ресурси се признават за нематериални активи, само ако стой-
ността им може надеждно да се определи.”

Целта на представената дефиниция е нематериалните активи да бъдат
описани чрез техните присъщи характеристики, като същевременно от
обхвата им се изключат тези ресурси, които не представляват актив от счето-
водна гледна точка (без да е необходима препратка към дефиницията за актив
и поставяне на критерии за признаване).

2. Проблеми при класифицирането на нематериалните активи
за счетоводни цели

В състава на понятието „нематериални активи” се включват множество
различни ресурси – права, познания и нови технологии, художествени произве-
дения, пазарни позиции, софтуер и т.н., обединени от липсата на веществена
форма. Този критерий, обаче, е прекалено общ. Чрез поставянето на толкова
различни ресурси в една група и третирането им по един и същи начин за счето-
водни цели, се пропускат техните специфични особености и се занижава полез-
ността на информацията във финансовите отчети.

В научната литература се срещат класификации на нематериалните акти-
ви, разработени въз основата на различни признаци. Не съществува, обаче, една-
единствена общопризната класификация на нематериалните активи, която да
осигури последователното им представяне на микро- и макроикономическо рав-
нище. Невъзможността да се създаде единна класификация се дължи на факта,
че те се различават по множество показатели – икономическа същност, начин
на създаване и придобиване, разграничимост, начин на черпене на икономичес-
ка изгода, степен на риск и т.н. Освен това, в счетоводството нематериалните
активи биха могли да се класифицират за различни цели – при признаването им,
при първоначалното и последващото им оценяване, при определяне на аморти-
зационната политика, при представянето им във финансовите отчети, както и
според потребностите на ръководството от счетоводна информация за тях, а
като се вземат предвид всички тези изисквания - да се организира аналитично-
то им отчитане в конкретното предприятие. Затова ще бъдат представени ня-
колко класификации на нематериалните активи, изградени въз основа на раз-
лични техни особености и подходящи за различни цели.

Бордът за финансово-счетоводни стандарти на САЩ (в US GAAP)20,
разделя нематериалните активи на 5 главни категории, според същността им:
маркетингови; клиентски; художествени; договорни; технологични.
Тази класификация дава представа какво се включва в състава на понятието
„нематериални активи” и се базира на тяхната икономическа същност, а не на
вторичните им белези (разграничими, амортизируеми и т.н.), поради което е
2 0 Statement of Financial Accounting Standards No. 141:Business Combinations. Revised December

2007, paragraphs A 31 – A 56, pp. 41-48.
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избрана за начало на тази част от изложението. Това е и единствената групи-
ровка, която предлага сравнително изчерпателно изброяване на нематериални-
те активи, попадащи в петте категории (вж. SFAS 141).

Въз основа на МСС 38 Нематериални активи, могат да се изведат след-
ните класификации на нематериалните активи:

 Според мястото на създаването им: вътрешно създадени и
външно създадени. Значението на тази класификация произтича от
факта, че ако един актив е придобит чрез сделка с друго предприятие
или лице и за него е платена определена цена, то това доказва неговата
разграничимост, възможността за контрол върху него, наличието на очак-
вана бъдеща икономическа изгода и надеждната оценка. От друга страна,
оценката на вътрешно създадените нематериални активи е сумата от
разходите за тяхното създаване, която не е точен показател за бъдещи-
те икономически изгоди, които може да донесе той.

 Според срока на полезния им живот: активи с ограничен полезен
живот и активи с неограничен полезен живот. Някои нематериални
активи са подложени на много бързо морално остаряване (софтуер), до-
като за други е характерно, че стойността и полезността им не се намаля-
ват с времето, нито има срок, в който да изтече действието им (непатен-
товани технологии, формули, рецептури). Тук възниква и въпросът за тези
нематериални активи, които имат ограничен по договорен или законов път
срок на ползване, тъй като при някои от тях първоначалният срок може да
се предоговоря многократно (лицензи, франчайзи, търговски марки)21. При
други този срок е твърдо определен и не може да се подновява (патенти
– 20 години) или не може да се подновява неограничено (концесии – най-
много до максималния срок 35 години). Затова разграничението е по-
скоро условно и зависи от намеренията на предприятието, развитието на
бизнеса и конкретните условия по договорите.

 Според това, дали подлежат на амортизация (произтича от срока на
полезния им живот): амортизируеми и неамортизируеми.

Именно тези три класификационни критерия, както и следващият, който
също е залегнал в МСС 38 Нематериални активи, определят счетоводното тре-
тиране на нематериалните активи. Според МСС 38 Нематериални активи, именно
разграничимостта на даден обект е условие за признаването му като актив.

Белкауи22 разделя нематериалните активи на:
Неразграничими активи, включени в репутацията;
 Разграничими активи.
В допълнение, Напие и Пауър23 класифицират нематериалните активи на:

2 1 http://www.journalofaccountancy.com/issues/2004/dec/amortizationofcertainintangibleassets.htm
(15.4.2012)

2 2 Цит. по Cañibano, L., М. Garcнa-Ayuso, M. and Р. Sánchez. 2000. „Accounting For Intangibles: A
Literature Review”. Journal of Accounting Literature. 19, p. 106.

2 3 Пак там, с. 106
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 Разграничими на входа – активът е установим, тъй като е или вътреш-
но създаден, или придобит от трети лица – следователно, разходите по
създаването или придобиването му могат да бъдат точно измерени и
установени;

 Разграничими на изхода – активът може да бъде продаден само-
стоятелно или с предприятието като цяло.

Съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи и СС 38 Нема-
териални активи, предприятията следва да представят във финансовите
отчети своите нематериални активи, обединени в групи със сходен харак-
тер – например, патенти, търговски марки, лицензии, концесии, програмни про-
дукти, клиентски бази, продукти от развойна дейност и др. Изисква се24 и раз-
граничаването им на вътрешно и външно създадени.

Друго важно разграничение на нематериалните активи за счетоводни цели
предлагат Хендриксен и ван Бреда 25, което се основава на факта, че за тях са
изразходвани парични средства, но свързаните с това разходи не са признати в
отчета за доходите:

 Традиционни нематериали активи (като авторски права, търговски
марки, патенти, франчайзи, лицензи, репутация);

Отложени разходи (като разходи за реклама, за научноизследователс-
ка и развойна дейност, за обучение на персонала, разходи за реорганиза-
ция и преместване на дейността, разходи за учредяване и развитие и др.).

Според изследване на Института Брукингс,26 нематериалните активи
могат да се разпределят в следните три равнища, от гледна точка на притежа-
нието и контрола, който предприятието упражнява върху тях:

Първо равнище – активи, които могат да бъдат притежавани и прода-
вани.

 Второ равнище – активи, които могат да бъдат контролирани, но не
могат да бъдат отделени и продадени.

 Трето равнище – нематериални активи, които не могат да бъдат
напълно контролирани от предприятието.

Първото равнище включва не само интелектуалната собственост, но и до-
говори и бизнес споразумения, лицензи и франчайзи, квоти. Второто равнище
включва обекти, собственост на даденото предприятие, които трудно могат да се
отделят от продължаващите операции, например, търговски тайни, незавършени
научно-изследователски проекти, бизнес процеси. Третото равнище включва обек-
ти, свързани с човешкия капитал, организационния капитал и капитала на взаимо-
отношенията. В счетоводния баланс намират място активите от първо равнище
и част от тези от второ равнище. Нематериалните активи от трето равнище не
отговарят на счетоводното определение за актив, но все повече учени в областта
на счетоводството търсят начини за представянето им във финансовите отчети.

2 4 МСС 38 Нематериални активи ( пар. 118).
2 5 Цит. по Caсibano, L. et.al, 2000. Цит. съч, с. 107.
2 6 Цит. по Kenan Patrick Jarboe,  Measuring Intangibles, Athena Alliance, April 2007, p. 3.
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Дзамбон и др.27 предлагат малко по-различна класификация на немате-
риалните активи, която включва три подкатегории:

Интелектуална собственост – нематериални активи, носители на за-
конови или договорни права (патенти, търговски марки, дизайни, лицен-
зи, авторски права, рубрики и издателски права).

 Самостоятелно установими нематериални активи – информационни
системи, мрежи, административни структури и процеси, пазарни и тех-
нически познания, човешки капитал (ако е уреден по специален ред),
нематериални активи, въплътени в капиталовото оборудване, търговски
тайни, вътрешно създаден софтуер, чертежи.

 Репутация (неотделими нематериални активи) – минали нематери-
ални инвестиции, въплътени в организация, мениджърски компетенции,
географско разположение, монополна пазарна ниша.

Тази класификация всъщност представлява продължение на класификаци-
ята разграничими/неразграничими активи, като разделя активите в зависимост
от това, на какво основание се считат за разграничими – дали са възникнали от
законови права или са отделими.

Мортенсен, Юстасе и Ланоо28 разделят нематериалните активи на:
Иновационен капитал (научноизследователска и развойна дейност).
 Структурен капитал (интелектуален капитал и познания, организаци-

онна гъвкавост, лоялност и умения на работната сила).
 Договори за изпълнение (лицензи и франчайзи, права за излъчване, квоти

и др.).
Пазарен (маркетингов) капитал (търговски марки и наименования, руб-

рики).
 Репутация.
Тази класификация би показала на настоящите и потенциалните инвести-

тори и кредитори как мениджърите управляват невеществените ресурси на пред-
приятието за постигане на стратегическите цели на компанията, поради което
би могла да послужи при оповестяването на информацията за нематериалните
активи в доклада за дейността.

По-различен поглед към нематериалните активи и тяхното значение в дей-
ността на предприятието предлага Ахонен29, който разделя нематериалните
активи в две големи групи, в зависимост от отдалечеността им от създаването
на печалбата:

 Търговски – нематериалните активи, свързани със свръхпечалби
(търговски марки, патенти, лицензи, монополи);

Производителни – тези, които създават търговските нематериални
активи (човешки капитал, вътрешни и външни структури).

2 7 Zambon, Stefano, et al. Study on the Measurement of Intangible Assets and Associated Reporting
Practices.  Commission of the European Communities, Enterprise Directorate General, April 2003, p. 18.

2 8 Цит. по Cañibano, L. et.al, 2000. Цит. съч. с. 107.
2 9 Ahonen, G.  Generative and Commercially Exploitable Assets. In: J. E. Grцjer and H Stolowy (Eds)

Classification of Intangibles. Groupe HEC, Jouy-en Josas, France, 2000, pp. 206-213.
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Цитираният автор разделя допълнително и двата типа нематериални акти-
ви на индивидуални (свързани с качествата на отделните индивиди – позна-
ния и умения на персонала, лоялност на клиента и т.н) и структурни (отнасящи
се до връзките между отделните индивиди и групи от индивиди – корпоративна
култура, комуникации в предприятието и др.)

От гледна точка на мениджмънта, оценяването, както и за статистически
цели съществуват и други класификации на нематериалните активи, които няма
да бъдат разгледани в тази статия.

В допълнение към представените по-горе класификации, авторът би же-
лал да предложи някои допълнителни признаци за групиране на нематериалните
активи, въз основа на различни техни характеристики:

1. Нематериалните активи, за разлика от материалните, много лесно биха
могли да бъдат неправомерно използвани от предприятия, които нямат права
върху тях (патентовани изобретения, търговски марки, художествени произве-
дения) или да станат известни на конкуренцията (тайни рецептури, формули,
процеси). Затова важно разграничение при тях е обстоятелството дали те мо-
гат да бъдат защитени по законодателен или договорен път (т.е. дали
предприятието може да претендира за правата си по съдебен ред при недо-
бросъвестното им използване от трети лица):

 защитени по силата на закон (патенти, търговски марки, авторски пра-
ва и др.);

 защитени по силата на договор (лицензии, франчайзи, концесии);
 незащитени или защитени чрез търговска тайна (непатентовани тех-

нологии, формули, рецептури, бази данни, клиентски списъци).
Целта на тази класификация е да предостави на потребителите на финан-

совите отчети информация за това, каква част от нематериалните активи на
предприятието са признати по силата на закон/договор и следователно, то има
право да търси правата си по съдебен път при недобросъвестното им използва-
не от други предприятия или лица.

2. Начинът, по който предприятието придобива нематериалните си активи,
показва неговите иновационни възможности и политиката му в областта на про-
дуктовите и технологичните нововъведения. По това те се различават от дру-
гите активи, например, дълготрайните материални активи. Затова авторът пред-
лага класификацията на нематериалните активи, според начина на придоби-
ването им, която се използва при определяне на тяхното счетоводно третира-
не, да се приложи при оповестяването им в годишния финансов отчет (или в
доклада за дейността), тъй като би била полезна за настоящите и потенциални-
те инвеститори и кредитори:

 възникнали в резултат от продължаващата дейност на предприятието;
 целенасочено създадени от предприятието;
 създадени от трети лица по поръчка на предприятието;
 придобити чрез закупуване от други предприятия или лица;
 придобити чрез лицензиране от други предприятия или лица;
 придобити в резултат на бизнескомбинация.
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Според тази класификация, едни и същи нематериални активи могат да
попаднат в различните категории, в зависимост от това, как са възникнали.

3. Според функцията (ролята) им в дейността на предприятието, не-
материалните активи биха могли да се разделят на:

 свързани с нови или подобрени продукти или услуги (патенти, про-
мишлени дизайни, търговски марки);

 свързани с нови или подобрени производствени процеси (патенти,
непатентовани технологии);

 свързани с организацията на административната и реализационна-
та дейност в предприятието (програмни продукти и др.);

 свързани с правото да се осъществява определена дейност (разре-
шителни).

Тази класификация би била полезна по-скоро при управлението на нематери-
алните активи в предприятието, а не толкова за външните потребители на счето-
водна информация. Затова тя би могла да послужи като основа за организацията
на тяхното аналитично отчитане. Тъй като тази класификация се основава не на
същността на отделните видове нематериални активи, а на тяхното приложение в
различните дейности на предприятието, то е възможно един и същ тип активи да
попаднат в различни категории (например, патенти, софтуер).

4. Класификация, която може да се приложи при оценяването (тъй като
оценката на сложните нематериални активи следва да се базира на пълния ком-
плекс от права, които са включени в тях), е според състава им:

 едноелементни (прости) – например, софтуер, авторски права, патен-
ти, концесии;

 комплексни (сложни) – например, търговски марки, франчайз спора-
зумения, репутация.

Заключение

Нематериалните активи като икономически ресурс се характеризират с
някои особености, поради които част от тях не би следвало да се признаят във
финансовите отчети, тъй като не отговарят на счетоводното разбиране за ак-
тив. Това поражда необходимостта от много прецизно дефиниране на понятието
„нематериални активи” за целите на отчетността. В статията е направен пре-
глед на подходите за дефиниране на нематериалните активи и на определения-
та, дадени в научната литература. Съществуващите дефиниции обикновено
включват основните изисквания за признаване на актив – контрол, бъдещи ико-
номически ползи, разграничимост и т.н., но не описват икономическата същност
на нематериалните активи. Поради това, авторът предлага подобрена дефини-
ция, в която това е съобразено. Голямото разнообразие от нематериални активи
и фактът, че те се отличават по много признаци, затруднява единната им класи-
фикация. Направен е преглед на съществуващите в научната литература класи-
фикации въз основата на различни признаци и за различни цели, в допълнение
към които авторът предлага някои нови групировки – според това, дали са за-
щитени по законов/договорен ред, според функцията им в предприятието, спо-
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ред комплексността им и т.н. Проблем, който изисква по-нататъшно изследва-
не, макар и да са направени известни опити в тази област, е изработването на
единна класификация на нематериалните активи на макро- и микроравнище,
която да позволява по-пълно включване на контролираните от предприятието
нематериални активи в системата на националните сметки.

ISSUES  OF  THE DEFINITION  AND CLASSIFICATION
OF  INTANGIBLE  ASSETS FOR  ACCOUNTING  PURPOSES

Assist.  Prof.  Reni  Petrova

Abstract

In the article there are considered the peculiarities of intangible assets, which cause
difficulties in their definition and classification for accounting purposes. There is given an
overview of existing in the literature and the normative acts definitions and classifications of
intangible assets. There is put forward an improved definition of intangible assets, which
presents their characteristics as an economic resource, but in the light of the accounting
concept of an asset. There are also suggested some new criteria of grouping intangible assets
– according to whether they are legally or contractually protected, according to their function
in the enterprise, according to their complexity, etc.

ПРОБЛЕМЫ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И  КЛАССИФИКАЦИИ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ  УЧЕТА

Асс.  Рени  Петрова

Резюме

В статье рассматриваются особенности нематериальных активов, вызывающие зат-
руднения при определении и классификации последних для целей учета. Сделан обзор
существующих в литературе и нормативных актах определений и классификаций немате-
риальных активов. Предложено улучшенное определение нематериальных активов, пред-
ставляющее их особенности как экономический ресурс, но сквозь призму бухгалтерской
концепции актива. Предложены и некоторые новые признаки для группировки нематери-
альных активов – в зависимости от того, защищены ли они в законодательном и в контрак-
тном порядке, в зависимости от их функции в предприятии, в зависимости от их комплек-
сности и т. д.


