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ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВАТА
СТОЙНОСТ В СЧЕТОВОДСТВОТО

Доц. д-р Венелин Георгиев

Увод

Въпросът за оценяването на активите и пасивите е фундаментален за сче-
товодната теория и практика. В отговора му е заложен изборът на концепции,
свързани с приоритетни бъдещи цели. Финансовото състояние на компаниите в
голяма степен е функция от избора на оценки за текущо и периодично предста-
вяне на счетоводните обекти и интерпретацията на тези оценки. Огромните
загуби, респ. печалби, за конкретните инвеститори са свидетелство за силата
на счетоводните понятия и възприетата концепция при реализиране на способа
на оценяването. Това е един от основните критерии, който дава основание сче-
товодството да се възприема като изкуство, от развитието на което ще зависи
обозримото развитие на стопанските субекти.

Много е написано за принципа на историческата цена и за концепцията за
справедливата стойност при представянето на счетоводните обекти във фи-
нансовите отчети на дружествата, но икономическите реалности през после-
дните години ни дават основание за по-добро осветляване на предимствата и
недостатъците на тези подходи с оглед качеството на информацията, което те
предоставят за повишаване на икономическите стимули и защита на интереси-
те на множеството субекти, имащи отношение към развитието на компаниите
като настоящи и потенциални инвеститори, кредитори, собственици на капита-
ла, служители и пр. Това е и основната цел на тази статия, за постигането на
която се акцентира и дискутира върху изследвания по приложимостта на спра-
ведливата стойност в нашата страна и извън нея (предимно в Германия като
една от водещите икономики в Европейския съюз с умерена степен на либера-
лизъм в счетоводното си законодателство през последните години и със съще-
ствен принос в развитието на правилата и принципите за оценка на счетоводни-
те обекти).

1. Отчитането по справедлива стойност – предизвикателство
или необходимост

Отчитането по справедлива стойност, въведено официално през 1993 г. от
Борда за финансови счетоводни стандарти (FASB), имаше за цел да направи
финансовите отчети по-лесно сравними по отношение на реални стойности. Това,
обаче, в условията на финансова криза се счита за една от причините за безпре-
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цедентен спад в стойността на активите и нарастване на нестабилността сред
финансовите институции, което води до обща финансова нестабилност и създа-
ване на предпоставките за изостряне на икономическите противоречия в бъде-
ще. „Отчитането по справедлива стойност е основната причина за безпреце-
дентен спад в стойността на активите и безпрецедентното нарастване на не-
стабилност сред финансовите институции.”1 От споменатото се подразбира, че
това води до увеличаване на рисковия капитал на банките. Ефективна форма за
противодействие на подобни тенденции е процесът на сливане на капитали в
банковия сектор и ребалансиране на портфейлите от ценни книжа.

Предимство на оценяването на счетоводните обекти по тяхната справед-
лива стойност е, че то предотвратява формирането на скрити резерви. Немски-
ят търговски закон позволяваше формирането на такива резерви, поради което
често бе критикуван. Нека припомним, че скритите, или т.нар. мълчаливи ре-
зерви, се създават за сметка на печалбата чрез понижение на оценката на ак-
тивите или повишение оценката на пасивите. По същество този вид резерви
нарушават принципа на историческата цена.

МСФО изключват тези резерви. Според заложените в тях постановки, при
оценяването се разчита на текущи пазарни стойности и цени на предполагаема
дата, което е надеждна основа за игнорирането на действия по създаването на
подобен вид резерви.

Характерна особеност на международните счетоводни стандарти е, че те
„са ориентирани към използването на актуална пазарна стойност на обектите,
но често е спорно доколко тя е надеждна, а не мнима оценка съдържаща в себе
си субективизъм. Международно възприетата линия за оценка по справедлива
стойност се основава на презумпцията за точност на тази оценка от времеви
аспект. Практически, обаче, тя в редки случаи може да послужи за надежден
индикатор на стойността на голяма част от обектите. За по-голяма част от
активите няма обективно установими пазарни стойности. Това е и причината
голяма част от търговските дружества да я заменят с други надеждни оценки,
като напр. историческата стойност на активите.”2 Подкрепа на подобна трак-
товка на проблема изразяват немалко специалисти. Жак Ришар прави конста-
тацията, че „в множество случаи справедливата стойност всъщност се явява
„експертна” и се основава върху оценките от бъдещи продажби. Дори в случаи,
когато бъдат използвани обективни пазарни стойности, ръководните екипи ще
получат още по-голяма свобода да раздават дивиденти, защото ще могат да
разпределят манната небесна въз основа на обикновени надежди за печалби!”3

С други думи, при използването на подобен вид оценки цените на активите в
голяма степен са плод на пазарните очаквания, а спекулирането с подобни очак-

1 www. AEI O UTLOOK S ERIES, Отчитане по справедливата стойност. Критика от Питър Дж.
Уолисън | AEI Online, (юли 2008 г.).

2 www Aktueles – Wirtschaft – Preis fur Value Bewrtung ist zu hoch
3 www Счетоводство по мярка на акционерите – Le Monde diplomatique, Жак Ришар,1 ноемви

2005.
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вания може да провокира финансова нестабилност „През последните шест го-
дини са налице два периода, в които акции на банките са падали с над 40%. За
тридесет години, през които справедливата стойност имаше значително по-малка
роля в оценяването, това се е случвало само веднъж”4 обяснява Ралф Цимер-
ман – финансов стратег, който се явява изразител на мнението на част от фи-
нансовите специалисти.

През последните години се увеличи значително броят на компаниите как-
то в Европа, така и в САЩ, които прилагат справедливата стойност като начин
за увеличаване на прозрачността на информацията за инвеститорите и финан-
совите анализатори. Последните следва да използват актуална информация,
която им дава възможност по-добре да оценят бъдещите парични потоци в пред-
приятията, което от теоретична гледна точка, според предписанието за използ-
ване на справедливата стойност като оценъчна база на имуществото, би допри-
несло до по-големи ползи за потребителите на информация, отколкото истори-
ческата оценка. Оценяването на имуществото по справедлива стойност се от-
разява положително при преоценката на някои обекти, но за други отражението
на такова оценяване е отрицателно.

До средата на 2009 г. справедливата стойност се използваше като общ
термин в многообразието в правилата за оценка, тъй като липсваше универсал-
но обвързващо определение в рамките на МСС/МСФО, което в една или друга
степен да съответства на инструкциите, заложени в американските общоприе-
ти счетоводни принципи. Разпоредби за определяне на справедливата стойност
се срещат във всички стандарти, които разрешават оценяването по тази стой-
ност, което показва, че съответните правила не винаги са последователни и
пълни. Основната цел на Съвета за международни счетоводни стандарти беше
да се създадат централизирано стандартизирани насоки за определяне на спра-
ведливата стойност в счетоводството, като се изясни кои балансови пера тряб-
ва да се отразят по нея. Целта на такъв подход е намаляване на сложността на
правилата за оценяване и подобряване на последователността в прилагането
им. Това следва да стане по начин, който позволява на потребителите на инфор-
мация от финансовите отчети да направят оценка, както за размера на справед-
ливата стойност на счетоводните обекти, така и за решенията, взети от ръко-
водните органи в предприятието. А доказана истина е, че информацията е по-
лезна тогава, когато влияе върху икономическите решения на потребителите
като им помага да оценяват минали, настоящи и бъдещи събития или да по-
твърди правилното им минало оценяване.

Проектът на съвета определя справедливата стойност като цената, която
може да се получи при продажбата на един актив или като дълг, който е част от
редовна сделка между участниците на пазара. Всички активи освен финансо-
вите следва да се оценяват по начин, който да предполага възможно най-добра-
та им употреба. Това означава при определянето на справедливата стойност да
се вземат предвид икономическите ползи, които ще генерира актива при опти-
4 PDF  Fair Value Rechnungslegung verschaft Krise – Studie mahnt raschen Reformbedarf an.
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малната му оперативна употреба или при най-добрата му възможна продажба
на друг пазарен участник.

Във връзка с оценката на задълженията по справедлива стойност, при нея
следва да се отчете кредитният риск за бъдещето на предприятието. Способ-
ността на последното да изпълни задълженията си несъмнено оказва влияние
върху стойността на даден пасив. В контекста на това е и подреждането на
дружествата съобразно въздействието на кредитните условия върху тях, което
се прави от изследователските центрове. При неактивните пазари очакванията
се базират върху хипотетична оценка, за получаването на която се определя
подходящ модел.

Германският стандартизационен съвет, по повод на началната страница на
немските счетоводни стандарти от 25.09.2009 г., подчертава становището си за
промените, направени от Съвета за международни счетоводни стандарти, като
изразява подкрепата си от препоръки и концепции за целите на „устойчивия
дизайн” и счита, че така създаденият модел е основен крайъгълен камък в
оценяването. Въпреки това той, както и много други професионалисти в счето-
водната теория и практика, изразява някои от основните си притеснения относ-
но представения план. Множеството критични бележки и изразени становища
се фокусират основно върху няколко ключови момента.

Като незадоволителен се счита начинът за определянето на обхвата на
оценката по справедлива стойност. Според критиците, липсва ясно и точно пред-
писание кога и при какви случаи е приемливо използването на подобен подход и
кога това не се препоръчва или следва да се игнорира. Съществуват сериозни
съмнения относно разумността от използването на справедливата стойност на
активите и пасивите, която да послужи за подходяща база за оценка и за инфор-
мационно обезпечаване на потребителите на информация относно развитието
на дадено предприятие. Това се отнася не толкова до продажбата на активи или
прехвърлянето на дълг, а като стойностен израз на имуществото на едно дру-
жество и неговата платежоспособност.

Според Германския стандартизационен съвет, „в проекта на МСС/МСФО
се очертават случаи на възможни оценки по справедлива стойност въз основа
на нереалистични предположения. Съществуват ситуации, при които транзакци-
ята трудно може да бъде оценена при несъществуващ пазар. Напр. получава-
нето на техническо ноу-хау чрез държавата. В такъв случай сделката се из-
ключва от самото начало. Възникват и ситуации, при които едва ли е възможна
транзакция, ако компанията не планира такава. Докато селскостопанските про-
дукти (напр. картофи) са предназначени за продажба, то семена от картофи
дружеството може да не предлага за продажба. В този случай да се иска при-
знаване на справедливата стойност по отношение на началната цена на всички
биологични активи, не е подходяща концепция.

Друга критична точка, която е многократно обсъждана в проекта е, че при
оценяването се приемат сделките на активи и пасиви, държани в най-изгодните
пазари до които дадено дружество има достъп. Това поставя пред критиците
въпроса да се изясни кои пазари в дадени случаи са от значение и дали дру-



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
4 4

жеството следва да анализира всички теоретично достъпни пазари. На този
фон Германският стандартизационен съвет се съмнява в приложимостта на
концепцията.

Следва да се вземе предвид кредитният риск на дружеството във връзка с
оценката на дълга. Оценката на кредитния риск е в пряка връзка с представянето
на един финансов инструмент съответно в активите и пасивите на кредиторите и
длъжниците. Тук възниква въпросът дали имуществото и преди всичко вземани-
ята имат особена полезност във всички случаи при оценката на пасивите.”5

Не по-малка е критиката към справедливата стойност по отношение на
нейната универсалност, точност и поле на приложимост. Това кара много от
специалистите да подхождат скептично към нея. „Според всеобщото разбира-
не, справедливата стойност на практика може да се определи само в редки
случаи, тъй като за по-голямата част от активите липсва надеждна справедли-
ва стойност. Затова компаниите следва да използват други оценки като доходи,
пари в брой и други заместващи стойности за определяне на тази стойност.
Използването на помощни решения за определяне на справедлива стойност е
пример за безпомощността на МСФО потребителите. Компаниите имат свобо-
да на действие по отношение на използването на тази оценка. Колкото повече
се отдалечава във времето избраната форма за представяне на пазарните стой-
ности на обектите, толкова по-ниска е степента на прозрачност на този подход
и възможността за вярно и честно представяне на обектите в баланса. На първо
място да не се поставя теорията за справедливата стойност, а практиката следва
да подскаже кое е от значение да бъде представено по тази оценка. Основна
задача на компаниите е да се развиват успешно, а не да поставят прекомерни
изисквания и очаквания по отношение на счетоводството, доминирано от спра-
ведлива стойност.6

Определянето на справедливата стойност по същество представлява ме-
тод, който се задейства по време на една дата и е изразител на рейтинга, полу-
чен от бизнес сделки. Тя е изразител на стойността в употреба, входната или
изходната цена на активите, търгувани на финансовите пазари. През последни-
те години се наблюдава промяна в парадигмите за оценка. От тази гледна точ-
ка справедливата стойност не е само тази в момента на оценяването на актива
при неговото признаване, а и оценката, която актива получава при изготвянето
на годишния финансов отчет на предприятието.

Освен като моментна величина, определена на база на сключени сделки,
справедливата стойност може да бъде определена и чрез използването на ня-
колко общоприети методи. Върху параметрите на тази оценка винаги има изве-
стна доза субективизъм по повод на бъдещи очаквания от притежателите на
изразените чрез нея активи, но така или иначе тя показва моментна реалност,
което е най-ценното й качество.

5 www. IAS/IFRS Einheitliches Konzept zur Fair-Value-Bewertung, … Prof.  Dr. Jurgen Anton,
Unternehmensberatung, Ein Einheitliches Konzept zur Fair-Value-Bewertung nach IAS/IFRS.

6 www. Aktueles – Preis fur die Fair – Value Bewertung ist zu hoch, 2007.
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Липсата на ликвидност на пазара може да направи справедливите стойно-
сти трудно измерими и по този начин ненадеждни. Непредставянето на нереа-
лизирани загуби от дружествата, произтичащи от отчитането по справедлива
стойност на обектите, води до влошаване на пазарните цени и увеличаване на
риска за финансовата система. Трябва, обаче, да се каже, че въпреки тези и
някои други недостатъци на отчитането по справедлива стойност (напр. аси-
метрично разпределение на информацията между ръководство и акционери), то
представената информация от такова отчитане се явява добра платформа за
инвестиционни и управленски решения. Това е и една от причините в последни-
те години все по-голям брой общоприети американски счетоводни принципи да
изискват компаниите да използват справедливата стойност при представянето
на голяма част от счетоводните обекти.

Съветът за международни счетоводни стандарти през май 2011 г. доведе
докрай инициативите за разработването на единни правила за определяне на
справедливата стойност като публикува МСФО 13. По този начин той завърши
проекта за създаване на единни общи стандарти за оценяване, като в това отно-
шение е постигнато сближаване на постановките с американските общоприети
счетоводни принципи. Новото определение за справедлива стойност като про-
дажна цена на една действителна или хипотетична сделка между независими
лица при определени пазарни условия отразява ясно и точно новите реалности.
Включването на кредитния риск на ценни книжа в пазарните механизми пре-
допределя представянето на бъдещите печалби в определени области да става
възможно не на база реално отчетения оборот, а от прехвърлянето на риска на
третите лица.

2. Справедливата стойност като мярка за инвестициите,
 финансовите инструменти и техните деривативи

При анализа на подходите за оценка на финансовите инвестиции трябва да
се има предвид обстоятелството, че дружества от един и същи отрасъл често
пъти следват различни бизнес модели за тях. Едни държат активите си до па-
деж или класират ценните си книжа в инвестиционни портфейли, а други са ак-
тивни участници на фондовата борса и предпочитат оборотните портфейли като
начин за класиране на придобитите ценни книжа. Различието в следвания биз-
нес модел предопределя и различието в оценките на активите на съответните
дружества, предвид ползването на различни методи за оценка при тях. Така
инвестициите, държани до падеж, се отчитат по цена на придобиване, която
впоследствие се коригира с амортизацията на премията или сконтото по мето-
да на ефективния лихвен процент като се приспадне провизията за обезценка.

Финансовите активи за търгуване, от своя страна, първоначално се отчи-
тат по справедлива стойност, включваща разходите по сделката, след което се
преоценяват по справедлива стойност, съобразно текущите пазарни цени към
датата на отчета. Подобна е и оценката на финансовите активи, които са на
разположение за продажба в предприятието. Така в годишните финансови от-
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чети се стига до диференцирано оценяване на отделните групи финансови акти-
ви и такива отчети не винаги могат да се приемат за надежден индикатор за
бъдещо развитие, който да послужи на инвеститорите, финансовите анализато-
ри и кредиторите. В отделни случаи те могат да бъдат функция от субективно-
то управление на финансовия риск. „Оценяването по справедлива стойност не
може да допринесе в реалния свят да предоставим решения на базата на ин-
формация, която да е полезна за инвеститорите и ориентирана към бъдещето.”7

Вероятно в основанието за подобен вид твърдение се съдържа и фактът, че при
подобно оценяване се имат предвид преди всичко текущите пазарни условия в
момента на сделката, а не самият процес на формиране на стойността на акти-
вите. Ако отчитането на финансовите инструменти беше по стойност, която
държи сметка за направените разходи за тяхното придобиване, както и очаква-
ното им поведение в един по-дълъг период, отписаните загуби за голяма част
от тях няма да настъпят и няма да бъдат отчетени в един определен момент, а
ще бъдат разпределени в по-дълъг времеви диапазон. Реализирането на печал-
би, от друга страна, ще се основава на действително постигнатия оборот, а не
на начислени и счетоводно признати доходи. Това са все част от опасенията на
скептиците по повод на справедливите оценки на обектите в счетоводството.
Като се имат предвид споменатите очевидни слабости, прилагането според
някои от тях на справедливата стойност изисква известна доза смелост.

От казаното дотук възниква въпросът дали е необходимо отразяването на
ценовите колебания в част от активите и не е ли по-приемливо възприемането
на осредняваща база в техните стойности за по-продължителен период от вре-
ме. „Ако все пак допуснем, че вместо по пазарни цени, финансовите инстру-
менти, държани за търгуване или налични за продажба, се отчитаха не по спра-
ведлива стойност, а по някаква друга стойност – историческа, амортизирана
или хибридна, то с какво би се подобрила ликвидността на банките. Отговорът
на този въпрос е лесен – с нищо. Вярно е, че в този случай отписванията на
активи и съответните загуби щяха да бъдат много по-малки, но наличните пари
в системата щяха да бъдат същите. Друг е въпросът, че губещите банки, фи-
нансови институции и корпорации въобще не могат да привличат капитал, което
в по-продължителен период задълбочава проблема.”8

Подходът на Комитета по международни счетоводни стандарти за пре-
класификация на част от недеревативните финансови инструменти от 1 юли
2008 г. недвусмислено показа насоката за оценяване на активите, а именно
възприемане за тази цел на концепцията за справедливата стойност, която впро-
чем хармонизира и с постановките по този въпрос, заложени в американските
общоприети счетоводни принципи. Тук не анализираме вероятните мотиви за
7 www. DER BETRIEB – Sonstiges/Gastkommentar: Fair Value in der Krise, Professor Dr. Dr. h.c.

Wolfgang Ballwieser, Mьnchen Professor Dr. Karlheinz Kьting, Saarbrьcken Professor Dr. Thomas
Schildbach, Passau.

8 Райчев, В. Глобалната финансова криза -Този път счетоводителите не са виновни Въпреки това,
Комитетът по международни счетоводни стандарти наруши собствените си правила и спешно
промени МСС 39 и МСФО 7. В-к „Делова седмица”, бр. 1, 5-7 януари, 2009.
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предоставената възможност за прехвърляне на част от посочените активи между
категориите, а за определяне на модела на тяхното текущо и последващо оце-
няване.

Справедливата стойност е мярка за множество финансови инструменти и
техните деривативи, както и на инвестициите на компаниите. Определянето дали
даден финансов инструмент трябва да бъде записан по справедлива стойност
във финансовите отчети зависи отчасти от неговия вид и институцията, която
го притежава. Налице е информационна полезност на този вид оценка, тъй като
чрез нея се отразяват текущите пазарни условия и се осигурява съпоставимост
на активите, закупени през различен период от време.

Всеизвестно е, че годишната печалба на едно предприятие е оценка за
мениджърското ръководство. Тя прави допустима промяната в дивидентната и
инвестиционната политика, бъдещите плащания и очакваните приходи. Но та-
кова прогнозно действие е немислимо, ако тя се променя значително от стопан-
ските очаквания за развитие на предприятието. Еднократните или епизодични
постижения не променят това нейно действие, вследствие на което може да се
стигне до неточна прогноза в размера на печалбата. При положение пък, че
дружествата оповестяват нереализирани загуби, произтичащи от отчитането
по справедлива стойност на финансовите инструменти, това може да доведе до
неблагоприятни последици, свързани с понижение на пазарните цени на тези
активи с риск за влошаване на търговията с тях, а от там и до стабилността на
финансовата система. „Установено е, че оценяването на имуществото на пред-
приятието на база на пазарната стойност води до ясно изразено завишение на
печалбата и стойността на основния капитал, което е предпоставка за изостря-
не на финансовата криза. За определени активи като напр. финансовите инстру-
менти, категоризирани като at fair value through profit or loss (такива по справед-
лива стойност, промяната на която ще се отрази в печалбата или загубата) при
текущото им оценяване прилагането на актуалната пазарна стойност се отразя-
ва положително, но при периодичното им представяне това не е така. После-
дното е предпоставка за намаляване на бъдещите печалби. Резултатът от сто-
панската дейност остава прикрит от промените в пазарните оценки на тези ин-
струменти. Колебанията на пазарните оценки на борсово продаваемите активи
възпроизвеждат колебания във величината на постигнатата печалба.”9 С други
думи, при отчитането на финансовите и нематериалните активи по справедлива
стойност печалбата от тях ще е функция на бъдещи ползи, изчислени на осно-
вата на очаквани продажби, т.е. на нещо имагинерно, а не реално. Всичко това
е въпрос в крайна сметка и на дивидентна политика, която значимо влияе върху
правилата за оценка на счетоводните обекти. Начислените дивиденти предпо-
лагат по-високо възнаграждение на управленския персонал, който ги е постиг-
нал и така интересите по веригата на реализация на печалби се увеличават и
провокират подходи за тяхното задоволяване.

9 www Fair Value – Bewertung bringt viele Risiken mit sich.



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
4 8

Чрез регресионния анализ може да се определи дали законите, действащи
на капиталовия пазар за ценни книжа получени от счетоводни данни за съотве-
тен период от време на базата на справедливата стойност, са по-полезни и на-
деждни от тези, получени чрез други оценъчни модели.

В направено проучване през април 2008 г. на комитета за германските сче-
товодни стандарти в сътрудничество с асоциацията на европейските финансо-
ви анализатори и Хумболтовия университет в Берлин, европейските инвестито-
ри са били интервюирани затова как се оценяват конкуриращите се подходи по
международните счетоводни стандарти. Въпреки, че проучването стига до из-
вода, че справедливата стойност е за предпочитане пред една оценка по исто-
рическа цена, следва да се направи разграничаване между справедливите стой-
ности, получени въз основа на модела Mark – to Market (мярка при пускане на
пазара) от модела Markt – to Model (определяне чрез модели). Вторият модел
е по-малко полезен за вземане на решения, в сравнение с историческата цена.10

Справедливата стойност на търгуваните на активните пазари инвестиции
се основава на текущи пазарни цени. При липсата на такива цени, справедливи-
те стойности на активите могат да се определят с помощта на други модели за
оценка като този за дисконтираните парични потоци, модели за оценка на опции
или се прави анализ на текущи сделки с подобни инвестиции. Практиката в това
отношение показва, че тези модели изискват огромен обхват на използвана ин-
формация като в същото време надеждността им е ограничена. Един пример в
това отношение е оценката на продажната цена на ипотечна банка Credit Fanzier
Neuchatelos през деветдесетте години на миналия век. В четири доклада за
оценка, направени от лицензирани консултантски фирми, най-високата стойност
е била 19 пъти по-голяма от най-ниската. Експертно решение поставя по соло-
моновски стойност, определена в средата на ценовия диапазон Използваните в
случая модели са отчели фактори като разпределение на паричните потоци на
оценявания обект, прогнозите за бъдещите парични потоци, признаването на
несигурността, финансиранията и данъчните задължения. Така изразени, спра-
ведливите стойности отразяват актуална информация за бъдещите парични
потоци и то коригирана с процентния риск на дисконтиране.

В немския търговски закон се планира финансовите инструменти за търгу-
ване да се оценяват към датата на баланса по тяхната справедлива стойност.-
Така англо-саксонската практика за справедливата стойност ще намери прило-
жение и в немското търговско законодателство.11

При направено изследване сред академичната общност в Германия по
повод на използването на справедливата стойност като оценъчна база при сче-
товодните обекти от 13 учени в тази област, 6 имат положително отношение
към отчитането по справедлива стойност, 6 са против и 1 е неутрален. Ако се
изчислява по отношение на посочени от авторите аргументи, се откриват 15
негативно свързани с осчетоводяването по справедлива стойност, 6 са неутрал-

1 0 Вж. www. Diter Pfaff /Vear – Value – Fluck oder Segen/.
1 1 www. Fair – Value Bewertung bringt viele Risiken mit sich.
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ни в аргументирането си и 10 изразяват положително отношение. Аргументите
против най-общо се изразяват в следното:

1. Неяснота. Всяко счетоводство със справедлива стойност въвежда не-
ясна терминология, която прави по-субективни оценките. До известна
степен тази оценка е в противоречие с немските принципи за правилно
водене на счетоводството.

2. Справедливата стойност създава висока волатилност (изменение на це-
ните на ценните книжа), която се отразява в размера на приходите и
може да влияе при кризисни ситуации. Първият немски търговски закон
от 1861 г. в чл. 31 гласи, че всички физически активи и вземания следва
да се оценяват по справедлива стойност. Това е валидно за всички дру-
жества, независимо от правната им форма. В резултат на множество
исторически събития се стига до ситуацията, при която много търговци
значително надценяват активите, посочвани в баланса. Този факт също
повлиява за негативните нагласи на част от германските преподавате-
ли. Те правят известна аналогия с кризата от края на ХІХ век и настоя-
щата финансова криза.

3. Отчитането по справедлива стойност подкопава защитата на кредито-
рите. Според реализационния принцип в немското законодателство пе-
чалби могат да бъдат отчитани само, ако активите са продадени (реа-
лизирани), което означава, че ако това не са случи те не трябва да имат
стойност по-висока от историческата. Разпределянето на печалба за
акционерите под формата на дивиденти от преоценка на активите под-
копава защитата на кредиторите.

Позитивните страни от проучването се свеждат до следното:
1. С въвеждането на справедливата стойност не са нарушени общоприе-

тите принципи за водене на счетоводството повече, отколкото преди.
2. Няма никакви причини да се предположи, че осчетоводяването по реал-

на стойност на някои активи е причина за финансовата криза.
3. Отчитането на финансовите инструменти, държани за търгуване не кон-

трастира със счетоводните принципи. Напротив, получаването на спра-
ведливи стойности на тези активи от активен пазар предоставя полезна
и подходяща информация за широк кръг потребители. Съществува дори
прозрачност.12

Заключение

Концепцията за справедливата стойност за сега няма класическо проявле-
ние в своя чист вид, при който всички активи и пасиви да бъдат оценени съоб-
разно нея. Отчетът за финансовото състояние (счетоводният баланс) изготвян
от компаниите е съчетание от справедливи оценки и такива, базирани на исто-

1 2 Вж. www. Historical View on the Political Fair – Value Debate in Gemany, Sebastian Hofmann,
Research Associate.
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рически разходи. Принципът на предпазливост (благоразумие) остава водещ
при представянето на част от материалните запаси, което от гледна точка на
прагматичност и полезност на информацията е целесъобразно. Голямата но-
менклатура от стоки, продукция, материали, както и динамиката на тяхното
потребяване прави трудно и икономически неефективно оценяването им по спра-
ведлива стойност. Налице е смесен модел за оценка на финансовите инстру-
менти, съобразен със значимостта им и намерението на предприятието. Двой-
ствен е и подходът за оценка на дълготрайните материални и нематериални
активи (според националните стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия, справедливата стойност не се прилага като оценъчна база за тях).
Консерватизмът в тези случаи внася сигурност и надеждност за потребителите
на информация. Времето е такова, че гъвкавостта от прилагани принципи за
оценка на счетоводните обекти води до възможно най-доброто решение за пред-
ставяне на информацията. А крайната цел е нейното верно и честно представя-
не в основата на което лежи и концепцията за справедливата стойност с възмож-
ното й развитие в обозримото бъдеще, защото правилните инвестиционни ре-
шения зависят в най-голяма степен от моментната актуална информация и оцен-
ката на пазарния и кредитния риск. Това следва да се постига сравнително
лесно и обективно като се създават възможности за проверка на оценките и
съпоставянето им между дружествата за определен времеви диапазон. Но до-
като резултатите на компаниите не отразяват и дългосрочните акционерни стой-
ности, справедливата стойност ще бъде носител само на привидна прозрачност,
а използването й ще бъде предизвикателство.

Финансовите резултати са отправната точка за качеството на финансовия
анализ, реализацията на който следва да бъде функция от обективните и изчер-
пателни оповестявания към годишните финансови отчети. Необходима е ин-
формация преди всичко за методите и техниките за определяне на справедли-
вите стойности и критериите за признаване и отписване от баланса на групите
активи и пасиви, както и базата за признаване на приходи и разходи от тях.

Накрая следва да се спомене, че е необходимо прецизиране на правилата
за категоризиране на финансовите инструменти и възможностите за тяхното
прехвърляне между категориите. Това би отнело възможността за субективно
въздействие върху финансовите резултати от фиктивни и нереални сделки.
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Abstract

In the article there are discussed the advantages and disadvantages of fair value as a
measurement basis for a great number of accounting objects and above all for financial
instruments. This is done on the basis of a study of the experience of Bulgarian and foreign
experts.

The concept of fair value has been laid down in the treatments of the International
Accounting Standards, but it has given ground for sceptics to be doubtful about its merits.
Some of those go to extreme evaluations of it and define it as one of the factors instigating
financial crises. That renders the issues under study particularly topical at the current stage, in
view of the apparent tendency toward a likely recession and debt crisis for part of the countries,
whose accounting basis are the International Accounting Standards.

The aim pursued in the choice of initial and subsequent evaluation of accounting objects
is reduced above all to protecting the users of information such as potential investors, creditors,
owners of the capital of companies, etc. This is the field to which the opinions and considerations
of the presented experts and those of the author himself mainly gravitate.

ПРИМЕНЕНИЕ  КОНЦЕПЦИИ  СПРАВЕДЛИВОЙ  СТОИМОСТИ
В  БУХГАЛТЕРСКОМ  УЧЕТЕ

Доц.  д-р  Венелин  Георгиев

Резюме

В настоящей статье рассматриваются преимущества и недостатки справедливой
стоимости в качестве базы оценки для множества объектов учета и прежде всего для
финансовых инструментов. Это сделано на основе исследования опыта наших и зарубеж-
ных специалистов.

Концепция справедливой стоимости заложена в положениях международных стан-
дартов учета, но она дает скептикам повод усомниться в ее достоинствах. Некоторые из
них доходят до крайних оценок, называя ее одним из факторов, провоцирующих финан-
совые кризисы. Это делает особенно актуальной рассматриваемую проблематику на
нынешнем этапе ввиду заметных тенденций возможной рецессии и долгового кризиса в
части стран, базой учета которых являются международные стандарты бухгалтерского
учета.

Цель выбора первоначальной и последующей оценки объектов учета сводится преж-
де всего к защите потребителей информации как потенциальных инвесторов, кредиторов,
владельцев капитала компаний и пр. В поле этой именно проблематики сосредоточены
мнения и соображения представленных специалистов и автора.


