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ОТЧИТАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИТИТЕ СРЕДСТВА
В СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Ас. Любомира Димитрова

Въведение

За извършване на своята дейност предприятията се нуждаят от източници
за финансиране, както вътрешни, така и външни. Вътрешните източници пред-
ставляват допълнителни вноски от собствениците на предприятието. Обичайно
външните източници се свързват с ползваните краткосрочни и дългосрочни кре-
дити от финансови институции. Съществува и друг вид източници на ресурси за
осъществяване на оперативната дейност, а именно безвъзмездно придобитите
средства от правителството и трети лица под формата на дарения, финансира-
ния или спонсорства. Между тези понятия има съществени различия, а в чисто
практически план се поставя знак за равенство помежду им. Това предопреде-
ля необходимостта от правилното им класифициране, водещо до коректно сче-
товодно отчитане и представяне във финансовите отчети на предприятията.

Целта на тази статия е да се изясни правното и икономическото съдържа-
ние на даренията, спонсорствата и финансиранията, като се посочат и система-
тизират основните различия помежду им, както и да се проучи и представи
методиката на тяхното счетоводно отчитане и оповестяване във финансовите
отчети, съгласно действащата към момента нормативна уредба. Обект на раз-
работката са получените безвъзмездни средства в стопанските предприятия, а
предмет е тяхното класифициране, счетоводно отчитане и представяне.

1. Икономическа същност и правна характеристика на даренията,
спонсорствата и финансиранията

Дарението представлява доброволен акт от страна на конкретно физи-
ческо или юридическо лице (дарител) във връзка с неговата съпричастност
към определена кауза или идея, с желанието му за помощ към пострадали или
хора в неравностойно положение, с волята му за изпълнение на нравствен дълг.
Нормативно даренията са уредени чрез постановките на Закона за задълже-
нията и договорите1 (ЗЗД, чл.225-227). Съгласно разпоредбите на Закона, даре-
нието представлява договор между две лица – дарител и дарено лице, по сила-
та на който дарителят се задължава да предаде във владение на ответната
страна безвъзмездно предмета на договора към момента на неговото сключ-
ване. Договорът за дарение е едностранен, но в чл. 225 от ЗЗД изрично е по-

1 Попр. ДВ, бр. 2 от 3.01.1950, обн. ДВ, бр. 275 от 22.11.1950, посл.изм. и доп. ДВ, бр. 50 от
30.05.2008.
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сочено, че за да бъде действително едно дарение, за неговото осъществяване
се изисква и съгласие от страна на надареното лице. Важно условие е, когато в
ролята на дарител е физическо лице, то да притежава качеството дееспособ-
ност. В противен случай договорът се счита за нищожен2. Надарено може да
бъде всяко юридическо и/или физическо лице, без оглед на неговата възраст.

Дарението е безвъзвратно и дарителят не е в правото си да изисква обрат-
но възстановяване на предмета на дарение или компенсация за него. От изклю-
чително значение е и фактът, че в договора за дарение (за обичайните и възнаг-
радителните дарове) не могат да бъдат включени клаузи за условия, при неиз-
пълнението на които дарителят да отмени дарението.

Краткият обзор позволява да се формулират условията за действителност
на едно дарение, а именно: да има съгласие от страна на надареното лице като
страна по договора; предметът по договора да се предаде от дарителя на нада-
реното лице в момента на неговото сключване; предметът по договора се пре-
дава напълно безвъзмездно, като дарителят не може и не следва да очаква
съответно обезщетение, компенсация, спазване на определено поведение или
бездействие от страна на надареното лице.

Важно значение за изясняване на безвъзмездните сделки има и понятието
спонсорство. Подобно на договора за дарение, при договора за спонсорство
се разграничават два правни субекта – спонсор и спонсориран. И тук спонсор
може да бъде дееспособно физическо лице или юридическо лице, а в качество-
то на спонсориран – всяко юридическо и/или физическо лице. Т.е. непълнолет-
ните лица не могат да бъдат спонсори, но могат да бъда спонсорирани.

По силата на договора за спонсорство едно лице (спонсориран) получава
икономическа помощ от спонсора за осъществяване на конкретна дейност и/
или мероприятие в областта на спорта, изкуството и др. В замяна на това за
него възниква задължението да рекламира и популяризира името на спонсора
си, неговата дейност, търговска марка или продуктите му. Както посочват ня-
кои автори, „спонсорството е сделка за имиджова реклама..., чиято цена значи-
телно превишава ефекта от нея”3, т.е. налице е икономическа нееквивалент-
ност между предоставената икономическа помощ от страна на спонсора и на-
срещната престация, която се изисква от спонсорирания. Това има съществено
значение, тъй като при установяване на стойностна еквивалентност между из-
вършената реклама и предмета на договора, последният не се третира като
договор за спонсорство, а за реклама (обикновена търговска сделка).

Разликите между договора за дарение и договора за спонсорство са съще-
ствени и можем да ги обобщим в следното:

- договорът за дарение е едностранен, а договорът за спонсорство – дву-
странен, пораждащ права и задължения и за двете страни;

2 Вж Велчев, К. Привидността като средство за манипулиране на стопанските факти, Сборник
доклади от научна конференция „Качество и полезност на счетоводната информация”, 28-
29.09.2012, ИУ – Варна.

3 Райнов, Б. Данъчно третиране по ЗКПО на финансиранията. Сп. „Данъчна практика”, бр. 5, 2002,
http://magazine.askana.com/ver_05/article.php?art_id=194 (23.11.2012).
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- при договора за дарение липсват условия по отношение на компенсация,
действие или бездействие от страна на получателя на икономическата
изгода. При договора за спонсорство спонсорираното лице се задължа-
ва да извършва или не определени дейности, имуществено нееквива-
лентни на получената изгода.

Поради факта, че липсва нормативна регламентация в тази насока, дого-
ворът за спонсорство е неформален и се счита за сключен при постигане на
съгласие между страните, като за неговата действителност не се изисква пис-
мена форма. Такава, обаче, е необходима, ако поне една от страните е търговец
по смисъла на Търговския закон, а сключеният договор следва да съдържа
изискуемите реквизити, посочени в чл. 7 от Закона за счетоводството4.

По своята същност, финансиранията следва да бъдат разграничени сче-
товодно от безвъзмездните сделки и спонсорствата. Обичайно биват инициирани
от държавата, а в процеса на осъществяването им участват три страни – финан-
сиращ, финансиран и бенефициент5. Формулирано е следното определение за ико-
номическата същност на финансирането, а именно: „...договореност между две
страни за съвместни действия в полза на трета страна (бенефициент)...”, по сила-
та на която „...една от страните предоставя необходимия ресурс за осъществява-
не на дейности от другата страна в полза на бенефициента”. Важно условие е
получателят на финансирането да не съвпада с финансиращото или финансирано-
то лице. Проф. дин М. Димитров посочва, че финансиранията са „безвъзмезден
инвестиционен източник на приходи” и ги дефинира като „... бюджетно асигнира-
ни финансови ресурси в дейността на предприятието за придобиване от него на
дълготрайни активи или за извършване на текуща дейност”6 (допуска се получа-
ване и на дарения от трети лица). Предоставянето на средства от държавата се
разглежда като финансово облекчение за предприятието, което му дава възмож-
ност да осигури ресурси за финансиране на дейността си, извън обхвата на външно-
то кредитиране и вноските от собствениците, т.е. може да бъде възприето като
заместител на капиталовото финансиране.

Действащите към момента СС 20 „Отчитане на правителствените даре-
ния и оповестяване на правителствена помощ”7 (СС20) и възприетия за прила-
гане МСС 20 „Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени
от държавата, и оповестяване на държавна помощ” (МСС 20)8, са единствени-
4 Обн. ДВ, бр. 98 от 16.11. 2001, посл. изм. и доп. ДВ, бр. 15 от 15.02. 2013.
5 Райнов, Б. Данъчно третиране на финансиранията по ЗКПО. Сп. „Данъчна практика”, бр. 5, 2002,

http://magazine.askana.com/ver_05/article.php?art_id=194 (23.11.2012).
6 Димитров, М. Поглед към финансиранията като обект на счетоводно отчитане на предприятието.

С., сп. ИДЕС, бр. 2, 2008.
7 СС 20 – Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствена помощ – приет

с ПМС № 46 от 21.03.2005, обн. ДВ, бр. 30 от 07.04.2005, в сила от 01.01.2005, изм. и доп., ДВ,
бр. 86 от 26.10.2007, в сила от 01.01.2008.

8 Вж. РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 70/2009 на комисията от 23.01.2009 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Подобрения-
та на международните стандарти за финансово отчитане (МСФО).
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те нормативни актове в националното ни законодателството, в които се използ-
ва терминът „финансиране”9. Там то е представено по-скоро като методология
за счетоводно отчитане и признаване на приходите от дарения, а не като отдел-
на икономическа категория. Позовавайки се на постановките, залегнали в СС
20 и МСС 20, според юридическата си същност, финансиранията са правител-
ствени дарения и помощи за предприятието10. Правителствената помощ пред-
ставлява предоставяне от страна на правителството на икономическа изгода
на едно или група предприятия, отговарящи на конкретни критерии (напр. гео-
графско местоположение, брой работни места и др.). Получаването на помощ-
та не е свързано с изискване за спазване на определено поведение от страна на
предприятието в момента или в бъдещ период.

Императивните норми на горецитираните стандарти представят правител-
ственото дарение като предоставяне на средства от страна на държавата и
нейните органи и институции на конкретно предприятие (форма на компенсация
– субсидии, дотации, премии), срещу което последното е изпълнило в миналото
или се задължава да спазва в бъдеще определени условия, свързани с текуща-
та му дейност. Такива могат да бъдат, например, създаване на нови работни
места, закупуване или създаване на определени активи.

Прави впечатление, че в специализираната литература, включително и в
СС 20, се отъждествяват понятията „дарение” и „финансиране”. Всички без-
възмездно получени средства в предприятията от държавата или трети лица,
стандартът дефинира като дарения11. Т.е. въпреки правната характеристика на
даренията, разгледани по-горе в изложението, като такива се третират и без-
възмездните средства, получени под условие. Това се дължи на факта, че опе-
рациите, които възникват във връзка с това, не се различават от гледна точка
на икономическата им същност и стопанските отношения, които пораждат.

2. Класификация, методика на счетоводно отчитане
и представяне на безвъзмездно получените средства

МСС 20 разграничава два алтернативни подхода за отчитане и представя-
не на даренията – капиталов и приходен Фундаментално при първия подход е,
че получените средства от държавата не са заработени (не са свързани с из-
вършването на разходи), а представляват стимул за предприятието и като такъв
следва да бъдат отчетени и представени като елемент на собствения му капи-
тал извън реализирания финансов резултат, без да бъдат отразявани в Отчета

9 Между понятията, дефинирани в СС 20 и МСС 20, не се съдържат принципни различия, във
връзка с което в изложението ще бъде акцентирано на постановките, залегнали в националния
стандарт.

1 0 При отчитане на финансиранията в предприятията-получатели, следва да се прилагат разпоред-
бите на СС 20 или МСС 20, без оглед от вида на финансиращия орган.

1 1 Напр. СС 20, т. 3.2. „Правителствените дарения се отчитат като финансиране...”.
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за всеобхватния доход за периода12. Има се предвид тезата, че вероятността
предприятието да възстановява безвъзмездно получените средства от прави-
телствената помощ е незначителна, особено когато условията, с които тя е
свързана, са вече изпълнени. В случая липсва финансов ангажимент от страна
на бенефициента и получената изгода остава трайно в състава на имуществото
му. Т.е. като средство за финансиране, безвъзмездните средства следва да на-
мерят отражение в Отчета за финансовото състояние на предприятията дирек-
тно към участията на учредителите. В защита на тезата си за непосочване на
безвъзмездно получените средства в Отчета за всеобхватния доход, поддръжни-
ците на този подход прилагат аргумента, че придобиването им не е свързано с
извършването на разходи или продажбата на стоки и услуги (не са заработени
приходи) и поради това не следва да участват при формиране на финансовия
резултат13.

Съгласно приходния подход, първоначално дарението следва да бъде от-
четено като разсрочен приход, а не като елемент на собствения капитал на
предприятието, тъй като негов източник не са собствениците. Основополагащо
при този подход е признаване на получените изгоди от държавните дарения
като приход през периодите, когато са извършени и разходите, които следва да
компенсират чрез използване на подходяща систематична база. Аргументите
се насочват в защита на тезата, че получените от правителството изгоди след-
ва да намерят задължително отражение в Отчета за всеобхватния доход (ед-
нократно или разсрочени за бъдещи периоди), тъй като рядко са необвързани с
условия, за изпълнението на които предприятието извършва редица разходи. С
цел запазване на съпоставимостта между приходите и разходите, свързани с
тяхното реализиране, е необходимо те да намерят отражение в Отчета за все-
обхватния доход през един и същи период.

За разлика от МСС 20, съгласно действащия в момента СС 20, даренията
се отчитат чрез прилагане на приходния подход. Капиталовият подход се при-
лага по изключение по отношение на преотстъпени или опростени данъци върху
печалбата.

Важно значение за коректното отчитане и представяне на безвъзмездните
средства има тяхното класифициране. Като първостепенен критерий за дифе-
ренциране на даренията определяме наличието на условия за тяхното полу-
чаване, насочени към надареното лице и/или предмета на дарение. Спо-
ред този критерий, те се разграничават на условни и безусловни. Тези от тях,

1 2 Наименованието на този елемент на финансовите отчети се изменя в Отчет за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход за периода, като изменението влиза в сила най-късно от
началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 Юли 2012 г (съгласно
Регламент (ЕС) №475/2012 на Комисията от 05 юли 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) №
1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на международен счето-
воден стандарт (МСС) 1 и Меджународен счетоводен стандарт (МСС)19).

1 3 Вж. Мирца, Аббас Али, М. Орел и др. Международни стандарти за финансова отчетност МСФО/
IFRS. Ръководство, коментари и практическо приложение. С., изд. Кабри, 2009.
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които са получени срещу изпълнение на определени условия, касаещи текущата
дейност на предприятието в миналото или бъдещето, следва да се третират
като финансирания (за дълготрайни активи или за текущата дейност).
Този текст е залегнал и в определенията за правителствено дарение съгласно
разпоредбите на СС 20. За да бъде призната и отчетена първоначално като
финансиране от получателя, безвъзмездната сделка следва да има подходяща
правна характеристика. За целта, кумулативно следва да бъдат изпълнени две
еднакви по важност условия – наличието на достатъчно сигурност, че дарение-
то ще бъде получено и на второ място, че предприятието ще спазва условията,
с които то е обвързано14. На практика приемането на дарение от конкретно
предприятие не е гаранция, че то е спазило или ще спази в бъдеще всички по-
ставени условия. Полученото дарение следва да бъде документално оформено
с договор за дарение. В него се конкретизират видът и размерът на придобива-
ната изгода и фактически се изпълняват горепосочените две условия за призна-
ването му. На практика, съществен проблем е липсата в стандарта на дефини-
ция за понятието „достатъчна сигурност” по отношение на получаване на даре-
нието. Поради това, ръководството на предприятието следва да извърши пре-
ценка и да поеме отговорността за посочване или непосочване на тези сред-
ства във финансовия отчет.

С цел счетоводно отчитане на получените условни дарения като финанси-
рания, в индивидуалния сметкоплан на предприятията е необходимо обособява-
нето на две счетоводни сметки: сметка „Финансиране за дълготрайни активи”
и сметка „Финансиране за текущата дейност”. Сметките са пасивни, основни,
бюджетно-разпределителни. Към тях е необходимо съставянето на подходяща
аналитичност, която да отговаря на информационната необходимост на пред-
приятието – напр. по условия, свързани с получаване на дарението, по критерии
за признаване на финансирането като текущ приход и т.н. Впоследствие полу-
чените финансирания се признават системно като текущи приходи на определе-
на от предприятието база, в зависимост от предмета на дарение. Даренията,
които не са обвързани с условия, следва да се признаят и отчетат като текущ
приход за периода, в който са получени.

В зависимост от материално-веществената форма на придобивана-
та изгода, даренията се класифицират на парични и непарични. Непарични-
те се свързват с получаване на нетекущи активи и материални запаси, които
съгласно разпоредбите на СС 20, т. 3.3, следва да се оценяват по справедли-
вата им стойност към датата на тяхното придобиване. От своя страна, полу-
чените дарения в парична форма, в зависимост от целта, с която се пре-
доставят средствата, се диференцират на обвързани с активи и обвърза-
ни с приходи. В момента на тяхното възникване, паричните дарения се отчи-
тат по номинална стойност на придобитите средства, а когато валутата е раз-
лична от националната, спрямо нея се прилага централният курс на БНБ към
датата на получаване на превода. Както посочва Н. Костова, „начинът, по кой-
1 4 Вж. СС 20, т. 3.1.
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то е получено дарението, не влияе на счетоводния метод, който следва да се
прилага относно него”15.

Съгласно определенията на стандарта, получените в предприятието даре-
ния, чието главно условие е придобиването на дълготраен материален или не-
материален актив, се третират като обвързани с активи дарения (финансирания
за дълготрайни активи). Тук императивната норма не поставя ограничения по
отношение на начина на тяхното придобиване във връзка с изпълнение на усло-
вията – закупуване, създаване или други форми. Възможно е при отпускането
на средствата финансиращият орган да постави допълнителни изисквания, напр.
по отношение на срока, в рамките на който да бъдат придобити активите, тях-
ното местонахождение и др. Всички парични дарения, които не попадат в об-
хвата на горепосочените, се класифицират като обвързани с приходи.

Предмет на дарение, обвързано с активи, може да бъде както амортизи-
руем, така и неамортизируем актив. Даренията, свързани с неамортизиру-
еми активи, се отчитат и представят в баланса като финансирания16, съгласно
разпоредбите на СС 20, и се признават за приходи през съответните периоди,
през които са извършени и отчетени разходите по изпълнението на обвързаните
с тях условия. Тук следва да се обърне внимание, че националният стандарт
поставя ограничителен срок от 20 години, който липсва в разпоредбите на МСС
20. Даренията, свързани с амортизируеми активи, също се отчитат и пред-
ставят като финансирания. Те се признават като приход в текущия период, про-
порционално на начислените през периода амортизации на активите, придобити
от финансирането.

Според правната им характеристика, даренията, свързани с приходи,
са условни (финансирания за текущата дейност) или безусловни. Безусловните
дарения следва да бъдат отчетени и признати като текущи приходи за периода,
в който са получени, като намерят отражение в Отчета за приходите и разходи-
те като приходи от финансирания. Даренията, обвързани с приходи, за чието
получаване съществуват условия, представляват финансирания за текущата
дейност.

Получените безвъзмездни средства в предприятията, по преценка на ръко-
водството и в зависимост от информационната необходимост, могат да бъдат
диференцирани за целите на текущото счетоводно отчитане и по редица други
критерии: в зависимост от целевите им направления, по програми и т.н.

Друг източник на безвъзмездни средства в предприятията са преотстъпе-
ните и опростените данъци. Съгласно разпоредбите на СС 20, преотстъпеният
корпоративен данък и намалението на корпоративен данък по смисъла на ЗКПО,
следва да бъдат отчетени и представени в счетоводния баланс като резерв. В
този случай, по изключение, се прилага капиталовият подход на отчитане, тъй

1 5 Костова, Н. Счетоводно и данъчно третиране на финансиранията, предоставени за придобиване
на дълготрайни материални активи. Сп. „Наръчник на икономиста”, бр. 9, 2009.

1 6 Изключение представляват случаите, когато се отчитат като резерв по силата на нормативен акт
(СС 20, т. 3.5).
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като по своята същност преотстъпените данъци представляват „реализирани
при осъществяване на дейността и дължими на държавата суми, които при
съблюдаването на определени условия остават в полза на предприятието”17.
Поради факта, че техен източник е реализираният финансов резултат, е логично
и приемливо преотстъпените корпоративни данъци да бъдат отразени в увели-
чение на собствения капитал на предприятието. Даренията, свързани с преот-
стъпени данъци, различни от корпоративния, се признават като текущи приходи
през периодите, в които са извършени разходите по изпълнение на обвързаните
с дарението условия18 (прилага се приходен подход на отчитане).

На следващо място има значение и въпросът за представяне на дарения-
та във финансовите отчети на предприятията. В практиката има съществено
различие, в зависимост от това, дали предприятието-получател прилага Меж-
дународните стандарти за финансово отчитане или Националните стандарти за
финансови отчети за малки и средни предприятия. Изрично изискване на дей-
стващия към момента СС 1 „Представяне на финансови отчети” е активите,
пасивите и собственият капитал да се представят в счетоводния баланс по
тяхната балансова стойност (отчетна стойност, намалена с коректива й), като
активите и пасивите, съответно приходите и разходите, не се компенсират.

Съгласно разпоредбите на МСС 20, съществуват два алтернативни подхо-
да за представяне на даренията, свързани с амортизируеми активи във финан-
совите отчети. В първия случай дарението се представя като приходи за бъде-
щи периоди, които се признават на системна база (размера на начислената амор-
тизация) през целия полезен живот на актива, през който той се амортизира
(едновременно се отчитат приходи от финансирания и пълния размер на разхо-
дите за амортизации за периода). При втория подход полученото финансиране
се приспада от отчетната стойност на съответния дълготраен актив и той се
представя в Отчета за финансовото състояние за периода по компенсирана
балансова стойност. Ефектът при този подход са занижени разходи за аморти-
зации, т.е. даренията се отнасят имплицитно в приходите (не се отчитат прихо-
ди от финансирания, а разходите за амортизации са в по-малък размер). Ефектът
върху крайния финансов резултат от прилагане на подходите е един и същ, пора-
ди което и двата се приемат за приложими. Считаме, че първият подход на
представяне на даренията, обвързани с дълготрайни активи, е по-приемлив, тъй
като предоставя на заинтересуваните потребители необходимата информация
за реалната стойност на активите и техните източници (брутен подход на отчи-
тане)19. При прилагане на втория подход са възможни случаи, при които в Отче-
та за финансовото състояние няма да бъдат представени активи, чиято истори-
ческа цена съвпада с размера на дарението (възниква компенсаторна грешка).

1 7 Вж Панчева, Ст. Организационно-управленски възможности на отчетния процес в предприяти-
ята с нестопанска цел. Свищов, СА „Д. А. Ценов”, 2009, с. 49.

1 8 СС 20, т. 3, 2, в.
1 9 Вж Панчева, Ст. Организационно-управленски възможности на отчетния процес в предприятия-

та с нестопанска цел. Свищов,СА „Д. А. Ценов”, библ. „Стопански свят”, 2009.
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От гореизложеното достигаме до извода, че ефектът върху имущественото
състояние при втория подход се състои в компенсиране на стойността още в
момента на възникване на актива, което води след себе си негативи в периоди-
те на полезния му живот, в рамките на които ще се амортизира. Т.е. чрез прила-
гане на първия подход се осигурява по-пълна и подробна счетоводна информа-
ция за имущественото и финансовото състояние на предприятието във финан-
совия му отчет, която е полезна за заинтересуваните потребители.

Даренията, обвързани с приходи, за чието получаване съществуват усло-
вия, представляват финансирания за текущата дейност. За тяхното отчитане и
представяне в МСС 20 също са предложени два алтернативни подхода. При
първия (брутен подход) полученото дарение се представя като приход, който се
съпоставя със съответните разходи за неговото усвояване в Отчета за всеобх-
ватния доход. Вторият (нетен) подход се свързва с приспадане на дарението от
размера на извършените във връзка с усвояването му разходи. Прилагането на
първия или втория подход ще окаже еднакво влияние върху финансовия резултат.
Във връзка с това считаме, че при нетиране на приходи и разходи се губи инфор-
мация относно ефекта от дарението върху приходните и разходните позиции. Това,
от своя страна, поражда и липса на сравнимост на информацията от финансовите
отчети на предприятията, прилагащи различни подходи за отчитане.

Постъпилите в предприятията условни дарения подлежат на обратно
възстановяване, ако не бъдат спазени или изпълнени условията, поставени при
тяхното получаване. Поради това, те следва да бъдат отчетени и представени
в пасива на счетоводния баланс на предприятията като финансирания (съот-
ветно приходи за бъдещи периоди в Отчета за финансовото състояние), а в
конкретни случаи – като резерви. Съгласно стандартите, всички останали да-
рения, извън кръга на горепосочените, следва да се отчитат като текущи прихо-
ди и да намерят отражение в Отчета за приходите и разходите (Отчета за все-
обхватния доход) за периода.

В научната литература се поставя въпросът доколко е сполучливо обоб-
щеното представяне в счетоводния баланс на разнородни отчетни обекти, като
приходите за бъдещи периоди и финансиранията, и доколко класифицирането им
като пасиви отговаря на концептуалните дефиниции за тези понятия20. Изразя-
ват се становища и аргументи в подкрепа на тезата, че финансиранията следва
да бъдат класифицирани като пасиви до момента, в който бъдат изпълнени ус-
ловията, с които са били обвързани (Градев, Н21., Милев, С.). В действащите
към момента стандарти, пасивите се определят като задължения на предпри-
ятието, чието уреждане ще доведе до изтичане на ресурси, а приходите се
дефинират като поток от икономически изгоди през периода (в резултат на при-
добиване на активи или намаляване на пасиви), който води до нарастване на
собствения капитал на предприятието, извън допълнителните вноски от учре-

2 0 Пожаревска, Р. Особености при представянето на съвкупния ефект от операциите към определен
момент в организациите с идеална цел. Сп. „Български счетоводител”, бр. 22, 2005.

2 1 Чрез Пожаревска, Р. Пак там.
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дителите. Т.е. като пасиви следва да се признае само тази част от приходите за
бъдещи периоди, които се очаква да доведат до изтичане на ресурси. Финанси-
ранията отговарят на определението за пасиви до момента на изпълнение на
свързаните с тях условия, след което не следва да бъдат третирани като таки-
ва, а се трансформират в приходи. Тъй като финансиранията за текущата дей-
ност биват признавани като текущи приходи в периода, в който са извършени и
разходите, които компенсират, единствено разсрочените приходи от финансира-
ния за дълготрайни активи са приходи за бъдещи периоди. Обичайна практика е
условията, с които е обвързано дарението, да бъдат изпълнени в по-ранен мо-
мент, спрямо полезния живот на актива, в рамките на който той се амортизира.
Този факт отменя ангажимента на предприятието да възстановява получените
средства. Следователно, след този момент дарението не е пасив, но се пред-
ставя като такъв. Подкрепяме становището, че основно значение за предста-
вянето на даренията, обвързани с активи, има преценката на ръководството за
съществуващите рискове за частично или цялостно възстановяване на получе-
ните средства, като „незначителните рискове не следва да водят до признаване
на пасив. При преценка за незначителни рискове от евентуалното възстановя-
ване на дарение, биха могли да се ползват правилата на МСС 37 ”Провизии,
условни пасиви и условни активи” за оповестяване на условни пасиви”22.

Необходимо е при избор на счетоводната си политика във връзка с отчита-
не на безвъзмездните средства, предприятията да възприемат, на първо място,
ясни критерии за разграничаване на условните и безусловните дарения, които ще
получават; на второ място (за предприятията от група), единен подход за отчита-
не на даренията, обвързани с активи и единен подход за отчитане на даренията,
обвързани с приходи, независимо от техния източник и начин на получаване.

Заключение

В последните години, особено след присъединяване на страната ни към
Европейския съюз, се увеличи значително броят на предприятията-получатели
на безвъзмездни средства по оперативни програми. Коректното им класифици-
ране, а съответно отчитане и оповестяване във финансовите отчети, дават
възможност на заинтересуваните потребители на информация (дарителите, об-
ществото, държавните органи, кредиторите) да анализират и контролират раз-
ходването на предоставените средства. В статията е представена класифика-
ция на получените средства в предприятията, разгледана е методиката на сче-
товодното им отчитане и признаване. Към текущия момент проблемите, възник-
ващи в отчетността и признаването на този род приходи пораждат необходи-
мост от по-изчерпателно и целенасочено оповестяване относно тяхното отчи-
тане и признаване.

2 2 Милев, С. За някои нерешени въпроси при отчитането на правителствените дарения, http://
consultbg.weebly.com/3/post/2012/07/65.html (05.10.2012).
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IN  BUSINESS  ORGANIZATIONS
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Abstracts

In the article there is clarified the economic and legal nature of the donations, sponsorship
and financing obtained in the enterprises, since between those there exist clearly delimited
differences, whereas in a purely practical aspect there is generally put a sign of equality
between them. There is made a classification of the received grants, considered is the
methodology of their accounting and disclosure in accordance with the base for the preparation
of financial statements used by the enterprises – the National Financial Reporting Standards
for Small and Medium-sized Enterprises or the International Financial Reporting Standards.
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В  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Резюме

В статье определена экономическая и правовая сущность получаемых предприяти-
ями дарений, спонсорства и финансирования, поскольку между ними существуют ощу-
тимые различия, а в чисто практическом плане между ними ставится знак равенства.
Сделана классификация полученных безвозмездных средств, рассмотрена методика их
бухгалтерского учета и объявления в зависимости от применяемой предприятиями базы
изготовления финансовых отчетов – Национальных стандартов финансовых отчетов ма-
лых и средних предприятий или Международных стандартов финансовых отчетов.

Ключевые слова: безвозмездные средства, дарение, финансирование, спонсор-
ство, поступления.


