УДК – 657
Econ Lit – M410

ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АНАЛИЗА
НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ В КОНТЕКСТА
НА КОНЦЕПЦИЯТА „ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ”
Гл. ас. д-р Даниела Георгиева
Рецензенти: проф. д-р Фаня Филипова
проф. д-р ик.н. Димитър Радилов
Въведение
Актуалността на проблематика, свързана с оценката на
действащото предприятие, е безспорна, а възможностите за
използване на финансово-счетоводния анализ за обосноваване на концепцията за действащо предприятие, като база за
изготвяне на финансовите отчети, са големи и не бива да
бъдат подминавани.
През последните години вниманието на счетоводната общност все по-често се съсредоточава върху въпроса за действащото предприятие. Предположението за действащо предприятие е фундаментална концепция при изготвянето на финансовите отчети. Предприятието се приема за действащо, когато няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на дейността си. Възможно е способността на предприятието да продължи дейността си в
бъдеще да бъде прогнозирана, когато финансовите показатели са достатъчно красноречиви. Възможно е и да настъпят редица непредвидими обстоятелства, които
веднага да предопределят необходимостта от ликвидация. Скорошно изследване
на одиторските доклади, издадени на американски компании за периода 2000–2009
г. показва, че докладите с обръщане на внимание по отношение на принципа за
действащо предприятие са се увеличили от 14% през 2003 г. на 21% през 2008 г1.
Заявените причини за опасения относно принципа са оперативните загуби, недостатъчност на оборотния капитал или влошената ликвидност, изчерпване на неразпределената печалба, повишен риск от конкурентите. Тези слабости, на които обръщат внимание практикуващите одитори, успешно могат да бъдат обследвани
чрез методите на финансово-счетоводния анализ. Въпреки че становище за действащо предприятие не винаги може да се даде с абсолютна сигурност, то е от
особена необходимост на всички, които са заинтересовани от работата и перспективите за предприятието.
1

Вж: Cheffers, M., Whalen, D. and Thrun, M., 2010, Going Concerns: A Ten Year Review, http://
www.alacrastore.com/storecontent/Audit_Analytics_Trend_Reports-2033-2033-17, 15.01.2011 г.
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Оценката за предприятието, като способно да продължи дейността си, все почесто се свързва също така и с необходимостта от подробно оповестяване на обстоятелствата, които пораждат рискове. Въпросът за оповестяването на всички
несигурности и рискове, които могат да повлияят на възможността на предприятието да продължи дейността си и да изпълнява своите задължения, понастоящем е
един от работните проекти на Съвета за финансово-счетоводни стандарти в САЩ
(FASB)2. Необходимостта от дискусия на тази тема несъмнено е продиктувана от
усложнената икономическа ситуация, в следствие на глобалната финансова криза
от последните години.
Всичко това провокира настоящата разработка, а обектът на изследване в
нея е концепцията за действащото предприятие и възможността чрез инструментариума на финансово-счетоводния анализ да се прогнозира и изследва нейната приложимост. Предметът на изследването се свежда до това, чрез предложения метод за анализ на финансовите отчети да се провери основателността на прилагане
на принципа на действащото предприятие в голямо, публично предприятие от тютюневия бранш „Асеновград табак” АД.
Настоящото изследване има за цел, на базата на достиженията в счетоводната теория и практика, да се разкрият възможностите за използване на анализа на
финансовите отчети за оценка на действащото предприятие от инвеститори, кредитори, търговски контрагенти или други заинтересовани външни лица.
За постигане на така формулираната цел са поставени следните задачи:
 Да се изследва нормативната регламентация на концепцията за действащо
предприятие у нас и в страните, прилагащи като счетоводна база МСС /
МСФО.
 Да се представят модели за оценка на действащото предприятие в теорията и практиката на водещите икономики.
 Да се предложи подходящ метод за оценка на действащо предприятие чрез
анализ на финансовите отчети.
При разработването на настоящата студия са използвани редица научно-изследователски методи като наблюдение, сравнение, индукция, дедукция, аналогия
и други.
Изследването е осъществено при следните ограничения:
 В предложения метод за оценка на действащото предприятие вниманието е
съсредоточено върху финансовите показатели, доколкото те успешно могат
да бъдат измерени и оценени с помощта на анализа на финансовите отчети.
Не са разгледани в детайли нефинансовите показатели, които могат да породят съмнение в приложимостта на принципа за действащо предприятие.
 Оценка на действащото предприятие е базирана само на информация от
финансовите отчети, за да е приложима за външния потребител.
 Настоящото изследване няма за цел да представи в детайли процедурите
за оценка на предположението за действащо предприятие в одиторската
практика.
2

Вж: http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011115, 16.01.2011 г.
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В разработката са използвани следните абревиатури:
НСФОМСМ – Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни
предприятия
МСС – Международни счетоводни стандарти
МСФО – Международни стандарти за финансово отчитане
СС – Счетоводен стандарт
МОС – Международни одиторски стандарти

Глава първа

СЪЩНОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА
ЗА ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ
1.1. Нормативна регламентация на концепцията
за действащо предприятие
Концепцията за действащото предприятие е ръководното начало при изготвянето на финансовите отчети3. Тя изисква оценка на жизнеспособността на предприятието в обозримото бъдеще. Тази преценка е задължение и отговорност преди
всичко на ръководството, във връзка с изготвянето на годишните финансови отчети (ГФО) и оповестяването на всяка важна информация за дейността на предприятието. Преценката за приложимост на концепцията е отговорност също така и на
одитора, който изразява мнение относно вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет пред всички акционери и други заинтересовани лица.
Проф. К. Донев определя оценката на предположението за действащо предприятие
като едно от глобалните предизвикателства пред счетоводната теория и практика
днес, наред с проблемите за всеобхватността на счетоводната информация, прилагането на справедливата стойност, на подходящата счетоводна база и др.4
Нормативна регламентация на концепцията за действащото предприятие се
съдържа както в националните, така и в редица международни счетоводни нормативни актове. Определенията за действащо предприятие в тях придобиват различни нюанси, но същността е сходна.
3

4

В настоящата разработката понятията „принцип на действащото предприятие” и „концепция на действащото предприятие” са използвани в по-широк смисъл като изходни правила, подходи, постановки. Споделяме становището на Д. Йосифова, че често в различните литературни източници между
тези понятия не се влага различен смислов нюанс, както и мнението на проф. С. Башева, че „в
динамиката на принципите, правилата, подходите няма нищо чудно. Тя е израз на стремежа на институциите, създаващи регулатори да формулират такъв счетоводен модел, който да е в състояние да
осигури на потребителите полезна информация…” (Йосифова, Д. Принципни постановки и процедури съгласно концепцията за недействащо предприятие (счетоводство на ликвидационна база). //
Годишник на СА „Д. А. Ценов”, том CXIV, 2011, с. 176).
Вж Донев, К. Глобалните предизвикателства пред счетоводството и финансовия контрол. Предизвикателствата пред счетоводството и контрола. // Сборник с доклади от научна конференция, „” Варна:
Наука и икономика, 2011, с. 15.
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В нормативната уредба у нас принципът на действащото предприятие е регламентиран в Закона за счетоводството, а също така и в СС 1 Представяне на
финансовите отчети. Законът за счетоводството дава следното определение:
„Приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще; предприятието няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност – в противен случай при изготвянето
на финансовите отчети следва да се приложи ликвидационна или друга подобна
счетоводна база”5.
В СС 1 Представяне на финансови отчети на принципа за действащото
предприятие са посветени §7.1 и §7.2, където е посочено единствено, че при изготвянето на финансовите отчети ръководството трябва да има предвид способността на предприятието да продължи своята дейност6. Ако на управляващия орган са
известни данни, които водят до несигурност относно възможността предприятието
да продължи своята дейност, тези данни следва да бъдат оповестени.
В международен план предположението за действащо предприятие също е
поставено като основно изискване на изготвяне и представяне на финансовите отчети. Общата рамка за финансово отчитане на МСФО регламентира две фундаментални предположения – принцип на текущото начисляване и принцип на действащото предприятие7. Двата принципа са в неразривна връзка помежду си, тъй
като установяването на действащо предприятие е предпоставка за отчетност, основана на принципа на текущото начисляване.
За изясняването на същността на концепцията за действащо предприятие и
нейното оповестяване, като приложима база за изготвяне на финансовия отчет, в §
23 – 24 на МСС 1 Представяне на финансови отчети е посочено:
 Предприятието изготвя финансови отчети на база действащо предприятие,
освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира предприятието или
обстоятелствата са такива, че то няма друга реалистична алтернатива, освен
да направи това.
 Когато ръководството е наясно, правейки оценката си, че съществува несигурност, свързана със събития или условия, която може да хвърли значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи да
бъде действащо предприятие, то следва да оповести тази несигурност.
 Когато финансовите отчети не са изготвени на база действащо предприятие, този факт трябва да бъде оповестен заедно с базата, на която са изготвени финансовите отчети, и причината, поради която на предприятието не
се гледа като на действащо предприятие.
 При оценката дали предположението за действащо предприятие е уместно
ръководството взема предвид цялата налична информация за бъдещето за
най-малко, но без да се ограничава до дванадесет месеца от датата на
баланса.
5
6
7

Закон за счетоводството, чл. 4, ал. 1, т. 2. // ДВ, № 98, 16.11.2001, изм. ДВ, № 94, 30.11.2010.
Вж: СС 1 Представяне на финансови отчети. // ДВ, № 30, 07.04.2005, изм. ДВ, № 86, 26.10.2006.
Вж: МСС 1 Представяне на финансови отчети, приети с регламент (ЕО) № 1126/2008 от 03.11.2008.
// Официален вестник на ЕС, 29.11.2008 г.
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 Когато в миналото дейността на предприятието е била печеливша и то има
непосредствен достъп до финансови ресурси, заключението, че счетоводното отчитане на база действащо предприятие може да се постигне без детайлен анализ. В противен случай ръководството трябва да разгледа редица
фактори, свързани с текущата и очакваната рентабилност, погасителните
планове на кредитите, както и потенциалните източници за финансиране, за
да може да прецени, дали базата на действащото предприятие е уместна.
За разлика от СС 1 в МСС 1 са дадени повече критерии за оценка на възможността на предприятието да продължи дейността си, а именно: липсата на намерение или
необходимост от ликвидация, реализирани печалби и свободен достъп до финансиране.
В американските общоприети счетоводни принципи (US GAAP) предположението за действащо предприятие намира място сред четирите базови предположения за постигане на качествена финансовата отчетност. Тези предположения са: (1)
разграничаване на предприятието от неговите собственици като самостоятелна
отчетна единица; (2) действащото предприятие; (3) монетарният принцип и (4) принципът на ограничения времеви период. За дефинирането на действащото предприятие в US GAAP се посочва единствено, че това е предприятие, което ще продължи
своята дейност в бъдеще и още, че наличието на предположението е основание за
капитализиране на разходите за нетекущи активи, тяхната обезценка при наличие
на условия за това, както и тяхното амортизиране. Видно е, че в американската
практика „действащото предприятие” придобива нов нюанс и се свързва с разграничаването на активите на предприятието на текущи и нетекущи.
По-широко определение за това кое предприятие е действащо срещаме в
Международен одиторски стандарт (МОС) 570 Действащо предприятие,
където е регламентирано, че за действащо се възприема предприятие, продължаващо дейността си в обозримото бъдеще8. По-нататък стандартът конкретизира,
че това е предприятие, което няма намерение или необходимост съществено да
съкращава дейността си в рамките на краткосрочния период от време, а също така
и предприятието няма намерение или необходимост от ликвидация, преустановяване на търговската дейност или търсене на защита от кредиторите, вследствие на
съществуващи закони или нормативни разпоредби. Характеристика на действащото предприятие, дадена в стандарта, е представянето на активите и пасивите на
база разбирането и възможността предприятието да реализира активите и да уреди пасивите си в нормалния ход на своята дейност.
През 2010 г. Съветът за финансово-счетоводни стандарти в САЩ (FASB)9
разисква проект за оповестяването на всички несигурности и рискове, които могат
да повлияят на възможността на предприятието да продължи дейността си. Разискванията са публикувани през януари 2011 г. и водят до следните заключения:
 Ръководството следва да преразгледа оценката си за предприятието като
действащо, ако последващите събития оказват значително влияние върху способността на предприятието да изпълнява задълженията си на падежа им.
8

9

МОС 570 Действащо предприятие, §3. Становища за одит и етика 2006. (Ръководство). Международна федерация на счетоводителите, с.639.
http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011115 (20.01.2011).
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 Необходимо е оповестяване на всички условия и събития, които могат да
доведат до невъзможността на предприятието да обслужва дълговете си,
без преструктуриране на тези дългове, без нужда от разпродажба на активи
извън обичайната дейност на предприятието или емитиране на нови акции.
 Необходимо е оповестяване на плановете на ръководството за намаляване
на последиците от негативните събития и условия, както и вероятността
тези планове да смекчат неблагоприятните последици.
 Ръководството трябва да вземе предвид наличната информация за предвидимото бъдеще, което се отнася до следващите 12 месеца от края на отчетния период, но не се ограничава до този времеви период. Някои събития,
които се очаква да възникнат или са разумно предвидими за период повече
от 12 месеца и ще се отразят на оценката, се считат за част от обозримо
бъдеще. Времевата рамка повече от 12 месеца, все пак се ограничава практически до период от време след 12 месеца, в който значими събития или
условия, които могат да повлияят на оценката може да бъдат идентифицирани.
 Следва да се премине към ликвидационна база, когато всички възможни
решения на ръководството са ограничени до това да се пристъпи към изпълнение на план за ликвидация.
Обикновено използваната концептуална рамка за изготвяне на финансови отчети (МСС/МСФО или НСФОМСП), а понякога и съответния закон или регламент,
определя минималния период от време, за който ръководството следва да оцени предприятието като действащо. Този период според някой стандарти започва от датата
на подписване на финансовия отчет, а според други – от датата на самия отчет.
Например МСС 1 определя минимален период от време за преценка на приложимостта на принципа от поне 12 месеца от датата на баланса. МОС 570 изисква одиторът да направи оценка на предприятието като действащо в същия период като този
на ръководството, но ако тази оценка обхваща по-малко от дванадесет месеца, считано от датата на баланса, одиторът е длъжен да поиска от управлението да удължи
периода за своята оценка минимум до дванадесет месеца, считано от датата на
баланса10. За разлика от МСС, във Великобритания периодът за оценка е поне 12
месеца, но от датата на приемане на финансовия отчет от ръководството, а не от
датата на отчета. Аналогично е разбирането в Австралийските счетоводни стандарти. Както МСС, така и Стандартите за финансово отчитане за малки предприятия
(FRSSE) и общоприетите счетоводни принципи във Великобритания (UK GAAP) не
определят максимален период за оценка на принципа, продължителността е въпрос
на лична преценка от страна на ръководството, базирана на конкретните факти и
обстоятелства. Все пак в свой работен проект за действащо предприятие Съветът
за финансово-счетоводни стандарти в САЩ препоръчва този период да не надхвърля повече от 24 месеца от датата, към която е съставен финансовият отчет, тъй
като прогнозите за по-дълъг период се приемат за нереалистични11.
10

МОС 570 Действащо предприятие, §18. Становища за одит и етика 2006. (Ръководство). Международна федерация на счетоводителите, с. 643.
11
http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011115 (20.01.2011).
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След направения преглед на нормативната регламентация за същността на
принципа за действащо предприятие се очертава изводът, че концепцията за действащо предприятие е израз на убеждението, че предприятието ще продължи нормално да осъществява своята обичайна дейност в рамките на обозримото бъдеще.
Споделяме думите на Р. Начева, че „неизказаният смисъл на принципа е: ще бъде
ли в състояние предприятието да възстанови в парична форма вложените в ресурсите си средства, а следователно ще може ли да погаси задълженията си към
кредиторите”12. Без да е налице предположението за продължаващо дейността си
предприятие, фундаменталните постановки за счетоводно отчитане, основано на
историческата цена, принципа за текущо начисляване и капитализирането на разходите за нетекущи активи са неприложими.
За особеностите в проявлението на принципа проф. Ив. Душанов пише13:
 Принципът се свързва с използването на историческата цена при отчитане
на активите, които ще бъдат използвани в хода на дейността, а не са предназначени за продажба.
 Принципът позволява отсрочване на определени разходи и същите да се
отразяват като активи при тяхното първоначално признаване.
Подобно становище изразява и проф. Ф. Филипова като посочва, че “концепцията за действащото предприятие оказва основно влияние върху оценките в годишния финансов отчет. Целта й е да подкрепи теорията за полезността при оценяването и използването на историческата цена като антипод на ликвидационните
оценки”14.
М. Велков допълва, че „чрез това изискване се осигурява важен нюанс в прилагането на правилото за „честно представяне”, защото потребителите на отчетна
информация трябва да са наясно с бъдещата съдба на предприятието, която не
винаги прозира във финансовите отчети, характеризиращи като цяло постигнатите
вече резултати”15.
В допълнение на тези характеристики на принципа, дефинирани от различни
автори, може да се посочи и обстоятелството, че само при предположение за действащо предприятие е налице и принципът за съпоставимост между приходите и
разходите, като продължение на принципа за текущото начисляване. Ако предположението за действащо предприятие не е изпълнено, то не би било обосновано отлагане на признаването на приходите и разходите в съответствие с фактическото
изпълнение на дейността за следващ отчетен период, тъй като такъв очевидно
няма да има.
В практическата дейност и съобразно конкретните нормативни изисквания
неминуемо възникват проблеми, включително и при прилагането на „действащото
предприятие”. Проф. К. Донев посочва като проблеми пред оценката на действа12

Начева, Р. Организацията – обликът на счетоводството. // Сборник доклади от научно-практическа
конференция „Счетоводството в условията на пазарна икономика”. София, 2002.
13
Душанов, И. и др. Стандартизация в счетоводството. София: Икономика Прес, 2009, с. 55.
14
Генов, Г., Г. Тодоров, Ф. Филипова. Теория на счетоводството. Варна: Стено, 2010, с. 66.
15
Велков, М. Коментари по прилагането на международните счетоводни стандарти. София: Апис,
2002, с. 76.
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щото предприятие няколко обстоятелства: МОС 570 не съдържа метрични критерии и показатели за оценка; счетоводителите и одиторите проявяват субективизъм
при оценката; липсва адекватно поведение от Комисията по ценни книжа и Комисията по финансов надзор относно основанието за прилагане на принципа, не
се търси отговорност от мениджмънта и одиторите за неправилната преценка за
действащо предприятие16.
А. Атанасова формулира три направления, в които се проявяват тези проблеми17. Първата насока е, че няма яснота, ако принципът не е налице, каква друга
база за изготвяне на финансовите отчети следва да се приложи. Според Закона за
счетоводството, това е ликвидационната база, а според общите положения на
МСС някаква друга, изрично оповестена база, но не е конкретизирано каква може
да е тя. Вторият проблемен момент според А. Атанасова е, че принципът се използва чисто формално, а третият проблем е свързан с прилагането на справедливата
цена, която е по-скоро оценка на активите и пасивите при ликвидационна база, тъй
като показва полезната стойност на активите при освобождаване от тях, а не и при
използването им в работата на едно продължаващо дейността си предприятие.
От всичко казано дотук се очертава изводът, че нормативната регламентация
на проблема в България е доста лаконична. Изведени са само два критерия за
неприложимост на концепцията за действащо предприятие (намерение или необходимост от ликвидиране или съкращаване на обема на дейността). Следователно преценката за приложимост е оставена на субективното становище на ръководството и често се дава напълно формално. В оповестяванията към финансовите
отчети в България се срещат стандартни текстове, че финансовият отчет е изготвена на база „действащо предприятие” без обосновка за приложимостта й. СС1
Представяне на финансови отчети вменява задължение на ръководството да
направи такава оценка, без да поставя изисквания към нея. Насоки за оценка на
принципа откриваме единствено в МОС 570, който следва да се съблюдава от
независимите регистрирани одитори, но не и от мениджмънта в предприятието.
Нормативната уредба в България, освен че е изключително лаконична и предполага висока доза субективизъм, също така е и силно противоречива относно момента, до който следва да се прилага счетоводната база „действащо предприятие”. Противоречие се открива в редица текстове относно отчетността на недействащото предприятие, регламентирани в СС 13 Отчитане при ликвидация и
несъстоятелност, в сравнение със Закона за счетоводството. Тези противоречия ще бъдат по-подробно разгледани в следващата част от изследването.
1.2. Концепцията за действащо предприятие
при неплатежоспособност и несъстоятелност
Неплатежоспособността е първата проявена черта на влошеното финансово
здраве и може да постави под съмнение възможността на предприятието да
продължи да функционира, следователно в състояние на неплатежоспособност кон16
17

Вж. Донев, К. Цит. съч., с. 15–16.
Вж. Атанасова, А. Дедуктивен подход към счетоводните проблеми. // Годишник на ИДЕС, София,
2010, с. 109.
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цепцията за действащо предприятие би могла да е напълно приложима при определени условия или обстоятелства, но би могла и да не е приложима. В такъв случай
е необходимо ръководството да вземе под внимание всички рискове, пред които е
изправено предприятието, и ако то е наясно, че ще последва значително съкращаване или ликвидиране на дейността на предприятието не следва да изготвя финансов отчет на принципа „действащо предприятие”. Ето защо оценката на неплатежоспособността може да се окаже както ключовият фактор за иницииране на производство по несъстоятелност, така и за спиране на прилагането на принципа „действащо предприятие”.
Концепцията за „ликвидиращо се предприятие” (quitting concern) е антипод
на концепцията „действащо предприятие” (going concern)18. Когато се анализират
обстоятелствата във връзка с установяването на действащо предприятие, не може
да се подмине и въпросът: От кой момент и при наличие на какви обстоятелства
концепцията за действащо предприятие вече е неприложима и следва да се прилага
концепцията за ликвидиращото се предприятие? В отговор на този въпрос мненията на юристи и счетоводители в България се различават, от което произтичат и
противоречия в нормативната уредба по проблема. От юридическа гледна точка
предприятието се приема за действащо до обявяването му в ликвидация от съда.
Обективно доказателство за това е нормативната регламентация в СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност. Съгласно §7.4 от Стандарта „счетоводството на предприятие, за което е открито производство по несъстоятелност, се
осъществява при спазване на изискванията за действащо предприятие”19. В §8 се
посочва още, че предприятието съставя финансов отчет на база „действащо предприятие” до момента, в който то е обявено в несъстоятелност.
Ще припомним посоченото по-горе, че съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за счетоводството принципът на действащото предприятие не следва да се прилага,
когато предприятието е изправено пред необходимостта или има намерение значително да съкрати дейността си или напълно да я ликвидира. Следователно в много
по-ранен етап преди обявяването в несъстоятелност от съда, когато на ръководството вече са известни достатъчно обстоятелства, които предопределят съкращаването на дейността, прилагането на базата „действащо предприятие” следва
да се преустанови. В подкрепа на това становище ще цитираме изследване на Елизабет Венути от „Hofstra University, Hempstead” Ню Йорк, направено в последните
години в САЩ, което показва, че приблизително 40% до 50% от всички компании,
за които е подадена молба за обявяване в несъстоятелност, не са получили потвърждение на предположението за “действащо предприятие” от одиторите си още
за отчетните периоди преди годината на подаването на молбата за обявяване в
несъстоятелност20. Следователно още преди одиторът, ръководството е длъжно
обективно да оцени алтернативите за предприятието и ако е ясно, че то не може да
18

Fess&Warren. Fess, P., C. Warren. Accounting principles. (15th edition). Cincinnati: South-Western
Publishing, 1986, 1987, p. 563.
19
СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност. // ДВ, № 86, 26.10. 2007.
20
Вж. Venuti, E. The going concern assumption revised: assessing a company‘s future viabilyti. // CPA
Journal, may, 2004.
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продължи да осъществява своята обичайна дейност, използването на базата „действащо предприятие” да се преустанови, независимо от това че все още няма решение на съда за обявяване в несъстоятелност. Не случайно през ноември 2009 г. Съветът
за финансово отчитане във Великобритания издаде Ръководство за директорите на британските компании, посветено на оценката на действащото предприятие
и ликвидния риск, което да подпомогне мениджърите в оценката и оповестяването на
необходимите обстоятелства в подкрепа на приложението на принципа.
Към настоящия момент Съветът за финансово-счетоводни стандарти в
САЩ все още разисква проекта за действащо предприятие. Едно от последните решения на Съвета, взети на среща на 31.01.2013 г., е ръководството да оповестява
информация във финансови отчети, когато е вероятно предприятието да не може да
погасява задълженията си в разумен период от датата на отчета21. В резултат на
направените проучвания от Съвета е установено, че потребителите определят ликвидността като най-критичния фактор при оценка способността на предприятието да
продължи да функционира като действащо предприятие. Следователно фокусът на
счетоводните тела все повече се насочва към оценка на ликвидността и платежоспособността на предприятието, във връзка с оценката му като действащо предприятие.
Във финансовата теория платежоспособността се свързва с възможността на
предприятието с наличните си активи да погаси задълженията си. Следователно
рискът от неплатежоспособност е свързан с риска предприятието да не може да
изплаща задълженията си. Н. Костова свързва риска от неплатежоспособност с
нарушено равновесие на следните три вериги22:
 Приходите да покриват изцяло разходите, в резултат на което предприятието ще разполага с достатъчно парични ресурси както за текущата си дейност, така и за инвестиране в нетекущи активи.
 Инвестициите в дълготрайни материални активи да се финансират със собствени средства или с дългосрочно заети средства, така че срокът на
възвръщаемост на инвестицията да отговаря на срока на погасяване на
задължението.
 Срокът на събиране на вземанията от клиенти да е по-кратък от срока на
погасяване на задълженията към доставчиците.
Важно е да се подчертае, че неплатежоспособността и несъстоятелността са
две напълно различни категории и използването им като взаимнозаменяеми е недопустимо. Неплатежоспособността изразява определено финансово състояние на
предприятието, а несъстоятелността е юридическо състояние, етап от жизнения
цикъл на предприятието. За всяко предприятие, което е изпаднало в неплатежоспособност може да се открие производство по несъстоятелност по искане на кредитор или на ръководството. В зависимост от предприетите мерки и ефекта от тях е
възможно предприятието да продължи да функционира нормално или да се пристъпи към неговата ликвидация. Несъстоятелността е съдебно производство, открито за търговско дружество, изпаднало в неплатежоспособност, което има за цел
21
22
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удовлетворяване на всички кредитори и оздравяване на предприятието на длъжника. Производството по несъстоятелност, като съдебно производство, се характеризира с два етапа: оздравителна фаза и ликвидационна фаза. СС 13 Отчитане
при ликвидация и несъстоятелност изисква на този етап да се приложи счетоводната база „действащо предприятие”. Подобна регламентация влиза в противоречие с чл. 4 от Закона за счетоводството, тъй като в етапа на производството
по несъстоятелност предприятието не изпълнява дейността, за която е създадено,
а извършва определен кръг несвойствени операции, които обичайно не са характерни за дейността му. По-важно е тук да се отбележи, че основната цел на мерките
през оздравителния период е удовлетворяване на вземанията на кредиторите, за което се предприемат процедури по осребряване на имущество, включено в масата на
несъстоятелността. Следователно активите, включени в масата на несъстоятелността, следва да бъдат класифицирани като текущи и оценени като държани за продажба. В този случай за оценяване и представяне на тези активи е удачно прилагането на
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности.
Следователно счетоводната база „действащо предприятие” е неприложима много
преди момента, в който предприятието вече е обявено в несъстоятелност.
При успешното изпълнение на оздравителния план, производството по несъстоятелност се прекратява, предприятието възобновява дейността си и концепцията за
действащо предприятие отново е приложима. При неизпълнение на оздравителния
план се преминава към втората фаза – обявяване в несъстоятелност. При обявяване в несъстоятелност предприятието не прилага принципа за действащо предприятие при съставяне на финансовите си отчети, а ликвидационна или друга подходяща база. Ако след осребряване на имуществото и разпределение между кредиторите дружеството възстанови дейността си, принципът за действащото предприятие продължава да се прилага. Възможна е и друга ситуация, при която цялото
осребрено имущество да се използва за удовлетворяване на кредиторите. В този
случай се пристъпва към заличаване на предприятието и следва да се прилагат
всички правила за отчитане при ликвидация. И. Дочев посочва, че „периодът на
обявената несъстоятелност е равнозначен на ликвидационен период, поради което
за него се прилагат всички счетоводни правила за отчитане при ликвидация”23.
Следователно финансовите затруднения на предприятието и последвалата неплатежоспособност са сигнал за допълнително обследване на жизнеспособността и
за приложимостта на концепцията за действащо предприятие. Не случайно в практиката на развитите страни, често само при изпадане в неплатежоспособност или в
последствие при откриване на процедура по обявяване в несъстоятелност, фокусирането на вниманието върху принципа за действащо предприятие е по-голямо.
През 1996 г. К. Чен (САЩ) и Б. Чърч (Канада) публикуват изследване за
връзката между вида на одиторския доклад в частта му за приложимата счетоводна база и бъдещото развитие на предприятието24. Авторите изследват отчетите и одиторските доклади на 106 предприятия в несъстоятелност, които са класи23
24

Дочев, И. Ликвидация и несъстоятелност. София: Форком, 2008, с. 50.
Chen, K., B. Church. Going Concern Opinions and the Market’s Reaction to Bankruptcy Filings. // The
Accounting Review, Vol. 71, № 1, January 1996, pp. 117–128.
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фицирани в три групи според вида на одиторския доклад за последния отчетен период, издаден непосредствено преди обявяването в несъстоятелност. Установено
е, че 40% от докладите са с потвърждение за действащо предприятие, в 53% от
одиторските доклади е изразено неквалифицирано мнение и 7% от докладите са с
обръщане на внимание относно несигурност на одитора във възможността за реализация на активите или проявление на условни задължения. След като опасността
от фалит е преодоляна, авторите на изследването констатират, че спадът в цените
на акциите е по-малък при предприятия, за които одиторът не изразява резерви
относно приложимостта на принципа за действащо предприятие в сравнение с предприятия, в чиито одиторски доклади е изразено неквалифицирано мнение.
Очертава се изводът, че още от момента на изпадането в неплатежоспособност концепцията за действащо предприятие може да се окаже неприложима и потвърждава необходимостта от задълбочени по-нататъшни изследвания на редица
нефинансови и финансови показатели като ликвидност, платежоспособност, рентабилност и др., които обективно да аргументират извода дали предприятието е в
състояние да продължи дейността си. При всички случаи прилагането на счетоводната база „действащо предприятие” следва да бъде преустановено още във
фазата на производството по несъстоятелност, ако предприятието вече не е в състояние да изпълнява обичайната си стопанска дейност.
1.3. Концепцията за действащо предприятие
в контекста на съвременните икономически условия
Оценката на възможността на предприятието да остане действащо в краткосрочен период от време е задължение и отговорност на ръководството на предприятието. В някои случаи, когато продължително време предприятието осъществява печеливша дейност и има лесен достъп до финансови средства, заключението, че предположението за действащо предприятие е налице, може да се направи
и без допълнителен анализ. В други случаи ръководството е длъжно да разгледа
редица показатели преди да направи своята оценка за приложимостта на принципа.
Тук идва мястото и ролята на счетоводния анализ за формирането на правилна
преценка. Отговорността на ръководството се свежда още и до изискването за
оповестяване на всички факти и рискове, които могат да породят съмнения за приложимостта на концепцията за действащо предприятие.
През ноември 2009 г. Съветът за финансово отчитане във Великобритания издава Ръководство за директорите на британските компании посветено
на оценката на действащото предприятие и ликвидния риск25. От ръководството на
публичните компании се изисква специално изявление в годишните финансови отчети, че предприятието е действащо и е направена оценка на съществуващия ликвиден риск във връзка с МСФО 7 Финансови инстументи: оповестяване по следните основни точки:
25

Going Concern and Liquidity Risk: Guidance for Directors of UK Companies 2009 (http://www.frc.org.uk/
images/uploaded/documents/Going%20concern%20and%20liquidity%20risk%20-%20guidance%20for%20
directors%20of%20uk%20companies%20094.pdf, 13.07.2011).

270

 Разкриване на основна информация, която позволява на потребителите да преценят естеството и степента на излагане на предприятието на ликвиден риск.
 Оповестяване за възникването и управлението на ликвидния риск в практиката на предприятието.
 Числени данни за балансовите позиции, които излагат предприятието на ликвиден риск.
 Анализ на падежите на финансовите пасиви.
В практиката често липсват оповестявания във връзка с ликвидния риск за
предприятието или, ако се правят оповестявания, те са без конкретика и се свеждат
само до развиране на информация за задълженията към финансови предприятия. В
резултат на това потребителите не са в състояние да направят своята преценка за
степента на риск относно дейността в бъдеще.
Въпросът за стандарт относно прилагането на принципа за действащо предприятие е в основата и на един от работните проекти на Съвета за финансовосчетоводни стандарти в САЩ. От Октомври 2008 г. се провеждат обсъждания
на работен проект за стандарт „Ликвидационна база на отчитане и действащо предприятие (ранно оповестяване на риска и несигурността)”. Основните акценти, които са поставени в работния проект са26:
 Определяне и включване на условия за наличие на действащо предприятие,
както и за съмнения в такова в Общоприетите счетоводни принципи на
САЩ.
 Определяне на времевия период, за който ръководството ще оценява възможността на предприятието да обслужва задълженията си.
 Видът на информацията, която ръководството следва да вземе предвид при
оценка на способността на предприятието да обслужва задълженията си.
 Ефектът на последващите събития върху оценката на ръководството за
възможностите на предприятието да обслужва задълженията си.
В резултат на последните обсъждания от май 2012 г., целта на стандарта се
фокусира върху необходимостта от ранни оповестявания на несигурността и рисковете за предприятието и за това кога и как то следва да прилага ликвидационна
база. Става ясно, че за потребителите на финансовите отчети ликвидността е ключов фактор за действащо предприятие, следователно оповестяванията от страна
на ръководството следва да бъдат насочени към предоставяне на информация за
възможността за погасяване на задължения.
Освен ръководството на предприятието отговорност за оценката на принципа
носи и одиторът. МОС 570 Действащо предприятие изисква одиторът да изрази
становище относно възможността на предприятието да остане действащо в обозримото бъдеще. Всички индикатори, които оказват или е възможно да окажат
въздействие в следващите 12 месеца на способността на предприятието да остане
действащо, следва да бъдат детайлно обследвани в хода на одита. Установени
негативни финансови тенденции, необходимост от плащане на неустойки по заеми
или подобни споразумения, а също така и някои нефинансови вътрешни и външни
26

Обсъждания по работен документ, публикувани на страницата на БФСС (http://www.fasb.org/jsp/
FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011115, 04.11.2012).
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фактори, като например спирания на работа или значителна зависимост на цялото
предприятие от успеха на даден проект, са примери за такива индикатори. Когато
определени условия и събития могат да доведат до значителни съмнения относно
функционирането на предприятието, одиторът следва да направи оценка и на плановете на ръководството за снижаване на въздействието на тези неблагоприятни условия или събития. В. Божков обобщава действията на одитора до следното27:
 Проверка на оценката, направена от ръководството.
 В случай че ръководство не е направило такава оценка, запитване за наличие на условни факти и преглед на събития или условия, свързани с предположението за действащо предприятие.
 Събиране на достоверни доказателства, които да потвърдят или разсеят
съмненията за съществуване на значителна несигурност относно принципа.
 Преглед на плановете на ръководството за предприемане на бъдещи действия, базирани на оценката за възможността на предприятието да функционира като действащо.
През януари 2009 г. Бордът за международни одиторски стандарти публикува Наръчник за оценка на принципа на действащото предприятие в условия на криза28. В него се обръща внимание на няколко рискови фактора за положителната оценка на принципа. Първият от тях е кредитоспособността на предприятието, тъй като това е главната предпоставка от кредитната криза и последвалия я
икономическия упадък на стопанските субекти. В Наръчника е предложен списък
от обстоятелства, които в определени случаи трябва да бъдат анализирани. Някой
от тези обстоятелства са:
 Съществува ли риск банките да оттеглят своята подкрепа на предприятието, което до момента лесно и бързо е намирало източници за финансиране?
 Налице ли е намаление в стойността на активите или загубите са причина
за затруднения при сключването на споразумения за кредити?
 Доколко неуспехите на компанията са резултат или ще бъдат резултат от
отдръпването на кредиторите или промяна в условията на кредитиране?
 Банките не желаят да се ангажират с бъдещето подновяване на кредитите
като например издаване на удостоверения, потвърждаващи, че тези договори ще бъдат продължени само при липсата на някои непредвидени обстоятелства.
Важен компонент на оценката на предприятието като действащо са прогнозите и плановете на ръководството за бъдещите дейности и тяхното финансиране.
Анализът на паричните потоци може да е съществен фактор при разглеждане на
възможностите за изход от дадени събития или условия. Обстоятелствата, които
могат да бъдат от значение при оценката на прогнозите за развитието на бъдещи
дейности, изготвени от ръководството, включват:
 Задълбочени прогнози, отчитайки всички фактори от средата.
27

Божков, В. Концепцията за действащо предприятие: изисквания и отговорности при изготвянето и
одита на финансовите отчети”. // Годишник на ИДЕС, София, 2007, с. 108
28
Audit Considerations in Respect of GoingConcern in the Current Economic Environment (http://
resources.odit.info/IAASB_Staff_Audit_Practice_Alerts_2009_01.pdf).
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 Изготвяне на прогнози на месечна база и отразяване на всички очаквани
плащания и постъпления (например за плащания за данъци, промените в
постъпленията от продажби на активи и др.).
 Съставяне на прогнозните бюджети при същите изходни постановки, които
са били използвани за оценка на активите до момента.
 Прогноза за ефекта от загубата на основен доставчик или клиент поради
несъстоятелност.
Прави впечатление, че основният момент в оценката на действащото предприятие е анализът на паричните потоци – възможността на предприятието да генерира парични потоци, както и надеждността на системите за генериране на парични потоци в бъдеще. Това обстоятелство предопределя необходимостта от анализ на ликвидността на предприятието като предпоставка за продължаване на дейността му, а също и оценка и оповестяване на ликвидния риск.
Независимо от това какво точно е правилото в съответния счетоводен стандарт за момента, от който започва оценката на действащото предприятие, считаме, че тя следва да бъде непрекъснат процес. Съгласно §14 от МСС 10 Събития
след датата на баланса предприятието не следва да изготвя своя отчет на базата на принципа за действащо предприятие, ако след датата на баланса ръководството вземе решение да ликвидира предприятието или да преустанови дейността
му или прецени, че поради някакви обстоятелства няма никаква друга реалистична
алтернатива, освен да направи това. Освен това, влошаването на оперативните резултати и финансовото състояние след датата на отчета може да покаже, че принципът за действащото предприятие е неприложим29. В този случай МСС 10 също
изисква фундаментална промяна в базата за счетоводно отчитане и преминаване
към отчитане на ликвидационна база, а не само коригиране на сумите, признати по
силата на първоначалната база за счетоводно отчитане. Изводи за наличието на
подобна ситуация могат да се направят само чрез всеобхватна оценка на обстоятелствата, свързани с дейността на предприятието. Ето защо е необходимо не само
идентифициране на последващите събития, от гледна точка на тяхното отразяване
като коригиращи или некоригиращи, а и внимателен и задълбочен анализ на последиците от тези събития.
Когато ръководството е преценило, че предприятието е действащо предприятие, без каквато и да е несигурност, това заключение обикновено само е оповестено във финансовия отчет. Въпреки това, дори в такива случаи може да се счита за
целесъобразно или да се изисква от действащата рамка за финансова отчетност,
във финансовите отчети за текущата година да се определят предизвикателствата
пред управлението в съответствие с икономическата среда, как тя се отразява на
прогнозата за бъдещото развитие на дейността. Оповестяванията биха могли да
включват например:
 Прогнози относно кредитоспособността на предприятието, особено ако има
очаквания за искане на кредит скоро след изготвянето на финансовите отчети.
29

МСС 10 Събития след датата на баланса, §15, приет с регламент (ЕО) № 1126/2008 от 03.11.2008. //
Официален вестник на ЕС, 29.11.2008 г.
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 Развитие на индустрията и региона, в който предприятието оперира.
 Несигурността по отношение на плановете за продажба на активи или дъщерни предприятия.
 Изваждане от употреба на дълготрайни материални активи и нематериални
активи.
Ако предположението за действащо предприятие не е налице и това не бъде
адекватно установено и оповестено, много от показателите в годишния финансов
отчет ще водят до заблуждения. Например, ако предприятието не е в състояние да
продължи дейността си, всички активи и пасиви ще бъдат класифицирани като текущи и би следвало да се очаква, че активите ще бъдат продадени, за да се погасят задълженията. В този случай се прилага ликвидационната база за изготвяне на
годишен финансов отчет като антипод на действащото предприятие или друга изрично оповестена база. Предприятието трябва да изготвя финансовите си отчети
на базата на действащото предприятие, освен ако ликвидацията е предстоящо събитие. Ликвидацията се счита за неизбежна, ако има план за ликвидация, който е бил
одобрен от собствениците на предприятието или предприемането на план за ликвидация е наложено от външни обстоятелства и съществува много малка вероятност,
че то ще си остане действащо предприятие в бъдеще. При преминаване към ликвидационна база финансовите отчети на предприятието следва да отразяват информация за стойността на ресурсите на предприятието и задължения във връзка с
ликвидация.
В специализираната литература са дадени примери за зависимостта между
становището за действащо предприятие, изразено в одиторския доклад, и бъдещето на предприятието. Така например среща се тезата, че потвърждението на принципа за действащо предприятие, дадено от одитора в одиторския доклад, може да
повлияе на цената на акциите на публичните дружества. Предположението за действащо предприятие може също така да послужи за обяснение на реакцията на
пазара спрямо предприятия, заплашени от фалит.
През 2009 г. М. Денис публикува изследване, в което потвърждава становището, че инвеститорите са склонни да оценяват по-високо една компания, ако има
изразено одиторско становище за действащо предприятие30. Срещат се също така
и примери, в които в одиторските доклади е изразено становище за действащо предприятие, а впоследствие са установени фалити31.
В обобщение на изложеното може да се посочи, че в съвременните икономически условия преценката за действащо предприятие не само е резултат от сложна
процедура, но е и с голяма степен на риск, поради обективната невъзможност да
бъдат обхванати абсолютно всички външни и вътрешни фактори. Несъмнено пре30

O’Reilly, Dennis M. Do investors perceive the going-concern opinion as useful for pricing stocks? //
Managerial Auditing Journal, 2009, Vol. 25, № 1, pp.4–16.
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Auditing. // A Journal of Practice and Theory, 1992, Vol. 11, № 2, pp. 30–50; Geiger, A., K. Raghunandan.
Auditor tenure and audit reporting failures. Auditing. // A Journal of Practice and Theory, 2002, Vol. 21, №
1, pp. 67–80; McKeown, J., J. Mutchler , W. Hopwood. Towards an explanation of auditor failure to
modify the audit opinion of bankrupt companies. Auditing. // A Journal of Practice and Theory,1991, pp.
1–13 (supplement).
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ценката зависи от всеки конкретен случай. Това изисква внимателен прочит и анализиране на финансовите и оперативните показатели за дейността на предприятието. Ако досегашното развитие показва устойчивост, анализът не изисква особена
задълбоченост. Но при влошена платежоспособност или очаквана ликвидация
външните и вътрешните потребители се нуждаят от изясняване на по-широк кръг
от фактори относно рентабилността, възможността за погасяване на дългове и т.н.
Важна роля има също така и ранното оповестяване на риска и несигурността пред
предприятието, включително оценка на ликвидния и кредитния риск.

Глава втора

ПОДХОДИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА КОНЦЕПЦИЯТА
ЗА ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ
2.1. Модели за оценка на действащото предприятие в теорията
и практиката на водещите световни икономики
Освен като научно познание, счетоводният анализ на финансовите отчети има
широко практическо приложение. Често различни аналитични процедури се използват за установяване на измененията във финансовото състояние на предприятието,
в подкрепа на докладите на управлението, при оценка на неговата кредитоспособност от банки или други финансови институции, за оценка на инвестиционни проекти
с цел тяхното реализиране или не и др. Безспорна е ролята на анализa на счетоводната информация в подкрепа на управленските решения. Г. Тодоров сполучливо
отбелязва, че „чрез получените резултати от анализа се формира обща картина на
състоянието (минало, сегашно и бъдеще) на управляемите обекти с отражение на
техните най-съществени причинно-следствени връзки”32.
Анализът на финансовите отчети, от гледна точка на приложимостта на концепцията за действащо предприятие, може да се определи като част от анализа на
финансовото състояние на предприятието. Последният следва да включва анализ
на имуществената и капиталовата структура, на ликвидността и платежоспособността му. В таблица 2.1 е представена възможността за прилагане на анализ на
финансовите отчети при обосноваване на приложимата счетоводна база.

32

Тодоров, Г. Финансово-счетоводен анализ на предприятието. Варна: Геа Принт, 2008, с. 9.
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Таблица 2.1
Възможности за използване на анализа на финансовите отчети
за оценка на приложимата счетоводна база в концепцията
за действащото предприятие
Счетоводна
база

Действащо
предприятие

Субективно
намерение за
ликвидиране
или
значително
съкращаване
на дейността
няма

Обективна
необходимост
от ликвидиране
или значително
съкращаване на
дейността
няма

Ликвидацион няма
на или друга
база

има

Ликвидацион има
на или друга
база

няма

Приложение на анализа за
потвърждаване на избраната
счетоводна база

Приложим – за обосноваване на
липсата на необходимост от
преминаване на към
ликвидационна или друга
подходяща база за представяне на
финансовия отчет
Приложим при необходимост от
преминаване към ликвидационна
или друга база поради финансови
затруднения
Неприложим, когато намеренията
за ликвидация на дружеството не
са свързани с влошено финансово
състояние

Доколкото счетоводният анализ при проверка на принципа за действащо предприятие от страна на външните потребители се основава на информация от годишния финансов отчет, то нейната достоверност и подходът за представяне на активите, пасивите, приходите, разходите и капиталът са предпоставка за получаване
на коректни резултати от анализа. Ето защо едно от основните ограничения на приложния характер на анализа по отношение на оценката на „действащото предприятие” произлиза от ограниченията, които поставя информационната база. Проблеми
относно използването на счетоводната информация за оценка на принципа произлизат от:
 Различия в прилаганата оценъчната база – в зависимост от това дали предприятието прилага историческата цена, текущата стойност, реализируема
стойност или сегашна стойност, представянето на активите се осъществява по различна стойност. Сумата на разходите също може да бъде различна, а оттам и финансовият резултат на предприятието. Удачен е примерът,
който дава проф. Ф. Филипова, че само в резултат на прекласифициране на
финансовите инструменти от групата на отчитаните по справедлива стойност в групата на отчитането по амортизирана стойност може да се модифицира финансовият резултат от значителна загуба на съществена печал276

ба33. Това неминуемо се отразява на финансовите показатели, използвани
от потребителите на информация при оценката им за това, доколко предприятието остава действащо в бъдещето.
 Различията в приложимата счетоводна политика – различия в амортизационната политика и балансовата стойност на активите, разлики във възприетия подход за изписване на материалните запаси, в обезценката на несъбираемите вземания, в признаването на задължения за провизии, прилагане на
различните оценъчни бази по отношение на активите на предприятието.
 Нематериалните активи често не са представени по реалната им оценка в
момента, тъй като сумата на амортизацията им е по-скоро условна оценка
за тяхното изхабяване.
 Остатъкът от незавършеното производство също често не е представен с
реалната му оценка, тъй като неговата стойност се определя по обратен
ред по пътя на инвентаризацията, като остатъчна величина.
 Грешки при изготвянето на финансовия отчет – например твърде големи
суми в перата „други”, които обединяват разнородни по характер суми в
една статия, неправилно представяне на отчетните обекти в съответните
балансови пера; неправилно отразяване на операции от инвестиционната и
финансовата дейност в основната дейност на отчета за паричните потоци,
неправилно формирана цена на придобиване на активите, компенсирано представяне на вземания и задължения, завишаване на разходите и приходите,
вместо компенсираното им представяне, когато това се изисква, неизвършване на обезценки на просрочени вземания, неначисляване на наказателни
лихви по просрочени задължения към бюджета и др.
 Формален подход при изготвяне на приложението към финансовия отчет и
доклада на управлението.
 Невъзможност за обхващане на нефинансови фактори – когато дейността
на предприятието зависи от личните качества, знания и умения на неговия
собственик и др.
Въпреки редицата ограничения при провеждане на анализа, той успешно може
се използва за оценка на принципа на действащото предприятие. В световен план
са разработени модели, които са базирани на методиката на счетоводния анализ за
оценка на финансови показатели, даващи представа за способността на предприятието да продължи дейността си в бъдеще.
Един от първите цялостни подходи за установяване на неплатежоспособността на предприятието чрез финансови коефициенти е на В. Х. Бийвер от 1966 г. Той
сравнява показатели на 79 неплатежоспособни фирми със същите показатели в 79
стабилно развиващи се предприятия и установява, че пет години преди настъпването на краха разликата между двете групи показатели е значителна и се проявяват признаци на настъпващата криза.
Почти по същото време проф. Алтман разработва един от най-популярните и
до днес модели за предсказване на вероятността от банкрут – Z-score модел.
33

Филипова, Ф. Съвременни проблеми и тенденции в развитието н счетоводството. // Известия на
Икономически университет – Варна, 2009, № 2, с. 38–39.
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Моделът е разработен през 1968 г. на базата на емпирични данни за 66 американски корпорации, половината, от които обявени в несъстоятелност, а останалите избрани на случаен принцип. Моделът дава точност при предсказване на вероятността от фалит – 70–80% :
Z= Σ Vi x Xi ,
където:
Z – крайна числова стойност на степента на финансов риск от банкрут;
Vi – коефициенти на дискриминантна функция;
Xi – финансови съотношения.
Съществуват три вариант на Z-score – за публични компании, за непублични,
производствени компании и за непублични, непроизводствени компании. В модела
се използват пет финансови съотношения, на които се придава различна тежест в
трите му варианта: 1) дял на нетния оборотен капитал в активите = нетен оборотен
капитал към сума на активите; 2) ниво на самофинансиране = реинвестирана печалба34 към сумата на активите; 3) оперативна рентабилност на активите = оперативна печалба към сумата на активите; 4) показател за финансова автономност =
пазарна капитализация35 към общия размер на задълженията; 5) показател за отношение на приходите от продажби към общ размер на задълженията.
Прави впечатление, че при първите два варианта на Z-score според проф.
Алтман от най-голямо значение е оперативната рентабилност на активите, тъй като
този показател е с най-голяма тежест. Най-малко значение се придава на капиталовата структура, тъй като четвъртият показател е с най-малко тегло. При непроизводствените, непублични компании от най-голямо значение е именно капиталовата структура.
Редица автори определят, като една от най-съществените положителни страни
в модела на проф. Алтман, именно разграничаването на различни варианти в резултатите в зависимост от дейността на предприятието – производствено или непроизводствено и начина на финансиране – чрез публично търгувани акции или не.
След модела на проф. Алтман са разработени още няколко модела за предсказване на фалит. Най-популярните автори на модели са представени в следващата таблица36:

34

Реинвестираната печалба е сбор от неразпределената печалба и резервите, произтичащи от разпределение на печалбата. Резервите от преоценки не участват в състава на реинвестираната печалба.
35
Пазарната капитализация е произведение от пазарната цена на една акция и броя на емитираните
акции. При втория и третия вариант на модела за непубличните компании се взема собственият
капитал на предприятието по баланс.
36
Източник: Касърова, В., Р. Димитрова. Анализ на финансов отчет. Електронен архив на НБУ, с. 39
(http://eprints.nbu.bg, 14.02.2012).
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Таблица 2.2
Автори, предложили модели за предсказване на фалит

Altman, E. [ALTMAN, 1968]

1968

Точност
(%) на
модела за
година до
банкрута
95

Deakin, E. [DEAKIN, 1972]

1972

97

Altman – Lorris [ALTMAN – LORRIS, 1976]

1976

90

Korobow – Sturh – Martin [KOROBOW et al., 1976]

1976

90

Altman – Halderman – Narayanan [ALTMAN et al., 1977]

1977

93

Springate, Gordon L. V. [SPRINGATE, 1978]

1978

93

Springate – Botheras [BOTHERAS, 1979]

1979

88

Dambolena – Khoury [DAMBOLENA – KHOURY, 1980]

1980

96

Zmijewski, M. [ZMIJEWSKI, 1984]

1984

76

Zmijewski, M. [ZMIJEWSKI, 1984]

1984

97

Altman – Izan [ALTMAN – IZAN, 1984]

1984

92

Fulmer, John G. [FULMER et al., 1984]

1984

98

Barth – Brumbaugh – Sauerhaft – Wang [BARTH et el., 1985]

1985

87

Altman – Frydman – Kao [ALTMAN et al, 1987]

1985

94

Pantelona – Platt [PANNTELONA – PLATT, 1987a]

1987

95

Pantelona – Platt [PANNTELONA – PLATT, 1987b]

1987

96

Legault (CA-Score) [LEGAULT, 1987]

1987

83

Platt – Platt [PLATT – PLATT, 1990]

1990

90

Автор(и) на модела

Год.

Като съществено преимущество на подобни модели, базирани преди всичко
на комплексни резултати от множество емпирични изследвания, може да се изтъкне фактът, че чрез тях успешно се обхващат различни аспекти от дейността на
предприятието и финансирането. Едновременно с това редица специалисти отправят и немалко критики към подобни модели и препоръчват те да се използват само
като допълнително средство в процеса на анализа. В. Касърова изтъква следните
недостатъци на комплексните специализирани модели за оценка на финансовия риск
от фалит37:
37

Касърова, В. Модели и показатели за анализ на финасовата устойчивост на компанията. Електронен
архив на НБУ, с. 29–39 (http://eprints.nbu.bg, 14.02.2012).
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Първо, моделите са разработени в условията на конкретна развита икономика, в определен период от време и могат да не съответстват на съвременните
условия.
Второ, съществуват не малко методологични и терминологични различия във
финансовите отчети, използвани като информационна база за прилагане на моделите в развити и развиващи се икономики. Тези различия влияят върху смисъла и
съдържанието на коефициентите в отделните модели.
Трето, методологията за разработване на моделите не отчита отрасловите
различия, което се отразява неблагоприятно върху тяхната гъвкавост и адаптивност, а това може да доведе до излишен оптимизъм или прекален песимизъм в
отделни случаи.
През 80-те и 90-те години на ХХ век в западната литература са представени и
някои тясно специализирани модели за оценка на предприятието като действащо. В
центъра на вниманието на тези изследвания са различни финансови и нефинансови
параметри, които могат да бъдат показателни за способността на предприятието
да продължи дейността си. Повечето от моделите използват дискриптивен и регресионен анализ за установяване на силните и слабите страни в работата на предприятието, които са в помощ при преценката на ръководството или одиторите за
него като действащо. Като основни показатели за оценка на действащото предприятие се открояват:
(1) Коефициент за обща ликвидност = Текущи активи
Текущи пасиви
(2) Коефициент за парични потоци = Парични потоци от оперативна дейност
към пасиви
Пасиви
(3) Коефициент за нетен оборотен капитал към активи = Изменението в НОК
Общо активи

Счита се, че ако стойностите на посочените показатели намалят в динамика,
предприятието е застрашено от изпадане в невъзможност да продължи дейността си.
По пътя на регресионния анализ, базиран изцяло на финансови данни и изявления на ръководството, двама учени от Университета в Бостън – К. Менон и K.
Швартц, установяват зависимост на одиторското становище за действащо предприятие, изразено в доклада от промените във финансовите данни на предприятието. Променливите, които са определени от авторите, като най-тясно свързани с
решението на одитора, са повтарящите се загуби от дейността и промяната в ликвидността на компанията38.
Интерес представлява един модел за оценка на действащото предприятие,
разработен през 1985 г. от Дж. Мъчлър (САЩ)39. Целта на модела е да се тества
възможността да се предположи одиторското становище относно принципа, като се
38

Menon, K., K. Schwartz. An empirical investigation of audit qualification decisions in the presence of
going-concern uncertainties. // Contemporary Accounting Research, Vol. 3, № 2, 1987, pp. 302–315.
39
Mutchler, Jane F. A Multivariate Analysis of the Auditor’s Going-Concern Opinion Decision. // Journal of
Accounting Research, , Vol. 23, № 2, 1985, pp. 668–682.
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използва само публично достъпна информация. Анализът в модела преминава през
три етапа. На първия етап се изследват шест финансови зависимости, а именно: 1)
коефициент на обща ликвидност; 2) коефициент на финансова автономност;
3) коефициент за финансиране на активи с дългосрочни задължения; 4) коефициент за паричен поток от оперативна дейност към пасиви; 5) коефициент на финансиране на активите с привлечен капитал; 6) коефициент на
печалба преди данъци към нетни приходи от продажби. Във втория етап се
обследват т.нар. добри и лоши новини. Добрите новини например са: пускане на
пазара на успешен нов продукт; нарастване на разходите за изследователска дейност; емитиране на акции; преструктуриране на дейността. Лошите новини могат
да бъдат: загуба на важен клиент; стачка на работниците; данъчни задължения;
негодни материални запаси, подлежащи на бракуване; намаляване на приходи, поради сключване в миналото на договори с фиксирани цени. На третия етап се изследва изменението на рентабилността на активите през текущата спрямо предходната година.
В изследването си Дж. Мъчлър установява, че чрез избраните шест финансови зависимости може с около 83% точност да се даде оценка относно „действащото предприятие”. Противно на очакванията, добавянето на добрите и лошите новини намалява точността на оценката. Изследването на изменението в рентабилността се използва от одиторите по-скоро за прогнозиране на изменението през следващата спрямо текущата финансова година. Изводът е, че становището за действащо предприятие очевидно зависи преди всичко от финансовите показатели.
По-късно през 2008 г. учени от три западноевропейски университета, Д. Мартенс, Л. Брюнселс, Б. Бенсенс, М. Уйлкинс и Ж. Ватинен, представят нов модел за
оценка на действащото предприятие чрез показатели за финансов анализ на базата
на данни от финансовите отчети и одиторските доклади. Те изследват отчетите на
10 318 компании, участващи на трите основни фондови борси в САЩ: AMEX,
NASDAQ и NYSE за периода 2002–2004 г. В 271 от обследваните предприятия е
получен одиторски доклад с изразено модифицирано одиторско становище относно
принципа, а останалите 10 047 предприятия са получили „чисти” доклади40.
Моделът на Мартенс и др. включва оценка на предприятието като действащо
с помощта на следната система от показатели: два показателя за рентабилност,
два показателя за ликвидност, два показателя за платежоспособност и един показател за размера на предприятието, оценен посредством общата сума на неговите
активи. Със своето изследване те допълват съществуващите модели със следните
показатели за платежоспособност на предприятието, като важни източници на информация за неговата жизнеспособност в дългосрочния период от време:
(4) Коефициент на финансова автономност = Собствен капитал / Пасиви
(5) Коефициент на платежоспособност = Пасиви / Активи

40

Вж. Martens, D., L. Bruynseels, B. Baesens , M. Willekens, J. Vanthienen. Predicting going concern
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281

В таблица 2.3 е представена оценката на предприятието като действащо или
не, в зависимост от конкретните стойности на избраните показатели в модела на
Мартенс и др.41:
Двете най-важни променливи в модела са двата показателя на рентабилност:
отношението на неразпределената печалба към активите на предприятието и реализираната загубата за периода. Следователно може да се заключи, че авторите
на изследването приемат рентабилността като основен фактор за действащо предприятие. Освен това по-вероятно е предприятието да не остане действащо, ако има
по-ниска сума на активите, по-ниска обща ликвидност, превишение на пасивите над
активите или по-нисък дял на нетния оборотен капитал в общата сума на активите.
Безспорно представените модели за оценка на предположението за действащо предприятие имат своето научно и практико-приложно значение. Достойнствата
на двата модела за оценка на действащо предприятие се състоят в успешното
съчетаване на показатели за ликвидност, платежоспособност и капиталова структура, с което се постига обхващане на различни аспекти от дейността на предприятието. Към тях могат да бъдат изразени и някои съображения:
 Съществуват редица оперативни и други причини, които дори в състояние на
отлично финансово здраве, могат да доведат до заключение за недействащо
предприятие и които не са взети под внимание в разгледаното изследване.
 При оценка на индивидуалните финансови съотношения може да се приложи известна доза субективизъм. Доказателство за това са и множеството
различни препоръчителни стойности на редица общоизвестни показатели
за анализ, които се срещат в специализираната литература.
2.2. Метод за оценка на действащото предприятие
чрез показатели за анализ на финансовите отчети
Методът се дефинира като подход за теоретически изследвания или за практическо осъществяване на дадена дейност. В този смисъл системата от показатели и коефициенти, подбрани според информационната им роля и връзката им с предмета на изследването, както и подходът за интерпретиране на получените резултати от техния анализ може да се определи като метод за оценка на приложимостта
на принципа „действащо предприятие” към определен момент.
Оценката на приложимостта на счетоводния принцип „действащо предприятие” е подходящо да се извършва на два етапа в зависимост от момента на провеждането й:
 Оценка на приложимостта на принципа „действащо предприятие” като подходяща счетоводна база преди изготвяне на финансовия отчет.
 Оценка на приложимостта на принципа „действащо предприятие” като подходяща счетоводна база след изготвяне на финансовия отчет.
На първия етап обичайно оценка се прави от ръководството. За целта е удачно да се обърне особено внимание на редица оперативни и други фактори, влияещи
върху дейността на предприятието в бъдеще. Тук някой от тези фактори само ще
41
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бъдат споменати, тъй като те не са обект на настоящото изследване, поради
невъзможността да бъдат измерени чрез методите на анализа. Примери за такива
фактори са:
 загуба на основни ръководни кадри без намиране на заместници;
 загуба на основни пазари, франчайзинг, лицензи или основен доставчик;
 затруднения с работната сила или проблеми при осъществяване на важни
доставки;
 неспазване на законодателни изисквания;
 открити съдебни и/или регулаторни производства срещу предприятието,
които могат, ако са успешни, да доведат до искове, които е малко вероятно
да бъдат удовлетворени;
 промени в законодателството или правителствената политика, които се очаква да имат негативен ефект върху предприятието.
Оперативните и другите фактори са не по-малко важни от финансовите фактори
при оценка на предположението за действащо предприятие. В. Божков предлага за
обследване на оперативните и другите фактори да използват специализирани тестове43. Възможно е предприятие, което е в отлично финансово здраве, да е в невъзможност да продължи дейността си, поради настъпване на някои от тези фактори. В тази
връзка следва да се посочи, че обсъжданията, които в момента текат за приемане на
стандарт относно прилагането на принципа за действащо предприятие от Съвета за
финансово-счетоводни стандарти в САЩ, са насочени преди всичко към изисквания към ръководството за ранно оповестяване на ликвидния риск и предупреждения за нарушаване на принципа. Може да се обобщи, че на този първи етап оценката
на приложимостта на принципа от страна на ръководството се свързва по-скоро с
оценка на необходимостта от прилагане на друга счетоводна база – ликвидационна
или друга подходяща база за представяне на активи и пасиви чрез използването и на
множество нефинансови и оперативни данни, до които има то достъп.
Вторият етап обхваща оценката на възможността на предприятието да
продължи дейността въз основа на информация от готовия вече финансов отчет и
обичайно се извършва от външните потребители. Това могат да бъдат: одиторът,
инвеститори, банки, доставчици, персонал и други кредитори. Като основа за анализа е подходящо да се използва оценката на финансовото състояние и по-точно –
имуществена структура, капиталова структура, както и ликвидността, платежоспособността и рентабилността чрез обхващането им в единен метод за анализ.
Предлаганият метод за анализ на финансовите отчети е разработен в отговор
на въпроса: Приложим ли е принципът на действащото предприятие в конкретната
ситуация? За целта са подбрани две групи аналитични признаци: показатели от самите финансови отчети, които могат да се считат за достатъчно добри индикатори
за влошено финансово състояние, и значими коефициенти, които ще дадат съдържателна информация за способността на предприятието да остане действащо в бъдеще. В обобщен вид тези показатели и коефициенти са систематизирани в следващата таблица.
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Таблица 2.4
Метод за анализ на финансов отчет за оценка на приложимостта
на принципа „действащо предприятие”
(в хил. лв.)
Принципът за
действащо
предприятие е
приложим

Принципът за
действащо
предприятие не е
приложим

I. Анализ на показатели от
финансовите отчети
1. Нетен оборотен капитал

>0

<0

2. Нетен паричен поток

>0

<0

3. Нетен финансов резултат

>0

<0

4. Чиста стойност на капитала
5. Финансов резултат от оперативна
дейност
II. Анализ на значими коефициенти
6. Коефициент за финансиране на
активи с привлечени средства
7. Коефициент на устойчиво
финансиране
8. Коефициент за бърза ликвидност
9. Коефициент за парична маса към
активи
10. Коефициент на нетна рентабилност
на активите
11. Коефициент на просрочие на
задълженията
12. Коефициент за финансова
автономност

>0

<0

>0

<0

<1

>1

>1

<1

0,5-1,00

<0,5

нараства

намалява

нараства

намалява

<1

=1

>1

<1

Показател

Преценката, доколко е приложим принципът „действащо предприятие”, като
база за изготвяне на финансовите отчети, е подходящо да започне с анализ на някои индикатори за влошено финансово състояние през последните отчетни периоди. Като такива могат да послужат онези показатели, които сигнализират за настъпили проблеми в предприятието по отношение на финансирането на дейността и
постигнатите резултати.
Един от първите индикатори за настъпили проблеми в текущата дейност е отрицателният нетен оборотен капитал. Нетният оборотен капитал представлява разлика между текущите активи и текущите задължения. Той показва онази част от текущите активи, която е финансирана с дългосрочни капиталови източници. Когато нетният оборотен капитал има положителна стойност може да се счита, че не съществува
повишен риск от финансови затруднения и обратно – отрицателната му стойност показ285

ва, че с наличните текущи активи предприятието не може да погаси всичките си текущи задължения при настъпване на падежа. В този случай съществува вероятност да се
наложи продажба на нетекущи активи за погасяване на текущи задължения.
Друг индикатор за влошеното финансиране на дейността е отрицателният
нетен паричен поток. Нетният паричен поток е разлика между всички парични
постъпления и всички парични плащания. Когато стойност му е отрицателна, паричните постъпления не са достатъчни за извършване на всички плащания на предприятието. Използват се наличните парични ресурси към началото на периода. В
бъдеще е много вероятно предприятието да изпадне във финансово затруднение и
в невъзможност да обслужва задълженията си на падежа им.
Освен тези показатели, не по-малко значими за оценката на способността на
предприятието да продължи дейността си, са отрицателният финансов резултат и
отрицателната чиста стойност на капитала.
Отрицателен нетен финансов резултат за периода е налице, когато приходите не покриват разходите, т.е. дейността не е рентабилна. Както стана ясно в
редица научни изследвания в чужбина по проблемите на оценката на предположението за действащото предприятие, рентабилността е основен показател. Ако дейността не е рентабилна и реализира загуби в продължение на три и повече години,
то е много вероятно предприятието да не остане действащо. В частност при отрицателен финансов резултат от оперативната дейност е видно, че за дейността, за която е създадено предприятието, не успява да покрива разходите си с реализираните приходи.
Следствие от реализирана загуба в предприятието е отрицателната чиста
стойност на капитала. Чистата стойност на капитала е разликата между реалните активи на предприятието и неговите задължения. При отрицателна стойност на
показателя може да се очаква, че с реалните си активи предприятието не покрива
всичките си задължения, следователно е застрашено от изпадане в неплатежоспособност в дългосрочен период. В практиката, макар и рядко, е възможно предприятието да има отрицателната чиста стойността на капитала, което е резултат от
повтарящи се загуби и много висока степен на декапитализация. Често за такива
предприятия се очаква започване на процедура по несъстоятелност поради тежкото финансово състояние.
Сами по себе си тези показатели не биха били достатъчно основание да се
направи извод, че счетоводната база „действащо предприятие” не е подходяща, но
могат де се считат за индикатор на влошената жизнеспособност на предприятието
и предполагат преминаване към задълбочаване на анализа чрез някои значими финансови съотношения.
МОС 570 Действащо предприятие дава насоки за преглед от страна на
одиторите по няколко критерия :
 Задълженията превишават ли активите на предприятието?
 Има ли кредити с фиксиран срок за погасяване, чийто падеж наближава без
да са налице възможности за подновяване или изплащане?
 Наблюдава ли се използването на краткосрочни кредити за финансиране на
дългосрочни активи?
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 Наблюдава ли се оттегляне на финансовата подкрепа от кредиторите?
 Има ли индикация за отрицателни парични потоци от оперативна дейност от
исторически или прогнозни финансови отчети?
 Налице ли са противоречиви основни финансови показатели (съотношения)?
 Установени ли са значителни загуби от дейността или съществено намаляване на стойността на активите, използвани за генериране на парични потоци?
 Има ли просрочени задължения по дивиденти или преустановяване изплащането на дивиденти?
 Предприятието изпитва ли затруднения за своевременно плащане на кредиторите, за спазване на условията по договори за заем?
 Има ли промяна на условията по сделки с доставчици – от доставка на
кредит към плащане веднага при доставката?
 Предприятието изпаднало ли е в невъзможност за получаване на финансиране за разработка на съществено нов продукт или за други важни инвестиции?
Ако се базираме на утвърдената одиторска практика и изисквания от стандарта за оценка на принципа за действащо предприятие, считаме за удачно да се
използват следните показатели:
 Коефициент за финансиране на активи с привлечени средства (финансов ливъридж)
(6) КФАПС = Пасиви
Активи

При действащо предприятие коефициентът за финансиране на активи с привлечени средства има стойности по-малки от единица. При такова значение на показателя на всеки лев от активите на предприятието съответстват по-малко от
един лев задължения. В дългосрочен план предприятието е платежоспособно, тъй
като разполага с достатъчно ресурси за погасяване на задълженията си.
 Коефициент на устойчиво финансиране
(7) КУФ = Постоянен капитал44
Нетекущи активи

За да се счита, че предприятието е финансово стабилно и е в състояние да
продължи дейността си показателят трябва има стойности по-големи от единица.
Това условие е свързано с източниците на финансиране на дейността. Счита се, че
предприятието е финансово устойчиво, когато нетекущите активи се финансират от
дългосрочни финансови източници като собствен капитал и дългосрочни заеми. Когато коефициентът е по-голям от единица, на всеки лев от нетекущите активи съответстват повече от един лев постоянен капитал (собствен капитал и дългосрочни
пасиви). Стойност на показателя по-ниска от единица означава, че финансирането на
част от нетекущите активи става с участието и на текущи задължения, което поражда риск от неплатежоспособност в предприятието, тъй като нетекущите активи са
бавноликвидни (те се възвръщат посредством амортизациите за период по-дълъг от
една година, а текущите задължения следва да бъдат погасени веднага).
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 Коефициент нетна рентабилност на активите
(8) КРА = Нетен финансов резултат
Реални активи

Този коефициент показва доходността на един лев активи, използвани в дейността на предприятието. Показателят е изключително важен за инвеститорите, тъй
като служи за определяне на ефективността на ресурсите и дава обща оценка на
доходността на вложените в производството средства. От гледна точка на анализа
е желателно неговите стойности за нарастват в динамика. При отрицателен финансов резултат за периода коефициентът дава информация за степента на декапитализация на предприятието.
 Коефициент за бърза ликвидност
(9) КБЛ = Текущи вземания+Краткосрочни финансови инвестиции+Парични средства
Текущи задължения

За оптимални стойности на коефициента за бърза ликвидност редица автори
приемат стойностите между 0,5 и 145. Счита се, че показателят дава по-съществена представа за ликвидността, тъй като показва възможността на предприятието
да погаси текущите си задължения след събиране на текущите вземания и използване на наличните парични средства, без да се взема предвид реализацията на
материалните запаси, което обикновено е по-бавен процес. Доколкото възможността на предприятието да продължи дейността си в следващите 12 месеца се оценява
посредством способността му да погасява задълженията си, считаме, че на този
показател трябва да се обърне специално внимание.
 Коефициент за парична маса към активи
(10) КПМА = Положителен паричен поток
Средна стойност на реалните активите46

Коефициентът дава информация за това, на всеки един лев от реалните активи
на предприятието какъв размер на парични постъпления съответства. Изследван в
динамика, коефициентът следва да нараства, което е показател за продължаваща
дейност.
 Коефициент за просрочие на задълженията
(11) КПЗ = Просрочени задължения
Обща сума на текущите задължения

Коефициентът на просрочие на задълженията показва дела на просрочените
задължения в общата сума на текущите задължения на предприятието. При действащото предприятие стойността на показателя е доста под единица.

45
46

Вж. Костова, Н. Цит. съч.; Тодоров, Г. Цит. съч.
В сумата на реалните активи считаме за удачно да не се включва невнесения капитал и разходите за
бъдещи периоди. Реалните активи, които са моментен показател, следва да се вземат с тяхната средна
стойност за изследвания период, за да може да се обхване изменението им през периода и така да се
съпоставят с положителните парични потоци, които са интервален показател.
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 Коефициент за финансова автономност
(12) КФА = Собствен капитал
Пасиви

При действащо предприятие коефициентът има стойност по-голяма от единица. За да се счита с голяма сигурност, че предприятието ще остане действащо, е
необходимо срещу всеки лев задължения, то да разполага с повече от един лев
собствени източници на средства. Това предполага неговата платежоспособност в
дългосрочен период от време.
Стойностите на представените коефициенти за оценка на действащото предприятие не бива да се абсолютизират. Възможно е негативните резултати от едни
стопански процеси или явления да бъдат компенсирани от положителни тенденции в
развитие на други процеси. На практика, поради многообразието на стопанските процеси, съществуват множество комбинации между оценени като „добри” и „лоши”
стойности на показателите и коефициентите. Затова е трудно да се даде еднозначно
и аргументирано мнение за това в кои случаи принципът на действащото предприятие следва да се постави под съмнение и в кои не. Въпреки това считаме, че особено
чувствителни към жизнеспособността на предприятието са комбинации като:
 отрицателен нетен паричен поток и отрицателен нетен финансов резултат;
 ниски стойности на коефициента за финансова автономност в комбинация с
ниските стойности на коефициента на парична маса към активи;
 ниските стойности на коефициента за устойчиво финансиране заедно със
стойности на коефициента за просрочие на задълженията близки до едно.
Предлаганият метод за анализ на финансовите отчети концентрира вниманието върху предвиждане на събития и обстоятелства, които ще принудят предприятието да премине към представяне на финансов отчет на ликвидационна или друга
подходяща база. Не е възможно да се предвидят намеренията на ръководството за
„доброволна” ликвидация – като например сливанията на предприятия и др. Тези
причини за състояние на недействащо предприятие следва да бъдат оповестени.
За илюстрация на прогностичните възможности, предлаганият метод е отнесен към дейността на едно публично предприятие в ликвидация от сектор “Тютюнева промишленост”: „Асеновград Табак” АД. На първия етап е анализирана нефинансова информация от оповестяванията към годишните финансови отчети на
предприятието и докладите на ръководството за дейността. Целта е да се установят особеностите на средата, в която то функционира. На втория етап от прилагане
на методиката за оценка на приложимостта на концепцията за действащо предприятие, избраните показатели са изчислени на базата на финансовите отчети на предприятието за единадесет последователни години. Целта е да се установи приложимостта на принципа „действащо предприятие”.
Съгласно справка в Търговския регистър основният предмет на дейност на дружеството е изкупуване, промишлена обработка, заготовка за износ и търговия с тютюни. В анализа е обхванат периода от 2000 г. до 2010 г. включително, която е последната финансова година преди решението на съда за обявяване в ликвидация на дружество. Разглежданият период е разделен на два подпериода. Първият подпериод е
от началото на 2000 г. до 2004 г., когато Министерският съвет отнема лиценза на
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предприятието за производство на тютюневи изделия. Вторият подпериод е от началото на 2004 г. до края на 2010 г., тъй като 2010 г. е последната година, в която
предприятието изготвя своя финансов отчет на базата на принципа за действащо
предприятие. Резултатите са систематизирани в следващите таблици 2.5 и 2.6.
Таблица 2.5
Показатели за анализ на финансовите отчети на „Асеновград Табак” АД
в ликвидация от гледна точка на концепцията за действащо предприятие
за подпериода 2000–2003 г.47 (в хил. лв.)
Показател
Нетен оборотен капитал

2003 г.

2002 г.

2001 г.

2000 г.

-1767

8228

-1705

5768

Нетен финансов резултат

-1409

-1450

-2178

-393

Чиста стойност на капитала
Финансов резултат от оперативна
дейност
Коефициент за финансиране на
активи с привлечени средства
Коефициент на устойчиво
финансиране
Коефициент за бърза ликвидност
Коефициент на нетна рентабилност
на активите
Коефициент за финансова
автономност

14710

15468

19448

17350

-1258

-1381

-2089

-1269

0,49

-0,49

0,46

0,39

0,91

0,90

0,93

1,50

0,17

0,14

0,07

0,23

-0,15

-0,05

-0,06

-0,01

1,05

1,03

1,19

1,54

Таблица 2.6
Показатели за анализ на финансовите отчети на „Асеновград Табак” АД
в ликвидация от гледна точка на концепцията за действащо предприятие
за подпериода 2004–2010 г.48 (в хил. лв.)
Показател
Нетен
оборотен
капитал
Нетен паричен
поток

2010 г.

2009 г.

2008 г.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

-506

58

-366

2099

-6306

-6212

-6115

-37

-262

125

1

120

-326

-143

47

Източник: Финансовите отчети на дружеството за 2000–2010 г., публикувани в http://
www.infostock.bg; http://proxy.stranabg.com към 15.02.2013 г. и собствени изчисления. Не са изчислени показатели, свързани с анализ на парични потоци, тъй като липсва информация.
48
Източник: Финансовите отчети на дружеството за 2000–2010 г., публикувани в http://
www.infostock.bg; http://proxy.stranabg.com към 15.02.2013 г. и собствени изчисления.
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Нетен
финансов
резултат
Чиста
стойност на
капитала
Финансов
резултат от
оперативна
дейност
Коефициент за
финансиране
на активи с
привлечени
средства
Коефициент на
устойчиво
финансиране
Коефициент за
бърза
ликвидност
Коефициент за
парична маса
към активи
Коефициент на
нетна
рентабилност
на активите
Коефициент за
финансова
автономност

-859

252

1169

-7523

-634

-1015

-4683

1075

1966

1682

207

7691

9816

10894

-827

275

1128

-6965

-1053

-1263

-4408

0,36

0,15

0,38

0,93

0,56

0,52

0,54

0,69

1,03

0,84

0,10

0,58

0,65

0,69

0,02

0,41

0,38

0,11

0,07

0,07

0,06

0,04

0,01

0,11

0,31

0,07

0,18

0,55

-0,51

0,11

0,43

-2,52

-0,04

-0,05

-0,20

1,77

5,83

1,65

0,07

0,80

0,91

0,84

В изпълнение на първия етап от предлаганата методика следва да се анализира цялостната стопанска, организационна, управленска и пазарна среда, в която
функционира предприятието. За целта, преди да коментираме конкретните финансови данни, ще обърнем внимание на няколко обстоятелства.
В годишния доклад за дейността на предприятието за 2007 г. е оповестена
следната информация:
„През 2004 г. на основание Стратегия за приватизация на Холдинга, Надзорният и управителният съвет на „Булгартабак Холдинг” АД приемат решение за
преструктуриране на дъщерните дружества от групата, в това число и „Асеновград Табак” АД. В изпълнение на взетите решения от Холдинга, на проведено Общо
събрание на акционерите на Дружеството е извършена промяна, като е прекратена
дейността по производство, заготовка за износ и търговия с тютюневи изделия.
„Булгартабак Холдинг” АД прекратява лицензионните договори с дружеството относно производството на тютюневи изделия с марки, собственост на Холдин291

га. С решение № 986/13.12.2004 г. Министерският съвет отказва да издаде разрешение за производство на тютюневи изделия и отнема издаденото на дружеството
едногодишно разрешение за производство на тютюневи изделия.
Всички тези решения ограничават дейността на дружеството. През 2004 г. и
2005 г. са извършени съкращения на по-голямата част от персонала, тъй като дружеството работи минимално, а от 2005 г. на практика не осъществява дейност.
Налице е висока задлъжнялост към кредиторите и генериране на загуби” 49.
С основание може да се постави въпросът: След като през 2005 г. ръководството публично оповестява, че предприятието не осъществява дейност, приложим
ли е вече принципът „действащо предприятие”?
В отговор на този въпрос ще изразим становище, че фактори като загуба на
лицензи, основни пазари, работна сила са посочени по-рано като обективни доказателства, които недвусмислено сочат за неприложимост на принципа. Тяхното влияние следва да бъде правилно отчетено от ръководството при избора на подходяща
счетоводна база още преди изготвянето на финансовите отчети на предприятието.
На втория етап следва да се анализират предложените показатели въз основа
на вече изготвените финансови отчети. По-конкретните изводи, направени на базата на този анализ, са:
 За подпериода 2000–2003 г. финансовото състояние на предприятието може
да се определи като стабилно. Чистата стойност на капитала остава висока величина (14–17 млн. лв.). Коефициентът за финансиране на активи с
привлечени средства показва, че по-малко от 50% от стойността на активите се финансира със задължения. В съчетание с показателя за устойчиво
финансиране се установява, че е налице съответствие между ликвидността
на ресурсите и техните източници, тъй като повече от 90% от стойността
на дълготрайните активи се финансира с дългосрочни финансови източници. Въпреки че предприятието реализира отрицателен финансов резултат,
то е финансово автономно (за това свидетелстват стойностите на показателя на финансова автономност, които са по-високи от единица) и следователно разполага с достатъчно ресурси за посрещане на задълженията си в
дългосрочен план. Резерви могат да се изразят по отношение на ликвидността на предприятието, тъй като нетният оборотен капитал е непостоянен, а
коефициентът за бърза ликвидност има относително ниски стойности.
 Анализът на финансовите показатели за подпериода 2004–2010 г. дава основание за заключение относно влошено финансово състояние. В подкрепа
на това становище ще посочим, че в последните години дружеството реализира отрицателен нетен паричен поток, като плащанията превишават паричните постъпления. Очевидно се използват наличните парични средства
към началото на периода за посрещане на необходимите плащания, което
ще доведе до финансова нестабилност в бъдеще. Анализът показва, че за
периода от 2004 г. до 2010 г. възвръщаемостта на активите, под формата на
парични средства, е изключително ниска. Всеки един лев, вложен в реални
49

Годишен доклад за дейността за 2007 г. на „Асеновград Табак” АД, публикуван в списък с обявени
актове на официалния сайт на Търговския регистър (www. brra.bg).
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активи, носи само 0,04 лв. парични постъпления за последната година. За
предходните четири години стойностите на показателя за парична маса към
активи също са ниски и показват недостатъчност на паричните постъпления. Очертава се първият извод, че въз основа на изследваните показатели
за ликвидност, нетен оборотен капитал, нетен паричен поток и парична маса
към активи, е видно с достатъчна сигурност, че предприятието е в затруднение относно възможностите си за посрещане на текущи задължения на
падежа им, поради липсата на достатъчно текущи активи и поради невъзможността за реализиране на достатъчно парични постъпления.
 Установено е още нарушено равновесие по отношение на финансирането на
активите. Постоянният капитал вече не е достатъчен и за придобиване на
дълготрайни активи са използвани и текущи задължения. Такава ситуация
е неблагоприятна и подсказва за бъдещи финансови затруднения относно
обслужването на дълговете, тъй като няма съответствие между срока на
възвръщаемост на инвестицията в дълготрайни активи и падежа на източниците на средства за инвестиране в дълготрайни активи.
 Не на последно място по значение ще отбележим, че в „Асеновград Табак” АД в ликвидация е нарушено равновесието между приходите и разходите. За годините след 2004 г. предприятието реализира непостоянен финансов резултат от оперативна дейност и непостоянен нетен финансов резултат. Следователно дейността не е трайно рентабилна. За 2011 г., 2007 г.,
2006 г. предприятието се декапитализира, поради реализирания отрицателен нетен финансов резултат, съответно с 0,51 лв., 2,52 лв. и 0,04 лв. на един
лев активи. Всичко това води и до значителното понижаване на чистата
стойност на капитала (от 14–17 млн. лв. за периода до 2004 г., на 0,2–2 млн.
лв. за последните години).
Като извод от прилагането на двата етапа от предложения метод за анализ на
избраните финансови показатели в контекста на организационната, управленската
и пазарната среда, в която функционира предприятие „Асеновград Табак” АД в
ликвидация, следва да се посочи:
 На първия етап анализът на нефинансовата информация показва неприложимост на принципа, считано от 2005 г., когато основната дейност на предприятието е преустановена.
 На втория етап от анализа финансовите показатели потвърждават становището, че след 2004 г. финансовото състояние на предприятието се влошава.
Посочените обстоятелства налагат необходимостта от преустановяване на
прилагането на принципа „действащо предприятие”, като подходяща счетоводна
база много преди обявяването му в ликвидация от съда през 2011 г., а тогава когато
фактически то е преустановило дейността си. Представеният пример е обективно
доказателство за слабостта и противоречията в нормативната уредба по този въпрос
в България, които са представени в първа глава от разработката.
Финансовите показатели биха могли да бъдат достатъчно красноречиви за
финансовото състояние на предприятието, но за да се обрисува цялостната картина
на неговото бъдеще от гледна точка на принципа-предположение „действащо пред293

приятие”, те следва да се съчетаят и с нефинансовата информация за неговата
дейност. В резултат на съчетаването на финансовата и нефинансовата информация
може да се установи, че:
 Предположението за действащо предприятие е валидно – годишният отчет
се съставя на база действащо предприятие и на принципа на текущото начисляване, разходите за нетекущи активи се капитализират, прилага се историческата цена при първоначалното признаване на отчетните обекти. Изхожда се от разбирането, че предприятието с достатъчна сигурност ще
реализира активите си и ще погаси пасивите си.
 Предположението за действащо предприятие е поставено под съмнение.
Годишният финансов отчет се изготвя на база действащо предприятие, но
всички рискове следва да бъдат оповестени в приложението към годишния
финансов отчет, съгласно МСС 1. Особено внимание следва да се обърне
на ликвидния риск, на който е изложено предприятието и оповестяванията в
тази връзка съгласно МСФО 7 Финансови инструменти – оповестяване. Ръководството следва да разкрие с достатъчна яснота за потребителя
очакваните парични потоци от финансови инструменти, а също и начина, по
който предприятието възнамерява да управлява този риск. Освен това ръководството следва да направи съответното изявление до одитора, съгласно
МОС 570.
 Предположението за действащо предприятие не е валидно – преминава се
към отчитане на ликвидационна база или друга оповестена база. В този
случай финансовите отчети на предприятието следва да отразяват информация за стойността на ресурсите на предприятието и задължения по ликвидация.
Във всички случаи на изготвяне на финансов отчет, на базата на предположението „действащо предприятие”, би било удачно ръководството да представи доказателства в подкрепа на разбирането за продължаващо дейността си предприятие. Такива доказателства могат да бъдат: прогнози за паричните потоци, които да
покажат възможностите на предприятието да погасява задълженията си на падежа
им; бизнес планове, устойчиви на променените пазарни условия; доказателства за
способността на предприятието да получи нови финансирания; стойност на активите, които могат да се използват за погасяване на задължения или да послужат като
обезпечение за получаване на заеми.
Заключение
Глобалната икономическа криза доведе до по-голяма нужда от съсредоточаване върху оценката за предприятието като „действащо”, дадена от ръководството
и потвърдена от одиторите. Намаляване на перспективите за растеж, намалената
ликвидност, както и нарушена способност за рефинансиране на дълговете могат да
увеличат бизнес риска и да поставят под съмнение жизнеспособността на предприятието. В сложната съвременна и динамична среда е трудно с помощта на два,
три или повече критерия да се обхванат всички обстоятелства, необходими за оценка
на способността на предприятието да продължи дейността си в бъдеще. Всичко
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това провокира настоящото изследване, а по-важни изводи и обобщения, до които
бе достигнато в хода на работата са:
 Нормативната уредба в България е лаконична по въпросите, свързани с
оценката на „действащото предприятие”. От ръководството се иска да направи проверка на адекватността на базата „действащо предприятие”, преди да изготви своите финансови отчети, но решаването на проблема е оставено на субективната му преценка. Това е предпоставка за пропуски, грешки или дори съзнателно изкривяване на информацията и отново води до
широко дискутирания напоследък въпрос за полезността на информацията
от финансовите отчети.
 Съществува сериозно противоречие в регламентирането на принципа „действащо предприятие” в България. То се изразява в колизията между Закона
за счетоводството и СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност относно момента, в който следва да се преустанови прилагането
на принципа. Съгласно СС 13 това е решението на съда за обявяване в
несъстоятелност или в ликвидация. Според Закона за счетоводството, принципът се прилага докато на ръководството не станат ясни достатъчно факти,
че предприятието не е в състояние да продължи обичайната си стопанска
дейност, а е изправено пред обективната необходимост значително да съкрати или преустанови дейността си. Това означава, че прилагането на принципа
следва да се преустанови на много по-ранен етап от етапа на обявяване на
предприятието от съда в несъстоятелност или в ликвидация. Противоречивата нормативна уредба дава възможност за пропуски и злоупотреби от страна
на ръководствата на предприятията в България.
 Направено е изследване върху представени в западната специализирана литература модели за оценка на принципа, базирани преди всичко на мащабни
практически проучвания, в които съществена ролята има анализът на информацията от финансовите отчети на предприятията.
 Представен е метод за оценка на действащото предприятие, включващ два
етапа. Първият етап е преди изготвянето на финансовия отчет, като целта е
оценка от страна на ръководството на възможността на предприятието да
продължи дейността си на базата на анализ на информация за организационната, управленската и пазарната среда. Вторият етап е анализ на значими показатели и коефициенти за оценка, базиран на информация от вече
изготвения финансов отчет от страна на външните потребители. Използваните показатели и коефициенти се подбрани според информационната им
роля, връзката им с проблема на изследването, а също така и утвърдената
одиторска практика за изследване на възможността на предприятието да
продължи дейността си в бъдеще.
 Предложеният метод за оценка на действащото предприятие е илюстриран
чрез прилагането му върху финансовите отчети за единадесет последователни години на публично предприятие от тютюневата промишленост, което едва към края на анализирания период е обявено в ликвидация. Използваните показатели, изчислени за последните години преди обявяването в
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ликвидация, свидетелстват за тенденция на влошено финансово състояние,
което в съчетание с публичната нефинансова информация за промените в
организационната структура и пазарната среда на предприятието доказват
необходимостта от спиране на прилагане на принципа „действащо предприятие”, много по-рано преди обявяването му в ликвидация от съда. Формулиран е изводът, че предложеният метод успешно може да послужи за оценка
на приложимостта на концепцията за действащо предприятие от страна на
външните потребители.
В контекста на разглежданата проблематика се очертава и още една проблемна област, която може да бъде обект на следващи научни изследвания. Тя е
свързана с тясната връзката между „действащото предприятие” и финансовите
рискове, които съпътстват дейността му. Безспорна е необходимостта не само от
формалното оповестяване на ликвидния риск, кредитния риск, както и рискът на
паричния поток, но и тяхното задълбочено оценяване.
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APPLIED ASPECTS OF THE ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS
IN THE CONTEXT OF THE CONCEPT “GOING CONCERN”
Chief Assist. Prof. Dr Daniela Georgieva
Abstract
The going concern assumption is a fundamental concept in the preparation of financial
statements. The present study presents the normative base on the issue both in Bulgaria, and in
countries complying with the International Accounting Standards. There are revealed some
discrepancies in the normative system in this country, concerning the point in time, in which there
should be suspended the use of “going concern” as the appropriate accounting basis. There is
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presented a method for the evaluation of the going concern, consisting of two stages. The first
stage is prior to the making of the financial statement, the aim being estimation on the part of the
management of the capability of the enterprise to continue its activity on the basis of analysis of
information on the organizational, administrative and market environment. The second stage is an
analysis of significant indicators and coefficients for estimation, based on information from the
already prepared financial statement on the part of the external consumers. The proposed method
for evaluation of the going concern is illustrated with the example of a public enterprise from the
tobacco industry, which is declared in liquidation towards the end of the analyzed period.

ANWENDUNGSASPEKTE DER AUSWERTUNG DER FINANZAUFSTELLUNG
IM KONTEXT DES GRUNDSATZES DER UNTERNEHMENSFORTSFÜHRUNG
Hauptass. Dr. Daniela Georgieva
Zusammenfassung
Die Voraussetzung der Unternehmensfortführung ist ein grundlegendes Konzept bei der
Ausfertigung der Finanzaufstellung. Diese Studie behandelt die entsprechenden normativen
Grundlagen sowohl in Bulgarien als auch in den Ländern, in denen die internationalen Standards
der Buchführung konsequent gehalten werden. Einige Widersprüche der normativen Grundlagen
bei uns werden gezeigt, wie z. B. über den genauen Zeitpunkt, seit dem der Grundsatz der
Unternehmensfortführung nicht mehr als Buchführungsgrundlage gelten darf. Man zeigt eine
Methode zur Bewertung der Unternehmensfortführung, die aus zwei Schritten besteht. Der erste
Schritt ist vor der Ausfertigung der Finanzaufstellung, mit dem Ziel, dass die Manager des
Unternehmens die Möglichkeiten des Unternehmensfortführung einschätzen können, und zwar
aufgrund der Auswertung der Daten über die Organisations-, Management- und Marktumgebung.
Der zweite Schritt ist die Auswertung bedeutender Indikatoren und Bewertungskoeffizienten,
aufgrund der schon ausgefertigten Finanzaufstellung durch die äußeren Verbraucher. Die
vorgeschlagene Methode zur Bewertung der Unternehmensfortführung wird am Beispiel eines
staatlichen Unternehmens der Tabakindustrie veranschaulicht, das gegen Ende der ausgewerteten
Periode in Konkurs geraten ist.

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
В КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ „ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ”
Гл. асс. д-р Даниела Георгиева
Резюме
Предположение действующего предприятия является фундаментальной концепцией при
изготовлении финансовых отчетов. В настоящем исследовании представлена нормативная
регламентация по этому вопросу как в Болгарии, так и в странах, применяющих международные стандарты учета. Установлены некоторые противоречия в нормативной регламентации в
нашей стране относительно момента, в который следует прекратить применение „действующего предприятия” как подходящую базу учета. Представлен метод оценки действующего
предприятия, включающий два этапа. Первый этап – до изготовления финансового отчета,
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здесь цель состоит в оценке руководством возможности предприятия продолжать свою деятельность на базе анализа информации об организационной, управленческой и рыночной
среде. Второй этап – это анализ важных показателей и коэффициентов оценки, базирующийся на информации уже изготовленного финансового отчета, со стороны внешних потребителей. Предложенный метод оценки действующего предприятия проиллюстрирован на примере публичного предприятия табачной промышленности, которое к концу анализируемого
периода объявлено в ликвидации.
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