
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.201  ГОДИНА

АКТИВ

Раздели, групи, статии
Код на 

реда

Сума - хил.лв.

текуща

година

предходна 

година

а б

A. Записан, но невнесен капитал

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

I. Нематериални активи

Продукти от развойна дейност 

Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни 

права и активи

Търговска репутация 

Предоставени аванси и нематериални активи  в процес на изграждане

в т. ч. предоставени аванси

Общо за група I

II. Дълготрайни материални активи

Земи и сгради 

Земи

Сгради 

Машини, производствено оборудване и апаратура

Съоръжения и други

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане 

в т. ч. предоставени аванси

Общо за група ІI

III. Дългосрочни финансови активи

Акции и дялове в предприятия от група 

Предоставени заеми на предприятия от група 

Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия

Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия 

Дългосрочни инвестиции

Други заеми

Изкупени собствени акции номинална стойност

Общо за група III

IV. Отсрочени данъци 

Общо за раздел Б 
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АКТИВ

Раздели, групи, статии
Код на 

реда

Сума - хил.лв.

текуща

година

предходна 

година

а б

В. Текущи (краткотрайни) активи 

І. Материални запаси

Суровини и материали 

Незавършено производство 

в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод

Продукция и стоки 

Продукция

Стоки

Предоставени аванси 

Общо за група I

II. Вземания 

Вземания от клиенти и доставчици

в т.ч. над 1 година 

Вземания от предприятия от група

в т.ч. над 1 година 

Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия

в т.ч. над 1 година 

Други вземания

в т.ч. над 1 година 

Общо за група II

III. Инвестиции

Акции и дялове в предприятия от група 

Изкупени собствени акции номинална стойност

Други инвестиции 

Общо за група III

IV. Парични средства

Kасови наличности и сметки в страната

Касови наличности в лева

Касови наличности във валута (левова равностойност)

Разплащателни сметки 

Блокирани парични средства 

Парични еквиваленти

Касови наличности и сметки в чужбина

Касови наличности в лева

Касови наличности във валута 

Разплащателни сметки във валута 

Блокирани парични средства  във валута 

Общо за група IV

Общо за раздел В

Г. Разходи за бъдещи периоди

Сума на актива (А+Б+В+Г)
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ПАСИВ

Раздели, групи, статии
Код на 

реда

Сума - хил.лв.

текуща

година

предходна 

година

а б

А. Собствен капитал

I. Записан капитал

Акционерен капитал

Котирани акции на финансовите пазари

Некотирани акции на финансовите пазари

Други видове записан капитал

ІІ. Премии от емисии

ІІІ. Резерв от последващи оценки  

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти 

IV. Резерви

Законови резерви

Резерв, свързан с изкупени  собствени акции

Резерв съгласно учредителен акт

Други резерви

Общо за група ІV

V. Натрупана печалба (загуба) от минали години

Неразпределена печалба

Непокрита загуба

Общо за група V

VІ. Текуща печалба (загуба) 

Общо за раздел А

Б. Провизии и сходни задължения 

Провизии за пенсии и други подобни задължения 

Провизии за данъци  

в т.ч. отсрочени данъци 

Други провизии и сходни задължения 

Общо за раздел Б

В.  Задължения

Облигационни заеми

До 1 година 

Над 1 година 

         в това число:

        Конвертируеми облигационни заеми

            До 1 година 

            Над 1 година 

Задължения към финансови предприятия

До 1 година 

Над 1 година 

Получени аванси 

До 1 година 

Над 1 година 
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЗА 201  ГОДИНА
(Попълва се само ако предприятието извършва стопанска дейност)

Наименование на разходите
Код на     

реда

Сума - хил. лв.

текуща

 година

предходна

 година

а б 1 2

А. Разходи 

І. Разходи за оперативна дейност 

Намаление на запасите от продукция и незавършено производство 10100

Разходи за суровини, материали и външни услуги 10200

Суровини и материали 10210

Външни услуги 10220

Разходи за персонала 10300

в това число:

Разходи за възнаграждения 10310

Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове) 10320

от тях: осигуровки, свързани с пенсии 10321

Разходи за амортизация и обезценка 10400

Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни  материални и нематериални активи 10410

Разходи за амортизация 10411

Разходи от обезценка 10412

Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи 10420

Други разходи 10500

в това число:

Балансова стойност на продадените активи 10510

Провизии 10520

Общо за група I 10000

ІІ. Финансови разходи 

Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като

 текущи (краткосрочни) активи 11100

в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 11110

Разходи за лихви и други финансови разходи 11200

в това число:

Разходи, свързани с предприятия от група 11210

Отрицателни разлики от операции с финансови активи     11220

Общо за група II 11000

Б. Печалба от обичайна дейност 14000

Общо разходи (І + ІІ) 13000

В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи) 14100

III. Разходи за данъци от печалбата 14200

IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък 14300

Г. Печалба (В - III - IV) 14400

Всичко (Общо разходи + III + IV + Г) 14500

Отчетна единица:

� � � �� �� � � �� � � �� � � �� 	� 	� �� �� ��
 � � 
  � 

 � �  � 
�� �
 � � 




(Хил. левове)

Наименование на приходите
Код на     

реда

Сума - хил. лв.

текуща

 година

предходна

 година

а б 1 2

А. Приходи

І. Приходи от оперативна дейност 

Нетни приходи от продажби 15100

Продукция 15110

Стоки 15120

Услуги 15130

в това число:

Приходи от търговско-посредническа дейност 15131

Приходи от наеми 15132

Приходи от промишлени услуги, вкл. от услугите по производство на ишлеме 15133

 Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство 15200

Разходи за придобиване на активи по стопански начин 15300

Други приходи 15400

в това число:

Приходи от финансирания 15410

от тях: от правителството 15411

Приходи от продажби на суровини и материали 15420

Приходи от продажби на дълготрайни активи 15430

Общо за група I 15000

ІІ. Финансови приходи 

Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия 16100

в т. ч. приходи от участия в предприятия от група 16110

Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи 16200

в т. ч. приходи от предприятия от група 16210

Други лихви и финансови приходи 16300

в това число:

Приходи от предприятия от група 16310

Положителни разлики от операции с финансови активи 16320

Положителни разлики от  промяна на валутни курсове 16330

Общо за група II 16000

Б. Загуба от обичайна дейност 19000

Общо приходи (І + ІІ) 18000

В. Счетоводна загуба  (общо приходи - общо разходи) 19100

Г. Загуба (В + III + IV ) 19200

Всичко (Общо приходи + Г) 19500

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 201  ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

Видове
Код на           

реда

Отчет за

 годината

а б 1

Бруто приходи от продажби  (код 15100, кол.1 вкл. акцизи, без ДДС) 15500

в т. ч. приходи от населението* 15510

Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител 15600

Левова равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи 

по код 15430, кол.1) вкл. вътреобщностни доставки 15700

в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти 15710

от тях: от страни членки на ЕС 15711

Приходи от услуги на ишлеме 15800

в т. ч. на чуждестранни клиенти 15810

Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда ** 15900

Приходи от финансирания от правителството като субсидии за околната среда (от код 15411, кол. 1) 15950

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда. 

Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. 

продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

� � � 
� � � �

� � � 

 � � � � � 
� � � �
 � � 


� �� �



Раздел II. Разходи за суровини и материали ( код на реда 10210, кол. 1)

Видове
Код на           

реда

Отчет за 

годината

а б 1

Разходи за суровини и материали 21000
Енергийни продукти * 21110

в т. ч. разходи за енергийни продукти за транспортни средства 21111

Вода 21120

Суровини и материали за производствено потребление 21135

Други 21140

*Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топлоенергия), които се използват за задвижване 

на машини, съоръжения и други; получаване на топлинна енергия за собствена консумация и за транспортните средства на предприятието. Не се включват 

разходите за енергийни продукти, които са суровина за производство на други енергийни продукти, химически торове или са купени с цел препродажба. 

Раздел III. Разходи за външни услуги ( код на реда 10220, кол. 1)

Видове
Код на 

реда

Отчет за 

годината

а б 1

Разходи за външни услуги 31000
в т. ч. разходи за получени услуги от чуждестранни физически или юридически лица 31010

Застраховки 31110

в т. ч. социални застраховки 31111

Суми по граждански договори и хонорари 31120

в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател 31121

Наеми 31130

в т. ч. на дълготрайни материални активи 31131

Суми по договор с подизпълнител 31140

в т.ч. със строителни фирми 31141

Плащания на агенции за набиране на персонал 31150

Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги 31160

Нает транспорт 31170

Текущ ремонт на собствени активи 31180

в това число на:

Сгради 31181

Машини и оборудване 31182

Разходи за ремонт на наети активи 31260

Консултантски дейности 31190

в това число:

Юридически 31191

Счетоводни и одиторски 31192

Рекламни дейности 31200

Други 31210

в това число:

За доставяне на вода 31211

За отвеждане и пречистване на отпадъчни води (платени суми на ВиК и други) 31212

За събиране и третиране на отпадъци 31213

Раздел ІV. Други разходи ( код на реда 10500, кол. 1)

Видове
Код на           

реда

Отчет за 

годината

а б 1

Други разходи 41000
Балансова стойност на продадените активи 41100

Стоки 41110

Суровини и материали 41120

Млади животни и животни за угояване 41130

Дълготрайни материални и нематериални активи 41140

Разходи за командировки 41200

Други 41300

(Хил. левове)

(Хил. левове)

(Хил. левове)
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(Хил. левове)Раздел V. Дивиденти (след плащане на данъци)

Показатели
Код на           

реда

Отчет за 

годината

а б 1

Получени приходи от дивиденти от: 51100

Резидентен сектор* 51120

Нефинансови предприятия 51121

Финансови предприятия 51122

Държавно управление 51123

Домакинства 51124

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД) 51125

Нерезидентен сектор (Останал свят)** 51130

Нефинансови предприятия 51131

Финансови предприятия 51132

Държавно управление 51133

Домакинства 51134

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД) 51135

Изплатени дивиденти през годината на: 51200

Резидентен сектор* 51220

Нефинансови предприятия 51221

Финансови предприятия 51222

Държавно управление 51223

Домакинства 51224

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД) 51225

Нерезидентен сектор (Останал свят)** 51230

Нефинансови предприятия 51231

Финансови предприятия 51232

Държавно управление 51233

Домакинства 51234

Нетърговски организации, обслужващи домакинствата(НТООД) 51235

* Резидентен сектор

Резидентните единици са институционални единици, чиито център на икономически интерес е на територията на страната. „Център на основен 

икономически интерес“ означава, че съществува място в рамките на икономическата територия на дадена държава, където дадена единица извършва 

икономически дейности и операции в значителен мащаб за неограничен или за ограничен, но дълъг период от време (една година или повече). 

Собствеността върху земя и сгради в пределите на икономическата територия се счита за достатъчно основание собственикът да има център на основен 

икономически интерес в тази държава.

** Нерезидентен сектор (Останал свят)

Сектор “Останал свят” се състои от всички нерезидентни институционални единици, ангажирани с операции с резидентни единици или имащи други 

икономически връзки с резидентни единици.

��
�
��
�



Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности ( код на реда 15100, кол. 1) (Хил. левове)

Код по 

КИД-2008
Дейности

Код на 

реда

Отчет за 

годината

а б в 1

00 Общо 61000

01 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности 60001

02 Горско стопанство 60002

03 Рибно стопанство 60003

05 Добив на въглища 60005

06 Добив на нефт и природен газ 60006

07 Добив на метални руди 60007

08 Добив на неметални материали и суровини 60008

09 Спомагателни дейности в добива 60009

10 Производство на хранителни продукти 60010

11 Производство на напитки 60011

12 Производство на тютюневи изделия 60012

13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 60013

14 Производство на облекло 60014

15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 60015

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; 

производство на изделия от слама и материали за плетене 60016

17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 60017

18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители 60018

19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 60019

20 Производство на химични продукти 60020

21 Производство на лекарствени вещества и продукти 60021

22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 60022

23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 60023

24 Производство на основни метали 60024

25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 60025

26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти 60026

27 Производство на електрически съоръжения 60027

28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение 60028

29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 60029

30 Производство на превозни средства, без автомобили 60030

31 Производство на мебели 60031

32 Производство, некласифицирано другаде 60032

33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 60033

35 Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 60035

36 Събиране, пречистване и доставяне на води 60036

37 Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги) 60037

38.1 Събиране на отпадъци 60381

38.2 Обработване и обезвреждане на отпадъци 60382

38.3 Разкомплектоване и рециклиране на отпадъци 60383

39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 60039

41 Строителство на сгради 60041

42 Строителство на съоръжения 60042

43 Специализирани строителни дейности 60043

45 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт 60045

46 Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети 60046

47 Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 60047

49 Сухопътен транспорт 60049

50 Воден транспорт 60050

51 Въздушен транспорт 60051

52 Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 60052

53 Пощенски и куриерски дейности 60053

55 Хотелиерство 60055

56 Ресторантьорство 60056
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Справка за оповестяване на счетоводната политика на предприятието - елемент № 7.1. от 

приложенията към финансовия отчет по НСС 1 

Утвърдена: 

Счетоводна политика на СНЦ „Е-Регион Варна“, с ЕИК 103 875 008 за 2018 г.

..........................................................................................................................

А. Предмет на дейност:

Услуги в областта на производствената дейност.

..........................................................................................................................

Б. База за изготвяне на годишния финансов отчет

1.Закон за счетоводството.

2. НСС, приети с ПМС 37/13.02.2002 г. По въпроси, за чието решаване няма изрични 

разпоредби в НСС и ЗС, се прилагат изискванията на МСС.

3. Данъчни закони, засягащи дейността на дружеството.

4. Вътрешни нормативни актове, утвърдени от ръководството на дружеството, свързани 

със спецификата на неговата дейност.

В. Основи за изготвяне на годишния финансов отчет

1. Основни счетоводни принципи:

а) текущо начисляване – приходите и разходите по сделките и събитията се отразяват 

счетоводно в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаване или 

плащане на паричните средства или техните еквиваленти;

б) действуващо предприятие – предприятието да не предвижда и да няма необходимост да

се ликвидира или да ограничава мащабите на своята дейност в предвидимо бъдеще.

Когато годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с този принцип, но са 

известни данни и обстоятелства, водещи до несигурност относно възможността на 

предприятието да продължи своята дейност, тези данни и обстоятелства се оповестяват.

в) предпазливост – извършва се оценяване и отчитане на предполагаеми рискове и 

очаквани загуби;

г) съпоставимост между приходите и разходите – признаване на разходите, извършени във

връзка с отделна сделка или събитие във финансовия резултат за периода, през които 

предприятието черпи изгода от тях. Признаването на приходите се отчитат за периода, 

през който са отчетени разходите за тяхното получаване;

д) предимство на съдържанието пред формата – сделките и събитията се отразяват в 

съответствие с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност 

независимо от съответната им правна форма;

е) запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период и 

постигане на съпоставимост на отчетните данни и показатели.

2. Изграждането и поддържането на счетоводната система осигурява:

а) всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции въз основа 

първични счетоводни документи;

б) систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация, които 

се откриват в началото на отчетния период и приключват в неговия край;

в) синтетични и аналитични счетоводни регистри, както и равенство и връзка между тях;

г) междинно и годишно приключване на счетоводните регистри и съставяне на оборотна 

ведомост;

д) изменение в извършените счетоводни записвания чрез съставяне на коригиращи 

счетоводни статии;

е) прилагане на утвърден от ръководството индивидуален сметкоплан.

3. Отговорност за съставяне на годишен финансов отчет

а) ръководството на предприятието е отговорно за своевременното съставяне на 

счетоводните отчети, които трябва да дават вярна и честна представа за финансовото 

състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и измененията на собствения 

капитал;



б) лицата, които са съставили и подписали счетоводните документи и техническите 

носители са отговорни за достоверността на информацията в тях.

Поправки и добавки в първичните счетоводни документи не се допускат. Погрешно 

съставените първични счетоводни документи се анулират и се съставят нови.

в) съставителят на годишния финансов отчет и на междинните отчети отговаря за 

организацията на счетоводната дейност и за своевременното му изготвяне.

4. Периодичност на изготвяне на междинни финансови отчети:

- всеки месец

- на три месеца 

- на шест месеца

- в края на отчетната година

5. Съдържание на годишния финансов отчет:

а) счетоводен баланс – форма прил. № 1;

б) отчет за приходите и разходите – форма прил. № 2;

в) приложение със следните елементи - т. 19.2 от НСС 1. 

Г. Оценъчни бази, използвани при изготвяне на финансовия отчет:

1. Дълготрайни материални активи

1.1 Дълготрайните материални активи първоначално се представят по цена на 

придобиване. Цената на придобиване е:

а) покупната цена и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние в 

съответствие с предназначението му. Придобити активи с разсрочено плащане – по реда 

на т 4.2 от НСС 16;

б) себестойност – когато са създадени в предприятието;

в) справедлива цена – когато са получени в резултат на безвъзмездна сделка;

г) по оценка приета от съда и всички преки разходи – когато са получени в резултат на 

апортна вноска по реда на Търговския закон.

1.2 Оценка на дълготрайните материални активи след първоначалното признаване

а) препоръчителен подход – след първоначалното признаване като актив всеки отделен 

дълготраен материален актив се отчита по цена на придобиване, намалена с начислените 

амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Честота на обезценка – всяка година; (на 

две години; на три години).

б) допустим алтернативен подход

След първоначалното признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив 

се отчита по преоценена стойност към датата на преоценката, намалена с начислените 

амортизации и последвалата натрупана загуба от обезценка.

1.3 Честота на преоценките – веднъж годишно.

1.4 Преоценките се осъществяват:

- на земи, сгради и терени – по справедливата им (пазарна) стойност, определена чрез 

оценка от лицензиран оценител;

- на останалите дълготрайни материални активи - по справедлива (пазарна) стойност. При 

липса на надеждна информация за пазарната им стойност те се оценяват по 

амортизираната им възстановима стойност. (Възстановимата стойност е по-високата от 

нейната продажна цена на даден актив и неговата стойност в употреба. Стойност в 

употреба е сегашната стойност на прогнозираните бъдещи парични постъпления, които се 

очаква да бъдат получени при непрекъснатото използуване и при освобождаването от 

актива в края на полезния срок на ползуването му.)

1.5 Резултатът от преоценката се отразява в баланса по реда на т. 7.3 буква “Г” от НСС 16 

Дълготрайни материални активи.

1.6 Праг на същественост за признаване на дълготраен материален актив – 700 лева        

1.7 Амортизация - дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод 

при прилагане на следните амортизационни норми:

Земя не се амортизира

Сгради  4%

Конструкции  30%



Съоръжения  30%

Машини  30%

Оборудване  30%

Транспортни средства, без автомобили   10%

Автомобили  25%

Компютри, софтуер 50%

Стопански инвентар  15%

1.8 Отписване на дълготрайни материални активи:

а) при продажба на дълготраен материален актив се извършва съпоставяне на 

постъпленията от продажби и неговата балансова стойност. Разликите – печалби или 

загуби се отчитат в отчета за приходи и разходи.

б) при замяна с други активи – не се отчита печалба или загуба;

в) трансформиране в стока с цел продажба – по балансовата му стойност;

г) трансформиране в инвестиция – разликата между справедливата стойност на 

инвестицията и балансовата стойност на актива се отчита като разсрочен финансов приход

или разсрочен финансов разход за срока на инвестицията, но не повече от 5 години.

д) когато от актива не се очакват никакви икономичски изгоди, той се отписва чрез 

ликвидиране. Преразглеждане на балансовата стойност на активите и определяне на 

тяхната възстановима стойност се извършва при тяхното инвентаризиране.

е) при отписване на преоценяван дълготраен материален актив, резервът от последващите 

оценки, създаден за него се отчита като неразпределена печалба от минали години;

ж) не е налице отписване на дълготрайни материални активи, когато се извеждат 

временно от употреба – за ремонт, за реконструкция, за подобрения, за консервиране и 

други.

При извеждане на дълготрайни материални активи от временна употреба за срок, 

надвишаващ 12 (6, 8) месеца, се преустановява начисляване на амортизации. 

Разходите за консервиране и последващо въвеждане в употреба се отчитат като текущи 

разходи за периода, през който са възникнали.

1.9 Подръжка и ремонти на дълготрайни материални активи 

а) подръжка, ремонти и подобрения се отчитат като текущи разходи;

б) значими подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават срока на 

годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се 

капитализират и увеличават неговата отчетна стойност.

2. Краткотрайни (краткосрочни) активи на предприятието.

Те включват:

- материални запаси:

- краткосрочни вземания;

- парични средства.

2.1 Материални запаси – прилаган метод на оценка: средно-претеглена цена.

2.2 Краткосрочни вземания

а) предприятието класифицира като краткосрочни вземанията си в срок до 12 месеца от 

тяхното възникване, както и онази част от дългосрочните си вземания, чиито падеж 

настъпва в края на отчетния период. Те могат да бъдат:

а) вземания от свързани предприятия;

б) вземания от клиенти;

в) вземания от доставчици;

г) вземания по предоставени търговски заеми;

д) съдебни и присъдени вземания;

е) данъци за възстановяване;

ж) други краткосрочни вземания;

2.2.1 Краткосрочните вземания се оценяват в номинална стойност в момента на тяхното 

възникване.



2.2.2 Краткосрочните вземания в чуждестранна валута се оценяват в момента на тяхното 

възникване, като левовата им равностойност се формира от размера на валутата и 

централния курс на БНБ към датата на сделката.

Периодично краткосрочните вземания в чуждестранна валута се оценяват към датата на 

съставяне на финансовия отчет, както и към датата на междинните финансови отчети (или

друга честота). 

Получените разлики при оценката по заключителен курс към датата на финансовия отчет 

се отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход.

2.2.3 В края на отчетния период се извършва оценка на краткосрочни вземания по реда на 

НСС 32 Финансови инструменти.

Разликата от обезценката се отчита като текущ финансов разход.

2.2.4 Краткосрочните вземания, от възникнали временни разлики при данъчното облагане 

се отчитат по реда на НСС 12 Данъци от печалбата.

2.3 Парични средства са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности, 

наличности в банкови и депозитни сметки.

2.3.1 В замисимост от тяхното местонахождение те се класифицират като:

а) парични средства в брой;

б) парични средства в безсрочни депозити в банки;

в) блокирани парични средства;

г) парични еквиваленти;

д) суми в подотчетни лица.

2.3.2 Паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по курс на придобиване;

2.3.3 Намалението на паричните средства в чуждестранна валута се отчитат по валутен 

курс на продажбата им. Разликите се представят като текущи финансови приходи или 

финансови разходи;

2.3.4 Намалението на паричните средства в чуждестранна валута поради разплащане на 

сделки и финансови операции се извършва по курса на придобиване или средно претеглен

курс;

2.3.5 Паричните средства деноминирани в чуждестранна валута към датата на финансовия

отчет се оценяват по заключителен курс на БНБ (и/или към междинните финансови 

отчети). Възникналите разлики се отчитат като текущи финансови приходи или текущи 

финансови разходи.

2.3.6 Курсови разлики, произтичащи от парични позиции, които представляват нетна 

инвестиция в чуждестранно предприятие се отчитат като резерв.

3. Собствен капитал

Собственият капитал на предприятието е остатъчната стойност на активите на 

предприятието след приспадането на всичките му пасиви. Той обхваща:

3.1 Основен капитал – представя се в баланса съобразно броя на емитираните ...... 

обикновени акции с право на глас с номинална стойност от .... лв. за всяка акция.

/дялове за ООД, ЕООД/

3.2 Резерви, представени като:

а) премии от емисия на собствени акции;

б) резерв от последващи оценки на активите и пасивите;

в) целеви резерви, заделяни при разпределение на годишната балансова печалба на 

дружеството по решение на общото събрание на акционерите(съдружниците), които се 

преставят като:

- законови резерви;

- допълнителни резерви

г) допълнителни резерви, включващи целево внесени суми от акционерите, съдружниците 

за подпомагане на дейността на дружеството.

В случай, че за така внесените суми има решение за начисляване на лихви, същите се 

признават като текущи финансови разходи за периода на тяхното начисляване.

3.3 Финансов резултат, представен като:

а) неразпределена печалба;



б) непокрита загуба;

в) балансова печалба или загуба от текущата година, която се представя след начисляване 

на разходите за дължими данъци.

3.4 Собственият капитал се отчита намален с разпределените дивиденти на притежаваните

акции през периода, в който те ще бъдат разпределени (гласувани от общото събрание).

4. Пасиви

Пасивите на предприятието са съществуващи негови задължения, които произтичат от 

минали събития и чието уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси – носители 

на икономическа изгода.

Класифицират се в баланса като:

4.1 Краткосрочни пасиви

Краткосрочни са задълженията, чийто срок на уреждане е по-кратък от 12 месеца. Те се 

класифицират като:

4.1.1 Задължения към доставчици и клиенти.

4.1.2 Задължения към персонала, които могат да бъдат:

а) задължения за заплати, които не са изплатени към края на отчетния период;

б) задължения за неизползуваните към края на отчетния период платени годишни отпуски 

на персонала. Стойността на неизползуваните платени годишни отпуски се признават като

текущи разходи за отчетния период в съответствие с НСС 19, т.3.3.

4.1.3 Задължения към осигурителни предприятия. 

Предприятието не управлява задължителни или доброволни пенсионни и 

здравноосигурителни фондове. Като задължения към осигурителните предприятия в края 

на отчетния период се представят неизплатените вноски за:

а) социално осигуряване – задължително и добраволно;

б) здравно осигуряване – задължително и добраволно;

в) осигуряване за безработица.

Начислените вноски за социално и здравно осигуряване на персонала се отчитат като 

текущи разходи за периода, за който се отнасят.

4.1.4 Данъчни задължения – произтичат от неизплатни в края на отчетния период 

плащания за данъци по силата на данъчното законодателство. Те могат да бъдат:

а) задължения за местни данъци и такси;

б) задължения за данъци върху дохода на персонала;

в) задължения за данъци върху печалбата;

г) задължения за ДДС и акцизи;

д) данъчни временни разлики – данъчните временни разлики са разликите, явяващи се 

между данъчната основа на активите, пасивите, приходите и разходите и тяхната отчетна 

стойност, формирана за целите на счетоводното отчитане по реда на НСС 12 Данъци от 

печалбата. Временните разлики възникват във връзка с прилагането на ЗКПО и обхващат: 

данъчно призната амортизация, оценка и преоценка на активи, вземания, задължения и др.

4.1.5 Други краткосрочни задължения, включващи задължения за лихви, за глоби и 

неустойки, задължения към други кредитори, непредставени в предишните статии от 

баланса.

4.1.6 Провизии – по реда на раздел “Е”, т.1.5, буква “б”, когато задължението с 

нормативен и конструктивен характер е краткосрочно.

5. Приходи 

Предприятието определя като приходи брутните потоци от икономически изгоди, 

получени и дължими на предприятието от клиентите в хода на обичайната му дейност.

5.1 Обхват на приходите: 

приходи от продажби на услуги;

5.2 Критериите за признаване на приходите се прилагат за всяка сделка поотделно, за 

отделими компоненти на една сделка и за две или повече сделки едновременно при 

свързани такива. Те са:

а) когато е вероятно да има икономическа изгода, свързана със сделка; 

б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;




