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Увод
Световният опит свидетелства за различната употре-

ба на понятието провизия като счетоводен термин. В исто-
рически план създаването на провизии се свързва с две
основни счетоводни концепции – първата се свежда до от-
читане на коректив на активи, а втората - до отчитане на

особен вид задължения. Тези две концепции са придобивали различни нюанси
през годините, за което свидетелстват промените в счетоводните регулации и зако-
нодателствата, както по света, така и у нас. Провизирането обикновено се свързва
със създаването на резерви или обособяването на фонд от парични средства за
обезпечаване на бъдещи събития. През последните години това резервиране на
суми се отрича от водещи специалисти в счетоводната професия. Също така в съвре-
мието преобладава възприемането на провизиите като определен вид задължения.
Бордът по Международни счетоводни стандарти наложи тази концепция относно
провизиите, като се набляга не толкова на разходите, свързани с тях, а на размера
на самите задължения. Причината е, че е необходимо да се предвиди изходящ по-
ток от икономически ползи за погасяването на тези задължения.

Предмет на продължаващи дискусии са критериите за признаване на прови-
зии и тяхното оценяване. Икономическите и много често политическите промени
като нови закони и регулации, пазарната нестабилност и други фактори влияят
върху създаваните от компаниите провизии за пенсии, данъци, екологични и прав-
ни задължения. Във финансовите отчети на много мултинационални компании се
наблюдават значителни по размер суми, които представляват предимно: провизии
по договорености за изплащане на пенсии и други сходни доходи на персонала
след пенсиониране; провизии, свързани с отложени данъци; провизии по ангажи-
менти за опазване на околната среда и също така провизии, свързани с преструк-
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туриране на бизнеса1. Потребителите на информация от финансовите отчети с
общо предназначение е необходимо да познават естеството на провизиите, пред-
ставени в отчетите, с оглед вземането на правилни икономически решения за ин-
вестиране, кредитиране и други дейности. Следва да се отбележи, че нито в меж-
дународните, нито в националните счетоводни регулации съществува всеобхват-
на класификация на провизиите и това поражда проблеми не само в практиката,
но и при представяне на тези обекти в счетоводната теория. Всичко това, от своя
страна, подчертава значимостта и актуалността на изследваната проблематика.

Водеща тенденция в резултат на световната глобализиция е прилагането на
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) и Международните
счетоводни стандарти (МСС) от всички публични компании в близко бъдеще, как-
то и аналогични стандарти за непубличните предприятия2. В резултат на появила-
та се от края на 2007 г. кредитна и впоследствие финансова криза в световен ма-
щаб, водещи икономики като американската изоставят собствените си счетоводни
регулации и предвиждат преминаване към по-принципно базирани регулации като
МСФО/МСС3. Тези стандарти визират различни групи провизии, които са обект
на изследване в настоящата студия.

Разглеждането на провизиите като отчетна категория включва тяхното при-
знаване – следва ли да се създаде провизия или не, текущото им отчитане и пред-
ставянето на информацията за тях във финансовите отчети на предприятията. За-
това изследването има за цел на базата на исторически градения опит в счетовод-
ната професия и развитието на счетоводните регулации (международни и нацио-
нални) да се разкрият проблемите при признаването на различни групи провизии,
тяхното счетоводно отразяване и оповестяване на информация, свързана с тях във
финансовите отчети с общо предназначение.

За постигане на така дефинираната цел в разработката се поставят следните
задачи:

1) да се изследват промените в счетоводното разбиране за провизиите, като се

1 Например в годишните финансови отчети за 2008 г. на водещи в петролната и енергийната инду-
стрии компании като Royal Dutch Shell plc., BP group, Exxon mobil corporation, E.ON Group и пр.
са признати провизии, чийто размер достига до 30% от стойността на всичките им задължения.
Това са провизии, свързани с отложени данъци, пенсионни задължения, изваждане от употреба и
възстановяване на активи, опазване на околната среда, обезщетения при съкращение на персона-
ла, съдебни спорове и др. (виж  официалните сайтове на компаниите: http://www.shell.com, http:/
/www.bp.com,http://www.exxonmobil.com, http://www.eon.com).

2 През м. юли 2009 г. Борда по МСС публикува Международен стандарт за финансово отчитане за
малки и средни предприятия (International Financial Reporting Standard for Small and Medium-
sized Entities), http://www.iasb.org.

3 На 14.11.2008 г. Комисията по ценните книжа в САЩ (US SEC) публикува План за евентуалното
прилагане на МСФО от всички публични компании в САЩ (Roadmap for the potential use of financial
statements prepared in accordance with IFRS by US issuers, http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/
33-8982.pdf). Идеята е през 2014 г. тези регулации да станат задължителни за всички американс-
ки публични компании.
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изведе авторова дефиниция и класификация на провизиите;
2) да се изследва провизирането за загуби от обезценка на вземания в амери-

канската практика и да се съпостави с международните счетоводни регулации;
3) да се разкрият проблемите при признаване и оценка на провизиите в пред-

приятията у нас;
4) да се разгледа данъчното третиране на провизиите според законодател-

ството в България.
При разработването на настоящата студия са използвани редица научно-из-

следователски методи като наблюдение, сравнение, индукция, дедукция, аналогия
и други.

Изложението се съпътства от следните ограничения:
1) категорията провизия се разглежда не в общ икономически аспект, а се

акцентира върху счетоводната употреба на понятието;
2) при разглеждане на историческото развитие на концепциите за провизиите

не се цели представяне на точна хронология на промените, а по-скоро се разкриват
тенденциите в счетоводното разбиране за провизиите;

3) световният опит е представен, като са проучени освен МСФО/МСС (при-
лагани от всички европейски публични компании) и националните счетоводни
регулации на водещи в икономически план държави като Великобритания, САЩ и
Япония, поради следните причини: първо, прилаганите счетоводни стандарти в
тези страни олицетворяват основните различия в разглежданата проблематика и
второ, много мултинационални компании са създадени на тяхна територия;

4) поради ограничения обем на изследването, акцентът се поставя върху про-
визиите, обект на регулиране от МСС 37 Провизии, условни задължения и услов-
ни активи;

5) извършено е репрезентативно емпирично проучване, като са представени
примери за отчетени провизии в публични предприятия, които са лидери в сфера-
та на петролната и енергийната индустрия4 в световен мащаб и е разгледана ин-
формацията за провизиите във финансовите отчети на петнадесет нефинансови
предприятия  у нас, включени в борсовия индекс SOFIX към 31.03.2009 г.

Настоящата студия е разработена при следното авторско участие: гл. ас. д-р
Надежда Попова-Йосифова – увод, точка 1.1  и точка 1.2 от глава първа; гл. ас. д-р
Даниела Георгиева – точка 1.3 от глава първа, глава втора и заключение.

4 Според известни класации на най-големите предприятия в света по приходи и печалби, челни
позиции заемат предприятията от петролната и енергийната индустрия, виж  http://money.cnn.com/
magazines/fortune/global500/2009/.
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Глава първа
Историческо развитие на концепциите за провизиите

в счетоводството
1.1. Развитие на провизирането в страните с водещи

пазарни икономики
Понятието „провизия” като отчетна категория има многоаспектно проявле-

ние в практиката на развитите икономически държави. Разнородната същност на
този термин през годините е предизвиквала неясноти при разбирането на инфор-
мацията от финансовите отчети на публичните компании, а също така е била пред-
поставка и за злоупотреби, обикновено чрез представяне на занижен финансов
резултат.

В англоезичните страни, според водещи специалисти в областта на счетовод-
ството под „провизия” се разбира „парична сума, отчислена от печалбите на едно
предприятие, като тази сума се отчита по определени счетоводни сметки за съще-
ствуващо задължение (дори когато конкретната му стойност не е известна) или за
обезценка на актив”5. В контекста на това твърдение, през годините провизии са се
начислявали за: 1) несъбираеми вземания; 2) амортизиране и 3) съществуващи задъ-
лжения.

Подобно разбиране за провизиите се поддържа от икономистите Майкъл Ва-
лас и Патрик Флин, които застъпват виждането, че провизията в счетоводен аспект
е: 1) парична сума, заделена за подновяване на активи; 2) парична сума, заделена
за някои известни нужди като провизии за несъбираеми вземания.6

От тези определения може да се направи изводът, че провизията се свързва
със създаването на фонд от средства или резерв за обновяване на активи или по-
криване на загуби.

Според други автори през последните години под „провизия” се разбира задъ-
лжение, което е с несигурен срок на погасяване или несигурна сума.7 В този смисъл
провизия може да бъде призната, когато компанията има задължение, за което съще-
ствува вероятност за неговото погасяване, и стойността му надеждно може да се
изчисли.

Всички тези твърдения произтичат от търговските законодателства, счето-
водните регулации и практиката на развитите икономически държави, които през
годините са се развивали. Водещ е опитът на Великобритания като страна, която е
в основата на създадения през 1973 г. Борд по МСС със седалище в Лондон. През
80-те години на ХХ век с разпоредбите на Търговския закон на Великобритания
(UK Companies Act – 1981) компаниите се задължават да дават обяснения за всяка
5 Hussey, R. A dictionary of accounting. Oxford university press, 1999, p. 279.
6 Wallace, M., Flynn, P. Collins business English dictionary. Abagar-MK/90 publishers, 1991, p.135.
7 Holmes, G., A. Sugden, P. Gee. Interpreting company reports and accounts. Ashford Colour Press, 2005,

p. 111.
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съществена провизия в техните отчети. Според текстовете на този закон от 1985 г.
провизия е8: 1) всяка сума, отчислена за нуждите на изхабяването или обезценката
на активи (в този случай се намалява стойността на нетекущите активи); или 2)
всяка сума, заделена, за да обезпечи дадено задължение или загуба, която или ве-
роятно ще настъпи, или със сигурност ще се реализира, но е несигурна като сума
или като дата на възникване (това са провизии за задължения или разноски).

И в двата случая провизирането се свързва обикновено с отчитането на раз-
ходи, които могат на практика да бъдат подценени или надценени, с което да се
манипулира финансовият резултат. За да се предотвратят злоупотребите при из-
ползването на провизиите, през м. септември 1998 г. бе приет английският стан-
дарт за финансово отчитане № 12 „Провизии, условни задължения и условни ак-
тиви” (Financial Reporting Standard 12 /FRS 12/), в който провизията се дефинира
като „задължение, което е несигурно или сума, която следва да бъде уредена, чрез
трансфер на икономически ползи”9. Новите моменти в тази дефиниция са два: 1)
изключва се обезценката на активи; 2) не се споменава за заделяне на парична
сума.

Следователно, понятието „провизия” в контекста на този стандарт е синоним
на особен род задължение, като се набляга на признаването на това задължение, а
не толкова на това - дали то е свързано с разходи, или е свързано със заделянето на
парична сума за неговото погасяване.

FRS 12 въвежда по-строги условия относно начисляването на провизии, в
сравнение с Търговския закон на Великобритания от 1985 г. Според FRS 12 прови-
зия в смисъл на задължение, което е с несигурен срок на погасяване или несигурна
сума, следва да се признае, когато: 1) има задължение, за което съществува вероят-
ност за неговото погасяване; 2) стойността му надеждно може да се оцени. Ако
тези условия не са изпълнени, провизия не трябва да се признава. Освен това, една
провизия трябва да бъде използвана само за разходи, за които първоначално е била
призната. Възможно е в даден случай да не е необходим трансфер на икономичес-
ки ползи, за да бъде погасено дадено задължение. Тогава провизията следва да
бъде реинтегрирана.

Провизиите обикновено представляват значителни по размер суми, тъй като
основните области са: екология, преструктуриране на бизнеса, съдебни спорове.
Според текстовете на английския стандарт провизии често се създават и за: 1) пен-
сии и подобни задължения и 2) данъци. Пенсионните схеми могат да бъдат финан-
сирани (вноските се заделят от работодателя в обособени фондове) или нефинан-
сирани. При последните компанията създава провизия за бъдещите пенсионни задъ-
лжения. Що се отнася до данъците, обикновено се имат предвид отложените данъ-
ци. FRS 12 допуска, че терминът „провизия” може да се използва и в контекста на
понятия като изхабяване, обезценка на активи и несъбираеми вземания, но тъй

8 http://www.uk-companies-act-1985.co.uk.
9 Hussey, R. A dictionary of accounting. Oxford university press, 1999, p. 279.
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като това са корективи на стойността на активите, те са изключени от обхвата на
този стандарт.

Преди приемането на FRS 12, признаването на провизия се е основавало на
управленски решения и преценки, или вероятности за извършване на разходи. За-
това считаме, че правилата, които въвежда английският стандарт, доближават уп-
равлението на компаниите до счетоводството, като стремежът е по-точно да бъдат
информирани акционерите относно отчетените провизии.

През 2006 г. бе приет нов Търговски закон на Великобритания (UK Companies
Act – 2006)10. Новите клаузи на този закон (чл. 643 от глава 10) направо извършват
препратки към английските и международните стандарти относно провизиите. С
това се цели да се избегнат противоречията между търговското законодателство на
Великобритания и счетоводните регулации.

Аналог на английският FRS 12 е действащият към момента МСС 37 Прови-
зии, условни пасиви и условни активи. Историята на неговото приемане започва
от средата на 90-те години. През месец ноември 1995 г. страните „Г4+1" публику-
ват доклад озаглавен „Провизии: Тяхното признаване, оценяване и оповестявания
във финансовите отчети” 11. Проектът за провизиите на Борда по МСС стартира
през месец март 1996 г.12 Ключов момент е фактът, че се предлага подход, според
който провизии следва да бъдат признати само в случай че отчитащото се пред-
приятие има съществуващо правно или конструктивно задължение към датата на
съставяне на баланса13. Или, провизии не следва да се признават за бъдещи задъл-
жения. Този подход към провизиите е доста по-рестриктивен, отколкото обичай-
ният подход в Европа за този период от време. Така например, чл. 20 на Четвърта
директива на Съвета на Европейската общност позволява да се формират прови-
зии за задължения с ясен характер, които към балансовата дата вероятно ще бъдат
поети или ще бъдат поети със сигурност, но без да е сигурен размерът или датата
на възникването им14. Това е една по-широка дефиниция, която през 90-те години
на ХХ век се прилага в европейските страни в съответствие с принципа на пред-
пазливостта. Така някои компании започват да използват провизиите за управлен-
ски цели, свързани с печалбата. Именно по тази причина Бордът по МСС въвежда
принципа, че провизиите трябва да бъдат ограничени до сегашните задължения.
Възниква обаче доста голяма полемика за това, как този принцип следва да бъде
10 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060046_en.pdf.
11 Camfferman, K., Zeff, S. Financial reporting and global capital markets. Oxford university press, 2007,

p. 388.
12 Андрю Ленард е определен за ръководител на проекта, както и на аналогичния проект за прови-

зиите на Борда по счетоводните стандарти на Великобритания (ASB).
13 Счетоводният баланс се заменя от отчет за финансовото състояние според Регламент (ЕО) №1274/

2008 г. на Комисията на ЕО, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз (ЕС), бр. L
339/3 от 18.12.2008 г.

14 Четвърта директива на Съвета на ЕО от 25 юли 1978 г., публикувана в Официален вестник на ЕС,
бр. L 222/11 от 14.08.1978 г.
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прилаган в случай на провизии за преструктуриране. При организираните срещи
от Борда по МСС става ясно, че австралийската, американската и английската де-
легации желаят да бъдат въведени строги ограничения, докато Федерацията на
швейцарските индустриални холдингови компании, както и френската и холандс-
ката делегации изтъкват необходимостта да бъде разрешена законово предпазли-
вост, заради различията в търговските законодателства на страните15. Въпреки това,
Бордът по МСС в крайна сметка бе склонен да възприеме по-рестриктивния под-
ход, възприет от Борда по счетоводните стандарти на Великобритания и използван
в FRS 12, а именно - да са предприети действия по преструктуриране от ръковод-
ството на съответната компания, за да се признае провизия. Проектът на Борда по
МСС за провизиите, изготвен на базата на доклада на „Г4+1" страните, директно
бе приет за стандарт през месец юли 1998 г.

След 01.01.2005 г. публичните компании от страните членки на Европейския
съюз, следва да прилагат МСФО/МСС16. МСС 37 Провизии, условни пасиви и ус-
ловни активи се прилага за годишните финансови отчети за периоди след 1 юли
1999 г. Този стандарт дефинира провизиите като пасиви с несигурно проявление
във времето или като стойност. Провизията следва да бъде призната само тогава,
когато са налице следните три условия17: 1) предприятието има съществуващо задъ-
лжение (правно или конструктивно), получено в резултат на минало събитие; 2)
има вероятност (т.е. по-вероятно е да се случи, отколкото да не се случи) опреде-
лен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за покри-
ване на задължението; и 3) може да бъде направена надеждна оценка на стойност-
та на задължението. Само в изключително редки случаи не е възможно да се на-
прави надеждна оценка.

Бордът по МСС, отчитайки различията в търговските законодателства и сче-
товодни практики, пояснява в МСС 37, че терминът „провизия” в някои държави
се използва също и в контекста на такива статии като амортизация, обезценка на
активи и съмнителни вземания (текстът е взеимстван от английският стандарт за
провизиите). Изискванията на МСС 37 не се отнасят до този аспект на провизиите,
при който последните са корективи на стойността на активите.

При прилагане на МСФО/МСС, освен в МСС 37, текстове за създаване на
провизии се срещат още и в следните стандарти:

1) МСФО 3 Бизнес комбинации – провизии за преструктуриране (срещат се
още като провизии за прекратяване или намаляване на дейността на придобива-
ния). Според този стандарт придобиващият трябва да признае задълженията за
прекратяване или намаляване дейността на придобивания като част от разпреде-

15 Camfferman, K., Zeff, S. Financial reporting and global capital markets. Oxford university press, 2007,
p. 389.

16 Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прила-
гането на МСС. // Официален вестник на ЕО, бр.  L 243/1 от 11.09.2002 г.
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лението на цената на придобиване на комбинацията само когато, към датата на
придобиване, придобиваният има съществуващо задължение за преструктурира-
не, признато в съответствие с МСС 37.

2) МСФО 4 Застрахователни договори – катастрофични и изравнителни про-
визии. Този стандарт забранява признаването на провизии за възможни искове по
договори, които не съществуват към отчетната дата (като катастрофични и израв-
нителни провизии или резерви). В някои страни катастрофични провизии се създа-
ват като покритие на риска от катастрофи, причинени от природни бедствия или
производствени аварии. А изравнителни провизии се създават за покриване на слу-
чайните колебания на разходите за щети около очакваната стойност на щетите за
някои видове застрахователни договори (напр. за градушки, кредит, гаранция и
застраховка за лоялност). Подобен вид провизии е коректно да не се признават
според МСФО, тъй като те не отговарят на дефиницията за задължение.

3) МСС 11 Договори за строителство – провизии, свързани с гаранционни
ангажименти. Очакваните разходи за работи по извършването на корекции и рабо-
ти по гаранционната поддръжка, включително и очакваните гаранционни разходи
водят до отчитането на провизии. Също така, следва да се преценява дали даден
договор за строителство не се е превърнал в обременяващ договор, ако разходите,
направени за покриване на задълженията, превишават очакваните от сключването
на договора икономически ползи.

4) МСС 12 Данъци върху дохода – според законодателствата на различните
държави е възможно да се признае част от начислена провизия (когато е отчетен
разход) или въобще да не се признае в съответния период за данъчни цели. Възниква
временна разлика, чието обратно проявление се свързва с уреждането на задълже-
нието по съответен начин.

5) МСС 17 Лизинг – възможно е сключен договор за лизинг да се превърне в
обременяващ договор. Правилата на този стандарт се прилагат, преди договорът
да стане обременяващ, а след това се признава провизия според изискванията на
МСС 37.

6) МСС 18 Приходи – когато дадено предприятие предостави гаранция на
друго предприятие срещу получаване на възнаграждение, се признава провизия
според МСС 37, а приходът се признава според правилата на МСС 18.

7) МСС 19 Доходи на наети лица – плановете за доходи след напускане на
работа са два основни вида: планове с дефинирани вноски и планове с дефинира-
ни доходи. Само в случаите на планове с дефинирани доходи при финансирането
на недостиг на средства следва да се признава провизия.

8) МСС 26 Счетоводство и отчитане на пенсионните планове – този стандарт
въвежда изисквания за отчетността на плановете за доходи след напускане на ра-
бота.

От всичко, посочено до тук, считаме, че за предприятията, прилагащи между-
народните счетоводни регулации, при признаването на провизии, независимо от ха-
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рактера на съответното правно или конструктивно задължение, водещи следва да
бъдат критериите, заложени в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи.

В сравнителен аспект, Американските общоприети счетоводни принципи (US
GAAP) не използват всестранен термин за определяне на различните видове задъ-
лжения и други начисления, колективно описвани като провизии по европейска
традиция. Според US GAAP тези пера се третират в различни счетоводни регула-
ции18, а не само в един счетоводен стандарт в сравнение с МСС.

Съществуват известни различия в правилата за признаване на провизии, в
смисъла им на съществуващи задължения, според МСФО/МСС, US GAAP19 и ев-
ропейските счетоводни регулации. Сегашните задължения с неопределен срок на
погасяване или с несигурна сума се признават според МСС, ако те са „по-скоро
вероятни, отколкото да не са вероятни” и сумите могат да бъдат надеждно оцене-
ни. Тази оценка се извършва,  като се използва статистическата концепция за очак-
ваната стойност, т.е. дългосрочните провизии трябва да бъдат дисконтирани. В
сравнителен аспект, според US GAAP разход се признава, ако е с висока степен на
вероятност (това предполага по-голяма сигурност от трактовката „по-скоро веро-
ятни, отколкото да не са вероятни”), едно задължение да съществува и сумата на
загубата да може адекватно да се оцени. Задължението се оценява по „най-добрата
оценка”, която обикновенно е най-вероятната стойност. Ако съществуват няколко
възможни оценки, „най-добрата” оценка трябва да бъде използвана. Дисконтира-
нето на очакваните загуби не е изрично споменато, но се предполага, ако загубата
ще се реализира след датата на баланса. От тук може да се изведе тенденцията, че
провизиите в предприятия, прилагащи МСФО, са по-високи отколкото провизии-
те, признавани според US GAAP. Освен това, конкретната област, в която различи-
ята са съществени, са корпоративните преструктурирания, като МСФО и US GAAP
налагат високо ограничително признаване и изисквания към оценяването.

През месец юни 2005 г. Бордът по МСС публикува проект, който предполага
стремеж към конвергенция на правилата за признаване на провизии според МСС с
тези на US GAAP20. Основните предложения за промени в МСС 37 са в следните
направления21:

1) изясняване, че МСС 37, освен в специфични случаи, би трябвало да се
прилага за отчитане на всички нефинансови задължения, които не са в обхвата на
останалите стандарти;

2) отстраняване на термините „условни активи” и „условни пасиви” от МСФО;
18 Текстове, свързани с провизии, се срещат при следните регулации: FAS 5 „Accounting for

Contingencies”, FAS 143 „Accounting for Asset Retirement Obligations”, FAS 146 „Accounting for
Costs Associated with Exit or Disposal Activities”, EITF 88-10 „Costs Associated with Lease Modification
or Termination”, SOP 96-1 „Reporting environmental cleanup liabilities”.

19 Benston, G., Bromwich, M., Litan, R., Wagenhofer, A. Worldwide financial reporting. The development
and future accounting standards. Oxford university press, 2006, p. 220.

20 Rees, H. The IASB proposed amendments to IAS 37. // Accounting in Europe, Vol. 3, 2006, p. 27.
21 http://www.iasplus.com/agenda/converge-ias37.htm#ed.
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3) пропускане на критериите за вероятностно признаване на задължение в МСС
37, защото във всички случаи дадено перо трябва да отговаря на дефиницията за
задължение, за да се признае. В тази връзка се предлага дадено нефинансово задъл-
жение да бъде признато, дори да не може да бъде оценено надеждно. Несигурността
за сумата или времето относно икономическите ползи, които са нужни за уреждане
на едно нефинансово задължение рефлектира върху оценката на това задължение, а
не толкова върху това - дали то да бъде признато. Също така пера, предходно описва-
ни като условни задължения, ако отговарят на дефиницията за задължение, следва
да бъдат признати, дори да не могат надеждно да бъдат оценени;

4) определя се, че едно нефинансово задължение следва да се оцени според
сумата, която предприятието може разумно да плати, за да уреди съществуващото
задължение, или да го прехвърли на трета страна към балансовата дата;

5) определя се, че едно нефинансово задължение, свързано с преструктури-
ране, трябва да бъде признато само когато отговаря на дефиницията за задълже-
ние.

По-конкретно, направените предложения приближават правилата на МСС 37
за разходи обичайно свързвани с преструктуриране на предприятия с изисквания-
та на SFAS 146 „Accounting for Costs Associated with Exit or Disposal Activities”.

Бордът по МСС предлага използване на термина „нефинансови задължения”,
вместо термина „провизии” и това рефлектира върху предложеното ново заглавие
на МСС 37 Нефинансови задължения.

Следва поредица от срещи, организирани от Борда по МСС, на които се дис-
кутират направените предложения за съществени промени в МСС 37. На една от
последните срещи през м. април 2009 г. Борда по МСС заявява, че ще се постарае
да ревизира МСС 37, дори с риска някои текстове да останат неясни и колебливи22.
Като значителни подобрения на стандарта се считат:

1) отстраняване на критерия за вероятностно признаване на задължение – в
момента МСС 37 изисква предприятията да признаят задължения само ако има
вероятност да е необходим изходящ поток от икономически ползи. Това изискване
е несъобразено с правилата в другите стандарти – например МСС 39. Несъответст-
вие е налице и с изискванията на МСФО 3 Бизнес комбинации, който не прилага
вероятностен критерий за признаване за условни задължения, които предприятие-
то придобива при бизнес комбинация;

2) отстраняване на термина „условно задължение” и публикуване на ръко-
водство за установяване на задълженията – МСС 37 използва понятието „условно
задължение”,  за да опише обекти, някои от които са задължения, а някои не са
такива. Предложената ревизия цели да заличи понятието „условно задължение” и
да се коментира единствено дали дадено перо отговаря, или не на дефиницията за
задължение;

3) подобряване на общото ръководство за установяване на конструктивни задъ-
22  http://www.iasplus.com/agenda/converge-ias37.htm#ed.
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лжения, както и за специфичните изисквания за задължения, свързани с преструк-
туриране – Бордът по МСС предлага да ограничи дефиницията за конструктивни
задължения, като конкретизира, че предприятията трябва да имат сегашно задъл-
жение или отговорност към друга страна, която ще получи изгода от изпълнението
на това задължение или поета отговорност. Това се очаква да приближи правилата
на МСФО към изискванията на US GAAP. Вероятно ще бъдат променени изисква-
нията за признаване на задължения за разходи във връзка с преструктуриране;

4) изясняване, че предприятията трябва да оценяват всички задължения по
тяхната очаквана стойност, а не според техния най-вероятностен резултат;

5) въвеждане на други основни подобрения – отстраняване на по-стара тер-
минология (например понятието „провизия”), уточняване, че МСС 37 се прилага
за всички задължения, които не са обект на регулиране от другите стандарти и
добавяне на ръководство за установяване и оценка на обременяващи договори.

Всички предложения са все още предмет на професионални дискусии и засе-
га не е налице ревизия на МСС 37. Предложеното ново понятие „нефинансови
задължения” считаме за много общо и неуместно, тъй като в много страни от десе-
тилетия се използва терминът „провизия”, който се асоциира с особен вид задъл-
жения. Отстраняването на вероятностния критерий за признаване на задължение
намираме за удачно, тъй като ще се избегнат противоречията с другите стандарти.
Все пак, за да се признае провизия, тя трябва да отговаря на дефиницията за задъ-
лжение. Заличаването обаче на понятията „условни активи” и „условни пасиви”
считаме, че ще доведе до по-слаба осведоменост на потребителите на информация
от годишните финансови отчети за възможните активи и задължения, които произ-
лизат от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от на-
стъпването или ненастъпването на дадени несигурни събития. Условни задълже-
ния, които не могат надеждно да бъдат оценени, не трябва да се признават като
провизии, тъй като това ще противоречи на дефиницията за пасив в Общите поло-
жения за изготвянето и представянето на финансови отчети на МСФО. Намираме
за уместно да бъдат въведени по-ясни и конкретни правила за установяване на
задължения, свързани с преструктурирания и за установяване на обременяващи
договори. Също така, правилен е подходът задълженията да бъдат оценени, като
се използва статистическата концепция за очакваната стойност.

Въпреки усилията на Борда по МСС за елиминиране на различията между
американските и международните регулации, несъответствията остават. В табли-
ца 1 е представено сравнение на международните стандарти, американските и япон-
ските общоприети счетоводни принципи относно признаването и оценяването на
провизии.

Провизиите в американската практика се свързват не само с тяхното значе-
ние на задължения, но и с обезценка на активи. В американските регулации става
въпрос за „вероятни загуби”, като стандартите съдържат конкретни примери. Това,
по което си приличат американските с международните регулации, е прилагането
на надеждно оценяване, което предполага дисконтиране на загубите.



297

Таблица 1
Сравнение на счетоводни регулации (IAS, US GAAP, JP GAAP)

относно общите правила за провизиите
 Счетоводни Дефиниция Оценяване Допълнителни правила за
стандарти и признаване признаване и оценяване

.

Източник: Министерство на икономиката, търговията и индустрията в Япония, http://
www.iasplus.com/resource/0406ifrsjapangaap.pdf/.

Между-
народни

счетоводни
стандарти

(IAS)

Амери-
кански

общоприети
счетоводни
принципи
(US GAAP)

Японски
общоприети
счетоводни
принципи
(JP GAAP)

Провизиите са задължения
с несигурно проявление във
времето или като стойност.
Провизии се признават
в следните случаи:
- наличие на сегашно

задължение (правно или
конструктивно), което
възниква като резултат
от минали събития;

 -възможно е изтичане на
ресурси;

 -стойността на задълже-
нието може адекватно
да се оцени.

Вероятна загуба се призна-
ва в отчета за дохода, когато
са налице следните две усло-
вия:
- известно е към датата на

баланса, че има голяма
вероятност активите да
са обезценени или да се
увеличи задлъжнялостта;

- сумата на загубата може
надеждно да се оцени

Провизиите включват ре-
зерви за задължения и оце-
нъчни резерви. При форми-
рането им се разграничават
резерви, свързани със за-
дължения и такива, които не
са свързани със задължения.
Провизиите се признават в
следните случаи:
- специфичен бъдещ разход

или загуба;
- събитие преди текущия пе-

риод е довело до нараст-
ване на задлъжнялостта;

- задлъжнялостта е вероятна;
- сумата на провизията може

надеждно да се оцени.

Използва се „най-добрата”
оценка към датата на ба-
ланса. Следните обстоятел-
ства се имат предвид при
определяне на оценката:
- рискове и несигурности;
- ефектите от времевата
  стойност на парите;
- бъдещи събития, които

влияят върху стойността
при уреждане на
задълженията.

  Дисконтирането на
очакваната стойност се

 препоръчва.

Основава се на надеждно
оценяване.

Основава се на благоразу-
мие.

Необходимостта от прови-
зии се дискутира в специ-
фични случаи. В допълне-
ние, специфични правила са
въведени във връзка с:
- бъдещи оперативни

загуби;
- обременяващи договори;
- преструктуриране.

Дадени са примери за веро-
ятни загуби. В допълнение,
въведени са правила за кон-
кретни пера като първона-
чално признаване на гаран-
ции за задължения и разхо-
ди, свързани с прекратяване
и преразпределение на дей-
ности, свързани с преструк-
туриране.

Съществуват специфични
наименования за провизии-
те. В допълнение специфич-
ното третиране е въведено в
конкретни стандарти, които
се отнасят до няколко вида
провизии, като провизии за
несъбираеми вземания и
провизии за загуби от гаран-
тиране на задължения (поръ-
чителства). Не съществуват
ясни правила относно про-
визиите за преструктурира-
не.
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В японските счетоводни регулации, подобно на американските, провизиите
се свързват, от една страна, със задължения, а от друга – с обезценка на активи.
Предполага се резервирането на парични суми, свързани с провизиите. Също така
съществуват специфични наименования на различните групи провизии. Отново се
прилага принципът за надеждно оценяване.

За да илюстрираме основните различия при международните, американски-
те и японските счетоводни регулации, ще разгледаме информация от годишните
финансови отчети за 2008 г. на три предприятия – лидери в петролната индустрия:
BP group, Exxon mobil corporation и Cosmo oil co., ltd. (табл. 2). Представена е
информация в една и съща валутна единица с оглед на съпоставимостта, като от
счетоводния баланс на компаниите са посочени стойността на активите, собстве-
ния капитал и пасивите, за да може да се направи преценка за размера на начисле-
ните провизии съобразно различните категории. BP group и Exxon mobil corporation
са компании с идентични мащаби на дейността, докато Cosmo oil co., ltd. е по-
малка компания. В счетоводния баланс на BP group и Exxon mobil corporation търгов-
ските вземания са представени по тяхната балансова стойност, т.е. коригирани с
обезценката (провизията според US GAAP) по повод на несъбираемостта. В ба-
ланса на Cosmo oil co., ltd. вземанията се посочват по тяхната първоначална оцен-
ка, а като регулиращо перо към тях се представят отчетените провизии. И за трите
компании най-съществени по размер са провизиите за пенсии и други подобни
доходи23. От десетилетия в практиката на Великобритания, САЩ, Япония и много
други страни съществуват договорености, нар. пенсионни планове с различен тип
финансиране, на базата на които работодателите отчитат задължения към персо-
нала си за изплащане на доходи след пенсиониране. BP group има отчетени прови-
зии за ремонтни дейности, Exxon mobil corporation нямат такива задължения, а
Cosmo oil co., ltd. имат такива ангажименти, но сумата по тях не е самостоятелно
оповестена.

Относно провизиите за преструктуриране не може да се направи сравнение,
тъй като английската и американската компании нямат такива. Наблюдават се раз-
личия при провизиите за съдебни дела - BP group е признала съдебни задължения,
докато Exxon mobil corporation прилагат по-различен подход и оповестяват услов-
ни задължения по съдебни дела. Провизии, свързани с екология, имат двете круп-
ни предприятия - BP group и Exxon mobil corporation, което произтича от мащабите
на тяхната дейност.

В табл. 3 е представено сравнение на МСФО/МСС, US GAAP, JP GAAP спо-
ред тяхната редакция към 2008 г. относно признаването на различни видове прови-
зии в смисъла им на съществуващи задължения.

23 Тези провизии е подходящо да бъдат обект на самостоятелно научно изследване.
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Таблица 2
Сравнение на отчетените провизии през 2008 г. в BP group, Exxon mobil

corporation и Cosmo oil co., ltd.

Отчетни BP group (база за Exxon mobil corpora- Cosmo oil co., ltd.
обекти отчетите – IAS) tion (база за отче - (база за отчетите -

тите US GAAP)  JP GAAP)
Активи, в т.ч. 228 238 млн.щ.д. 228 052 млн.щ.д. 16 248 млн.щ.д.
Провизии за взе- Посочват се в бележ- Посочват се в бележ- Посочват се на лицевата
мания, отчетени ките към счетовод- ките към счетовод- страна на счетоводния
като коректив ния баланс: ния баланс: баланс като регулиращи

391 млн.щ.д. 262 млн.щ.д. пера:
– за текущите вземания
– 3 млн. щ.д.
– за нетекущите
  вземания - 12 млн. щ.д.

Собствен капитал 92 109 млн.щ.д. 112 965 млн.щ.д. 4 688 млн. щ.д.
Пасиви, в т.ч. 136 129 млн.щ.д. 115 087 млн.щ.д. 11 560 млн. щ.д.
Провизии за Плановете са различни Няколко вида са Съществуват различни
пенсии и други видове, като дефицита плановете за дохо- видове пенсионни планове
сходни доходи на плана с дефинирани ди след напускане, за работниците, като

доходи възлиза на като задълженията пенсионните задължения
10 431 млн.щ.д. възлизат на възлизат на

20 729 млн.щ.д. 62 млн. щ.д.
Провизии за Създадени са провизии Няма Създава се провизия за
ремонтни и за изваждане от упот- специална ремонтна
дейности и въз- реба и възстановяване дейност, чиято стойност
становяване на активи на стойност не е отделно оповестена
на активи 8 418 млн.щ.д.
Провизии за Няма Няма Оповестена е загуба от
преструкту- преустановена дейност
риране 16 млн. щ.д.
Провизии за 3 544 млн.щ.д. Очаквани разходи Няма
съдебни дела за съдебни процеси

са оповестени като
условни задължения

Провизии за опаз- 1 691 млн.щ.д. 507 млн.щ.д. Няма оповестени суми
ване на околната
среда

Следва да се отбележи, че докато американските стандарти са няколко на
брой относно провизиите, то при японските няма конкретен стандарт, а съществу-
ват само общи правила. Относно признаването на общи провизии трите вида сче-
товодни регулации са почти идентични, като американските и японските общоп-
риети счетоводни принципи въвеждат по-висока степен на вероятност за необхо-
димостта от изходящ поток от икономически ползи за погасяване на съществува-
щото задължение.
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Таблица 3
Сравнение на счетоводни регулации (IFRS/IAS, US GAAP, JP GAAP) относно провизии-

те като съществуващи задължения
Счетоводни Общи Провизии за пре- Провизии за пре- Обременяващи
стандарти провизии структуриране структуриране при  договори

придобивания

Източник: PricewaterhouseCoopers, Similarities and Differences - A comparison of IFRS, US GAAP
and JP GAAP - 2008, http://www.pwc.com/gx/eng/about/svcs/ corporatereporting/JapanSandD.pdf;
Референции: IFRS: IAS 37;US GAAP: FAS 5, EITF 88-10, FAS 143, FAS 146, SOP 96-1; JP GAAP:
Business Accounting Principles.

 Международ-
ни стандарти
за финансово

отчитане
(МСФО –

IFRS), които
включват и
МСС (IAS)

Американс-
ки общоприе-
ти счетовод-
ни принципи

(US GAAP)

Японски
общоприети
счетоводни
принципи
(JP GAAP)

Задължения, про-
изтичащи от се-
гашни задължения
в резултат на ми-
нали събития, за
погасяването на ко-
ито вероятно ще е
необходимо изти-
чане на ресурси и
могат да бъдат на-
деждно оценени.

Подобна трактовка
както в МСФО, но
„вероятността” е с
по-висока степен на
сигурност.

Подобна трактовка
както в МСФО.
Няма специфична
дефиниция за веро-
ятността, третира
се по-същия начин
както според US
GAAP.

Провизиите за пре-
структуриране се
признават, ако де-
тайлен план за пре-
структурирането е
обявен или ако из-
пълнението му ефе-
ктивно е започнало.

Във връзка с приз-
наването на прови-
зии, преструктури-
ращият план тря-
бва да отговаря на
дефиницията за за-
дължение, да вклю-
чва сигурни крите-
рии относно вероят-
ността да не бъдат
извършвани проме-
ни в плана или че
планът ще бъде от-
менен.

Подобна трактовка
както в МСФО.

Придобиващата ком-
пания може да признае
провизии за преструк-
туриране като част от
придобитите задълже-
ния само ако придоби-
вания има съществува-
що задължение на дата-
та на придобиване,
признато в съответ-
ствие с МСС 37 Прови-
зии, условни пасиви и
условни активи.

Придобиващата ком-
пания може да признае
провизии за преструк-
туриране само ако са
изпълнени определени
к ритер ии.Ръковод-
ството изготвя план за
приключване на дей-
ността на придобива-
ната компания. Планът
трябва да е изготвен
подробно в срок не по-
късно от 1 год. след да-
тата на бизнес комбина-
цията.

Провизии за бъдещи опе-
ративни загуби са възмож-
ни. Обаче, ако предприяти-
ето е страна по обременя-
ващ договор, сегашното
задължение по договора се
признава и оценява като
провизия. Типичен пример
са имущества за отдаване
под наем, останали свобод-
ни. Задължението се нама-
лява чрез сублизинг, ако
ръководството има такова
право и доходът от субли-
зинга вероятно ще по-
стъпи.

Задължението за извърш-
ване на разходи по прекра-
тяването на договор преди
края на неговия срок се
признава и оценява по
справедлива стойност.
Задължението за извърш-
ване на разходи, което ще
продължи да съществува
според договора за оста-
тъка от срока без икономи-
чески ползи за предприя-
тието също се признава и
оценява по неговата спра-
ведлива стойност.

Няма подробно ръковод-
ство, отнасящо се до обре-
меняващите договори. Те
основно се признават в съ-
ответствие с общите прин-
ципи за провизиите.
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Във връзка с признаването на провизии за преструктуриране по-строги са
изискванията на US GAAP в сравнение с МСФО и JP GAAP, тъй като е необходимо
преструктуриращият план да съдържа ясни критерии за вероятността, че няма да
се извършват промени в плана и същият няма да бъде отменен.

Относно провизиите за преструктуриране при придобивания отново US GAAP
съдържа по-ясни и детайлни павила за признаване на този тип провизии. Що се
отнася до провизиите, свързани с обременяващи договори според МСФО, сегаш-
ните задължения по такъв тип договори се оценяват като провизии, а според US
GAAP тези задължения се оценяват, като се прилага концепцията на справедлива-
та стойност. Японските регулации не съдържат изрични правила относно обреме-
няващите договори.

От представения до тук световен опит е видно, че въпреки еволюцията на
счетоводните регулации съществуват различия и спорни моменти относно призна-
ването и оценяването на различните видове провизии. Отчитайки разнообразната
практика, е уместно провизиите да бъдат дефинирани в широк и тесен смисъл на
понятието. Провизиите в широк смисъл на думата са корективи на активите на
дадено предприятие или задължения с неопределена срочност или сума. И в двата
случая обикновено признаването на провизии води до отчитане на разходи, като
първата концепция води до намаляване на стойността на активите, а втората – до
увеличаване на стойността на задълженията. В тесен смисъл, провизиите са задъ-
лжения с правен или конструктивен характер, чието уреждане е свързано с неси-
гурност относно точната сума или момента на тяхното погасяване.

Провизиите в широкия смисъл на понятието, могат да бъдат класифицирани
в съответствие със следните основни признаци:

І. Според това - дали се създават като коректив на активи, или за съществува-
щи задължения: 1) провизии, създадени като коректив на активи; 2) провизии, създа-
дени за съществуващи задължения.

ІІ. Според вида на активите, чиято оценка се коригира: 1) провизии за загуби
от обезценка на вземания; 2) провизии за подновяване на активи (амортизации).

ІІІ. Според вида на съществуващото задължение, получено в резултат на ми-
нало събитие: 1) провизии за съществуващи правни задължения; 2) провизии за
съществуващи конструктивни задължения.

ІV. Според това - дали съществуващото задължение води до отчитане на раз-
ход,  или на актив: 1) провизии, които водят до отчитане на разход; 2) провизии,
които водят до отчитане на актив.

V. Според това - дали се заделя фонд от средства: 1) провизии, за които се
формира фонд от средства; 2) провизии, за които не се резервират средства, но се
предвиждат суми за тяхното уреждане.

Въпреки тенденцията за превръщането на МСС в Глобални счетоводни стан-
дарти, Борда по МСС осъзнава трудността за прилагането на тези стандарти от
малките и средни предприятия, поради техния обем, детайлност и предимно пора-
ди факта, че има текстове, приложими само от големите мултинационални компа-
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нии. Затова, през м. юли 2009 г. бе публикуван Международен стандарт за финан-
сово отчитане за малки и средни предприятия (International Financial Reporting
Standard for Small and Medium-sized Entities)24. В този стандарт съществува отдел-
на секция за отчитане на провизиите, а именно: Section 21 “Provisions and
contingencies”. Текстовете са взаимствани от МСС 37 в малко по-съкратен вариант.

От всичко, посочено до тук, може да се обобщи, че съществуват различни
видове провизии, които могат да бъдат признати във финансовите отчети на пред-
приятията. През последните години се наложи значението на провизиите в смисъл
на съществуващи задължения с несигурно проявление във времето или като стой-
ност. Въпреки това не се отрича и употребата на понятието в смисъл на обезценка
на активи. В резултат на световната тенденция за глобализация на икономиката
непрекъснато се ревизират правилата на международните счетоводни регулации,
за да бъдат ясни и разбираеми финансовите отчети на предприятията, които ги
прилагат. Провизиите се регламентират в МСФО/МСС предимно с един счетово-
ден стандарт (МСС 37), който съдържа основните правила за признаване на про-
визии. Бордът по МСС счита, че текстовете на този стандарт не отразяват напълно
съществуващата практика и затова се провеждат множество дискусии с оглед да се
избегнат проблемите при прилагането на стандарта. При последващи ревизии на
МСС 37 считаме, че е от особено значение стриктното придържане към възприета-
та дефиницията за задължение в МСФО/МСС.

1.2. Съпоставка на американската практика относно провизирането
на вземания с изискванията на международните счетоводни

регулации за обезценка на вземания
В англо-езичния свят се използват две понятия в тяхното значение на прови-

зия, а именно: „provision” и „allowance”25. От тук произтича известно терминоло-
гично разнообразие в счетоводната литература на английски език. Употребяват се
различни изрази в смисъла на провизии за несъбираеми вземания или дългове,
например: „provision for bad debts”, „allowance for bad debts”, „bad debt expense
provision”, „allowance for doubtful debts”, „allowance for uncollectible items” и др.26

В американската счетоводна литература е възприета употребата на контраак-
тивна сметка с наименование “Провизия за несъбираеми вземания”, която корес-
пондира със сметка Разходи за несъбираеми вземания27. В счетоводния баланс
търговските вземания и се отразяват по тяхната т.нар. „нетна реализируема стой-
ност”, която е по-ниска от номиналната им стойност, а в отчета за дохода се отразя-
24 http://www.iasb.org.
25 Кръстева, Д. Английско-български и българо-английски речник. Одит, счетоводство, данъци, фи-

нанси, право. София: Сиела, 2004 г., с. 673.
26 Кръстева, Д. Английско-български и българо-английски речник. Одит, счетоводство, данъци, фи-

нанси, право. София: Сиела, 2004 г., с. 673.
27 Welsch G., Zlatkovich, Ch. Intermediate accounting. 8th edition. IRWIN, 1989, p. 267.
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ва загуба в размер на начислената провизия. В американската практика, ако прови-
зията за несъбираеми вземания представлява разход за текущия период, свързан
със загуби от нормалните продажби на кредит, тогава е налице оперативен разход
(operating expense) – обикновено като част от т.нар. “Разходи за продажби, общи и
административни разходи”. Съответно, ако разходът за провизия се свързва с пре-
доставен кредит, извън обсега на основните дейности на предприятието, то раз-
ходът е неоперативен (nonoperating expense)28.

Преди около 50-60 г. счетоводителите в САЩ са използвали понятието резерв
за несъбираеми вземания („reserve for bad debts”)29, като наименование на регули-
раща (контрарна) сметка, която регулира стойността на търговските или друг вид
вземания (предоставени кредити). Употребата на думата „резерв” насочва потре-
бителите на информация от финансовите отчети към извода, че дадена парична
сума се заделя във фонд за покриване на загубите от несъбираемостта на вземани-
ята. За да се избегне това недоразумение, водещи специалисти в счетоводната про-
фесия препоръчват понятието „резерв” да има много ограничена употреба. Сега
счетоводителите използват предимно понятието „провизия за несъбираеми взема-
ния” (allowance for bad debts)30.

В практиката на САЩ, а също и в практиката на много други държави се
наблюдават няколко метода за отписване на несъбираемите вземания:

1. Директен метод на изписване (direct write-off method)31 – това е по-опро-
стен метод, според който дадено вземане се отписва от счетоводните сметки в мо-
мента, в който окончателно бъде определено като несъбираемо. Отчита се намале-
ние на величината на вземанията с размера на несъбираемото вземане и разход.
Този метод е подходящ за прилагане единствено в случай, че несъбираемите взе-
мания са несъществени като сума. В стремежа си към целесъобразност „счетовод-
ната професия” понякога допуска “некоректни” подходи, когато ефектът е несъще-
ствен. Директният метод на изписване не е подходящ за съществени пера, тъй като
важен принцип в счетоводството е съпоставимостта на приходите с разходите за
съответен отчетен период. При този метод може да изминат няколко отчетни пери-
ода, преди вземането да бъде окончателно определено за несъбираемо и отписано.
Следователно, приходите от продажби се отчитат в един период, а разходите, свърза-
ни с тях относно несъбираемостта – след един или повече отчетни периода. За да
се компенсира този проблем се прилагат т.нар. „провизиращи методи”. Тези мето-
ди ще отразяват разхода за несъбираеми вземания в същия период, когато е отче-
тен прихода от тези вземания.

2. Провизиращи методи (allowance methods)32 – тук се използва контраак-
28 http://blog.accountingcoach.com/provision-for-doubtful-accounts/.
29 Wade, H. Accounting treatment of a bad-debt recovery. // The Accounting Review, vol. 17, 1942, No 2,

p. 193-194.
30 http://blog.accountingcoach.com/reserve-allowance/.
31 Welsch G., Zlatkovich, Ch. Intermediate accounting. 8th edition. IRWIN, 1989, p. 271.
32 http://www.principlesofaccounting.com/chapter%207.htm.
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тивна сметка “Провизия за несъбираеми вземания”. В счетоводния баланс взема-
нията се представят по „нетна реализируема стойност” (net realizable value), която
изразява очакваната стойност на събираемите вземания (първоначалната стойност
на вземанията се намалява с отчетената провизия за несъбираемост).

Съществен е въпросът, как точно да се изчисли провизията за несъбираемост.
В практиката обикновенно изчисленията се основават на минал опит. Известни са
следните техники33: 1) провизията се изчислява като процент от общата сума на
вземанията – някои предприятия очакват, че отчетените вземания в известен раз-
мер ще бъдат несъбираеми (например около 5-6 %); 2) провизията се изчислява
чрез анализ на „възрастта” на вземанията – тук провизията ще се „натрупва”
според това колко дълго време е било очаквано вземането, като ще се прилага раз-
личен процент към различната „възраст”. Изчисленията може да се илюстрират по
следния начин:

Таблица 4
Провизиране чрез анализ на „възрастта” на вземанията

„Възраст” или период, Салдо на вземанията % несъбира- Изчислена сума за
през които все още не (във валутни емост несъбираемост(провизия
са събрани вземанията единици)  във валутни единици)
Текущ период 200 000 1 % 2 000
31 – 60 дни 100 000 5 % 5 000
61 – 90 дни 50 000 15 % 7 500
Над 90 дни 25 000 45 % 11 250

 375 000  25 750

Важно е да се отбележи, че ако в началото на периода сметка Провизия за
несъбираеми вземания има салдо, то изчисленият нов размер на провизията след-
ва да се натрупа по тази сметка. Например, ако сметката е с начално салдо 10 000
валутни единици, то ползвайки информацията от таблицата по-горе, следва да се
доначислят още 15 750 валутни единици.

Разгледаните две техники се класифицират като „подходи, базирани на сче-
товодния баланс”, тъй като провизията се определя на базата на анализ на очаква-
ните вземания, посочени в счетоводния баланс. Съществува обаче и „подход, ос-
нован на отчета за дохода”. При този подход във всеки период се начислява прови-
зия, която е в точно определен процент от реализираните продажби. Независимо
от началното салдо на сметка “Провизия за несъбираеми вземания”, изчислената
провизия се добавя към вече съществуващата. Или, ако едно предприятие има ре-
ализирани продажби 1 000 000 валутни единици и е възприело 4% да е провизията,
като в началото на периода има провизия 10 000 валутни единици, то начислената
провизия за периода ще е 40 000 валутни единици.

33 Welsch G., Zlatkovich, Ch. Intermediate accounting. 8th edition. IRWIN, 1989, p. 269.
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Когато се отписва несъбираемо вземане, се дебитира сметка Провизия за
несъбираеми вземания и кредитира съответната сметка за вземания. Това счето-
водно записване не оказва влияние върху отчета за дохода, както и не влияе върху
нетната реализируема стойност на вземанията. В практиката е възможно да по-
стъпят суми от дебитори, които предходно са били отписани. В този случай се
сторнира счетоводната статия, с която вземането е отписано, и се отчита постъпи-
лата сума по съответна парична сметка.

Трябва да се отчете фактът, че провизиращите методи се използват при отчи-
тането на изчислените разходи за несъбираеми вземания през същите периоди,
през които е признат приходът от вземанията.

Ръководствата на предприятията следва да упражняват контрол върху взема-
нията, като разгледат кредитното минало на своите потенциални клиенти за про-
дажби „на кредит”. Също така нормална практика е да се поискат гаранции от
банкови институции за тези клиенти. Освен това, важен е и контролът върху съби-
раемостта. За тази цел се изчислява коефициент на обращаемост на вземанията
(„accounts receivable turnover ratio”)34. Показателят показва колко често вземанията
се конвертират в парични средства през годината. Изчислява се, като нетните про-
дажби на кредит се разделят на средните нетни вземания. Или:

Коеф. на обръщ-т на  вземанията = нетни продажби на кредит / средни нетни
вземания.

Например, ако дадено предприятие има нетни продажби на кредит за една
календарна година в размер на 1 500 000 валутни единици и вземанията (нетни, т.е.
без несъбираемите) в началото на годината са 200 000 валутни единици, а в края на
годината са 400 000 валутни единици, то коефициентът на обращаемост на взема-
нията е 5. На тази база може да се изчисли и коефициент на дневната събираемост
(„days outstanding ratio”) по следната формула:

Коеф. на дневната събираемост = 365 дни / Коеф. на обръщ-т на вземанията.
В разгледания по-горе пример коефициентът на дневната събираемост е 73

(365/5). Стойностите на изчислените по-горе коефициенти би трябвало да се срав-
нят със същите коефициенти на предприятия от даден отрасъл и с информация за
стойностите за предходни години, за да се прецени колко добре се управляват взе-
манията в дадено предприятие.

Въпросът за провизите за несъбираеми вземания през последните години в
контекста на МСС се регламентира от МСС 39 Финансови инструменти: Призна-
ване и оценяване (за Великобритания аналогичния стандарт е FRS 26). Търговски-
те вземания са финансови активи, попадащи в групата „кредити и вземания” спо-
ред МСС 39. Според изискванията на стандарта кредитите и вземанията се оценя-
ват по амортизирана стойност, използвайки метода на ефективния лихвен процент.
Първоначално, те се оценяват по справедлива стойност в момента на тяхното при-
знаване, която в случая на търговските вземания всъщност е стойността, фигури-
34 http://www.principlesofaccounting.com/chapter%207.htm.
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раща в издадената фактура за продадени стоки, услуги и пр.35

Методът на ефективния лихвен процент разпределя лихвения доход или раз-
ход през жизнения цикъл на финансовия актив или задължение. Някои специали-
сти считат, че този метод не е уместен спрямо търговските вземания, тъй като при
тях обикновено няма лихвено плащане за разпределяне (освен при продажби на
кредит)36. МСС 39 допуска краткосрочните вземания, които нямат договорен лих-
вен процент да се оценяват по тяхната стойност в търговската фактура, ако ефектът
от дисконтирането е несъществен.

Освен това, според изискванията на МСС 39 всяко предприятие трябва да пре-
ценява към всяка балансова дата дали е налице обективно доказателство, че даден
финансов актив или група финансови активи са обезценени. Ако съществува обек-
тивно доказателство, че е налице загуба от обезценка на финансовите активи, загу-
бата трябва да се отнесе към печалбата или загубата за периода. Тъй като търговски-
те вземания са финансови активи, трябва да се тестват за обезценка на годишна база.
Сумата на загубата се определя, като се сравни балансовата стойност на търговското
вземане с настоящата стойност на дисконтираните парични потоци, дисконтирани с
ефективния лихвен процент. Както обаче споменахме, търговските вземания обик-
новено не се дисконтират и нямат ефективен лихвен процент.

МСС 39 предлага специфична методика за изчисляване на загубата от обез-
ценка. Употребата на старите провизиращи методи като анализ на „възрастта” на
вземанията и начисляване на общи провизии може да не доведат до коректен ре-
зултат. Ако бъде възприет определен процент за изчисляване на загубата от обез-
ценка, например при просрочие над 60 дни – 50% и пр., то това няма да съответ-
ства на изискванията на МСС 39. Този начин на изчисляване може да бъде прием-
лив само ако използваната формула може да доведе до оценка задоволително близ-
ка до парите, които в действителност ще бъдат получени.

Обезценката на индивидуално значими балансови позиции трябва да бъде
отделно определена и провизия да бъде създадена, когато съществува вероятност
вземанията да не постъпят в пълен размер. Обезценката на индивидуално незна-
чимите балансови позиции трябва да бъде изчислена на портфейлна или групова
основа.

Колективната обезценка изисква да бъдат отделени по групи търговските взе-
мания, които имат сходни кредитни характеристики. Така определените групи се
проверяват за обезценка, на базата на историческия опит за загубите от всяка гру-
па. Този исторически опит трябва да бъде адаптиран към ефектите на съвременни-
те условия. Факторът за обезценка на едно индивидуално вземане е специфичен за
това вземане – например очаквана ликвидация на предприятието. Колективният
фактор за обезценка вероятно е резултат от минали икономически събития, който
влияе върху вземанията като цяло (например лихвените проценти). Загуби от обез-

35 Международни счетоводни стандарти. Норми и практика. ИК ”ПАКС”ООД, 2004, с. 1011.
36 Holt Gr. Dealing with debtors. 2005 // http://www.accaglobal.com/.
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ценка ще бъдат признати само когато те са факт. Така, ако се констатира влошава-
не на кредитното качество на финансовите активи като резултат от минали съби-
тия, тогава е възможно да съществува загуба от обезценка.

Признаването на бъдещи загуби, основани на вероятни или очаквани бъдещи
тенденции не е в съответствие с концептуалната рамка на МСС и конкретно МСС
37. Общите провизии не са разрешени, ако не съществува исторически опит в пред-
приятието и вероятно не е възможно да се направи приемлива оценка на парични-
те потоци, които ще постъпят.

Имайки предвид гореизложеното, може да се обобщи, че търговските взема-
ния попадат в групата на кредити и вземания според МСС 39. Те първоначално се
оценяват по справедлива стойност. Тъй като това са краткосрочни вземания, те
обикновено не са обект на дисконтиране, нито пък има ефективен лихвен процент,
приложим за тях. Те следва да се тестват за обезценка на всяка балансова дата и ще
бъдат обезценени, ако настоящата стойност на паричните потоци е по-малка от
тяхната балансовата стойност. Оценяването може да бъде на индивидуална или
групова основа. Старите методи за изчисляване на провизии за несъбираеми взе-
мания вероятно няма да дадат коректна стойност на настоящата стойност на бъде-
щите парични потоци и общите провизии няма да съответстват на методиката,
заложена в МСС. МСС 39 допуска балансовата стойност на актива да бъде намале-
на или директно, или чрез употребата на корективна сметка37. Сумата на загубата
трябва да се отнесе към печалбата или загубата.  Провизията за загуби от обезцен-
ки е възможна, но тя трябва да бъде определена по логичен и последователен на-
чин, който често пъти се съдържа в миналия опит.

В сравнителен план, у нас предприятията, прилагащи националното счето-
водно законодателство до 31.12.2001 г., текущо начисляваха провизии за проблем-
ни вземания, а след тази дата се наложи практиката вземанията да се проверяват за
обезценка към края на всеки отчетен период съгласно изискванията на Счетоводен
стандарт (СС) 32 Финансови инструменти38. Следва да се отбележи, че в стандарта
липсват изрични текстове за начина на тестване на финансовите активи за обез-
ценка, което създава затруднения в практиката. Що се отнася до предприятията от
банковия сектор, до скоро действаше регламент39, според който те начисляваха
провизии за загуби от обезценка в зависимост от срока на просрочие на рисковите
експозиции. С промени в нормативната уредба от 11.04.2008 г.40 се изясни, че из-
числяваните от банките специфични провизии за кредитен риск следва да се при-
37 Виж параграф 63 от МСС 39.
38 Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Закон за счетовод-

ството. Закон за малки и средни предприятия. Ромина, 2005, с. 232.
39 Наредба № 9 на БНБ за оценка на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии

за загуби от обезценка - Обн. ДВ, бр. 2/2003 г., ..., отм. ДВ, бр. 38/2008 г.
40 Наредба № 9 на БНБ за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за устано-

вяване на специфични провизии за кредитен риск - Обн. ДВ, бр. 38/2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 21/
2009 г.
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спадат от собствения капитал на банките при определяне на капиталовата им адек-
ватност, в съответствие с политиката у нас за банков надзор. Паралелно банките
ще тестват вземанията си за обезценки в съотвествие с МСС 39 Финансови инст-
рументи: признаване и оценяване. В публичния сектор и до сега се прилага начис-
ляване на провизии за просрочие на вземания – търговски и публични. Конкретни-
те методики са регламентирани с указание на Министерство на финансите - ДДС
№ 20/14.12.2004 г. относно прилагането на Националните счетоводни стандарти
от бюджетните предприятия.

1.3. Развитие на провизирането в България
В българската практика провизиите, макар и да не са нов, са все още специ-

фичен отчетен обект, който отправя сериозни предизвикателства. Погледнато в
исторически план разбирането за същността на провизиите в България съществе-
но се промени през последните десет години. Счетоводна регулация на провизира-
нето у нас съществува от 1998 г. след приемането на Национален счетоводен стан-
дарт (НСС) 3 Отчитане на провизиите за трудносъбираеми и несъбираеми взема-
ния от продажби. НСС 3 бе сравнително кратък и съгласно неговата регламента-
ция разходите за провизии се начисляваха с цел коригиране на балансовата стой-
ност на трудносъбираемите и несъбираемите вземания от продажби на продук-
ция, стоки и услуги41. На този начален етап провизиите се третираха единствено
като корективи на някои съмнителни вземания. НСС 3 обръща повече внимание на
разграничаването на трудносъбираеми и несъбираеми вземания според срока на
просрочието им, а размерът на начислената провизия се изчислява в процент от
сумата на самото вземане. Тъй като разходът за провизиране на едно съмнително
вземане не може точно да се определи, в НСС 3 бяха заложени ориентировъчни
проценти – 20, 50 или 100%, приложими според срока на просрочие на вземането.
Стандартът изискваше в счетоводния баланс провизиите да не се показват отдел-
но, а като коректив на отчетната стойност на вземането.

Докато до 1998 г. провизиите се свързваха с вземанията на предприятието, то
през 1999 г. под влияние на промените в международната счетоводна регламента-
ция, разбирането за характера на този отчетен обект у нас се промени. През 1998 г.
Бордът по МСС прие МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи. През
същата година бе извършена съществена ревизия и в НСС 3, който бе преименуван
на Отчитане на провизиите, разходите за бъдещи периоди и приходите за бъдещи
периоди. В него бе направена първата стъпка по отношение на доближаване на
съдържанието на понятието “провизия” с това в международната практика. Про-
срочените вземания все още подлежат на провизиране и поради това провизиите
се определят като начислени разходи за просрочени вземания или за потенциални
задължения. В ревизирания стандарт вече са залегнали някои принципно нови
41 Закон за счетоводството, национален сметкоплан, национални счетоводни стандарти. Информа

интелект ООД, 1998, с. 230.
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постановки, сходни с тези в МСС 37 като например понятия за “нормативни и
конструктивни задължения и свързаните с тях провизии”.  Въпреки това, стан-
дартът все още притежава редица слабости. Най-същественият недостатък на НСС
3 бе това, че в него се прави смесване между схващането за провизиите като корек-
тиви на вземанията и провизиите като особен вид задължения. От тук произтича и
еднозначното им счетоводно представяне, а именно за отчитане на провизиите и в
двата им варианта са предвидени сметки от една и съща група „Провизии за по-
криване на рискови активи”, които по характер са корективни сметки и не са удач-
ни за отчитане на задължения. Друг недостатък на националния стандарт бе об-
стоятелството, че не се прави разлика между провизии и потенциални задълже-
ния. Напротив, те са представени като една и съща счетоводна категория, докато в
МСС 37 потенциалните задължения и провизиите по своята същност са напълно
различни отчетни обекти. Провизиите са настоящи, известни задължения, а потен-
циалните (несигурните) задължения се разглеждат в международния стандарт като
условни пасиви. При представянето им в счетоводния баланс на предприятието,
провизиите за несъбираеми и трудносъбираеми вземания се посочваха като корек-
тиви на отчетната стойност на вземането, а провизиите за потенциални задълже-
ния се включваха в перото „Други задължения”. Съществени въпроси като крите-
риите за признаване на провизии за задължения, оценката на провизиите, конкрет-
ните форми на провизиите, оповестяването на провизиите не бяха разгледани или
бяха засегнати твърде повърхностно. Преобладаваше насочеността на стандарта
към разбирането за провизии като корективи на вземанията отколкото като специ-
фични задължения, за разлика от международната практика.

Поради неяснотата си като цяло постановките на НСС 37 не намериха широ-
ко приложение в счетоводната практика у нас. Стандартът бе в сила до 31.12.2001
г. От 01.01.2002 г. бе прието новото национално счетоводно законодателство. НСС
37 Провизии, условни задължения и условни активи представя общия подход и
процедури, необходими за извършване на оценка, признаване и отчитане на про-
визиите. Последният стандарт се базира на основните постановки на едноимен-
ния МСС 37 и дава принципно ново счетоводно значение на термина провизия. В
новия НСС 37 провизиите не се третират като корективи на отчетната стойност на
онези вземания, които е по-вероятно да не бъдат възстановени напълно. Като про-
визии вече се разглеждат само някои специфични задължения, които съществуват
към балансовата дата, но се характеризират с несигурност относно точния им раз-
мер и дата на погасяване42. Вземанията, от своя страна, биват тествани за обезцен-
ка съгласно регламентацията на НСС 32 Финансови инструменти. За да бъде при-
зната провизия, е необходимо да съществува с достатъчна сигурност задължение
за предприятието, което произтича от сключени договори или поети други анга-
жименти, свързани с дейността на предприятието или такова задължение, което
произтича от нормативната регламентация на дейността му. НСС 37 разграничава
42 Национални счетоводни стандарти. ИК Труд и право, 2002, с. 730.
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провизиите от останалите задължения на предприятието. Въпреки че подобно на
другите пасиви, те са задължения, които са надеждно оценени и са свързани с
необходимостта от изтичане на ресурси за погасяването им, провизиите притежа-
ват и такива характеристики (отговарят на определението критерии за признава-
не), които съществено ги отличават от обичайните пасиви (търговските задълже-
ния и другите начислени разходи на предприятието). Тези характеристики са именно
несигурността относно срока на настъпването им, както и точният размер на сред-
ствата, които са необходими за погасяването им. В известна степен тези специфич-
ни особености ги доближават до условните пасиви. Но въпреки че съществува
взаимовръзка между провизиите и условните пасиви, тъй като и двете категории
са неопределени като време на проявление и сума, те също следва да се разграни-
чават. Много точно Ф. Филипова определя провизията като “нещо, което се нами-
ра по средата между търговските и условните задължения”. Нещо повече, цитира-
ният автор продължава: “тя се различава от първите с неяснотата относно момента
на погасяването си и с неопределения си размер. Но за разлика от условните паси-
ви тя е едно реално, настоящо задължение в балансовия ден.”43

През 2004 г. в България бяха приети Национални стандарти за финансови
отчети за малки и средни предприятия. СС 37 в по-голямата си част е адаптиран
към постановките на МСС 37. През следващите години, подобно на цялостната
нормативна рамка на счетоводството у нас, стандартът бе допълван и усъвършен-
стван. Последната промяна в съдържанието му е в сила от 01.01.2008 г. и се отнася
до последващото отчитане на промяната в оценката на провизирано задължение.
Според редакцията на СС 37 при увеличение на оценката, разликата вместо разход
за провизия, както беше до момента, вече следва да се отчита като финансов раз-
ход. С това се постигна по-пълно хармонизиране на националните с международ-
ните счетоводни регулации по проблемите на провизирането.

Глава втора
Счетоводни проблеми при провизирането на задължения
2.1. Счетоводно третиране на провизиите в предприятията

от реалния и публичния сектор у нас
В специализираната литература се приема, че начисляването на провизии е

израз на фундаменталния принцип на предпазливостта (консерватизъм, благора-
зумие). В съответствие с принципа на предпазливостта, при съставяне на финан-
совия отчет на предприятието е необходимо оценяване и отчитане на всички пред-
полагаеми рискове и очаквани загуби с цел недопускане на недействителен и зави-

43 Филипова, Ф. Хармонизация на счетоводството. Международни счетоводни стандарти. Варна:
ИК Стено, 2008, с. 65.
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шен финансов резултат44. Всички задължения, които предприятието е поело, за
които е известно, че съществуват към датата на финансовия отчет, следва да бъдат
представени в него, независимо от обстоятелството, че не е ясен моментът, в който
задълженията ще станат изискуеми, както и точната сума на разходите, които ще
бъдат направени за тяхното погасяване. Такива по-особени задължения са именно
провизиите. Неоповестяването им би довело до нарушаване на  пълнотата на ин-
формацията, която се предоставя чрез финансовия отчет на всички заинтересова-
ни лица.

Освен принципът на предпазливостта при начисляване на провизии за задъл-
жения проявление намира и счетоводният принцип “съпоставимост между прихо-
ди и разходи”. Последният изисква всички разходи, както и всички приходи, свърза-
ни с дадена сделка, да бъдат отразени във финансовия резултат през периода, в
който предприятието черпи изгода от съответната операция. Следователно раз-
ходът, свързан с признаване на провизия за задължение, платимо в бъдещ момент,
е необходимо да бъде отчетен в периода на отчитане на приходите от сделката.
Пример за спазване на принципа е необходимостта от признаването на разход във
връзка с поемането на задължение за техническо обслужване на продадените сто-
ки през гаранционния период в този отчетен период, в който е признат приходът от
продажбата на стоките, независимо от момента на изпълнение на самото техни-
ческо обслужване или пък признаването на разходите за възстановяване на окол-
ната среда в резултат на замърсяването й при производството в същия период, през
който е извършено самото производство, и е получена икономическата изгода за
предприятието.

Въпреки повече от десетгодишната нормативна регламентация на провизии-
те като отчетна категория в България, те все още представляват трудност за прак-
тикуващите счетоводители. В нефинасновите предприятия от реалния сектор има
слабо установена практика за признаване и отчитане на провизии за бъдещи задъ-
лжения. Доказателство за това е направено изследване върху финансовите отчети
за 2008 г. на най-големите публични компании, нефинансови предприятия, вклю-
чени в борсовия индекс SOFIX към 31.03.2009 г. Само три от петнадесет предпри-
ятия отчитат провизии. Това са провизии за пенсионни планове45, за други доходи
на персонала, за гаранции за СМР, а делът им в общата сума на пасивите на пред-
приятията е по-малък от 1%.  Останалите дванадесет нефинансови предприятия
не оповестяват информация за заделени провизии46.

44  Виж чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закон за счетоводството, Обн. ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г., посл. изм. бр.
106 от 2008 г.

45 Имат се предвид предимно обезщетения на персонала при пенсиониране, тъй като националното
законодателство не позволява учредяване на работодателски пенсионни планове.

46 Изследването е проведено на базата на оповестената информация във финансовите отчети към
31.12.2008 г. на предприятията, публикувани в техните официални интернет сайтове.
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Таблица 5
Отчитане на провизии от публични компании, нефинансови предприятия,

включени в борсовия индекс SOFIX към 31.03.2009 г.

Предприятие Вид на провизията Сума на провизията. Дял на провизията в
в хил.лв общата сума на пасивите

    2008 г.   2007 г.     2008 г.  2007 г.
“Оргахим” АД Провизии за пенси-

онни планове 193 237 0,47 % 0,62%
“Оловно-цинков Провизии за доходи
комплекс” АД на наети лица 405 539 0,30% 0,79%
“Холдинг Провизии за СМР и за
Пътища” АД пенсионни планове 1513 543 0,74% 0,65%

Провизиите са отчетен обект, който съществува както в реалния, така и в пуб-
личния сектор в България. За разлика от реалния сектор, където провизиите пред-
ставляват специфични задължения с неопределен срок, в публичния сектор те се
свързват с два различни вида отчетни обекти: провизии, произтичащи от наличие-
то на текущо правно или конструктивно задължение, и провизии за трудносъбира-
еми и несъбираеми вземания. В стопанските предприятия вземанията не подлежат
на провизиране, а в края на всеки отчетен период се тестват за обезценка. Следова-
телно съдържанието на понятието провизия до известна степен се различава в два-
та сектора на икономиката.

Освен разликата в конкретното икономическо съдържание на отчетния обект
“провизия” откриваме и друго различие между реалния и публичния сектор, което
се отнася до обхвата на провизираните задължения. Това различие произтича от
нормативаната регламентация на проблема. Като цяло постановките на СС 37  са
приложими при бюджетните предприятия, но с някои ограничения. Следствие от
тези ограничения е стесненият обхват на настоящите задължения, платими в бъде-
ще, които предприятията от публичния сектор могат да провизират. Така напри-
мер бюджетните предприятия не начисляват провизии за задължения, произтича-
щи от преструктуриране на предприятието, за задължения, свързани с бъдещи пла-
щания за пенсии, социални помощи и обезщетения, за обжалване по администра-
тивен и съдебен ред на публични държавни или общински вземания.

Посочените разлики в съдържанието и обхвата на провизиите в стопанския и
публичния сектор, както и целите на създаваната чрез счетоводството информа-
ция, водят до някои принципни различия при счетоводното им отчитане. От една
страна, информацията, която създава публичния сектор, трябва да отговаря на об-
щите правила и рамки, за да бъде полезна на потребителите и да отразява случва-
щите се икономически процеси към настоящия момент. Едновременно с това за
нормалното функциониране на държавните структури от съществено значение са
конкретните парични потоци,  т.е. касовите разходи и приходи, тъй като те са в
основата на изграждането на държавния бюджет.
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Таблица 6
Сравнителна характеристика на счетоводните записвания във връзка с начисляването

на провизии за задължения при предприятията от реалния и от публичния сектор47

      Операция     Отчитане в реалния сектор     Отчитане в публичния сектор
Начисляване Д-т с/ка Разходи за  провизии Дт с/ка 6971 Разходи за провизии за
 на провизии  К-т с/ка  Провизии, признати  други задължения

като пасиви Кт с/ка 4940 Провизии за други
задължения

Отнасяне на Д-т с/ка от гр. Разходи за    Не се отнасят
разходите за дейността 
провизиране по К-т с/ка  Разходи за провизии
функционално
направление
Завишаване на Д-т с/ка  Разходи за провизии Дт с/ка 6971 Разходи за провизии за
приблизител К-т с/ка Провизии, признати други задължения
ната оценка на като пасиви Кт с/ка 4940 Провизии за
провизията други задължения
Занижаване на Д-т с/ка Разходи за провизии Дт с/ка 4940 Провизии за други
приблизител-  К-т с/ка  Провизии, признати задължения
ната оценка на  като пасиви Кт с/ка 6799 Сторнирани провизии
провизията Сторнировъчна статия за други задължения (без значение

(същия отчетен период) от това дали занижението е в същия
или в следващ отчетен период)

Използване на Д-т с/ка  Провизии, признати като - отразяване на стойността на конкрет-
провизията пасиви но установените разходи и задължения:

К-т с/ка от гр. Парични Дт с/ки от р-л 6 Сметки за разходи
средства Кт с/ки от р-л 4 Сметки за разчети -

       вземания и задължения
- отписване на начислената провизия:
Дт с/ка 4940 Провизии за други
задължения

Кт с/ка 6799 Сторнирани провизии
за други задължения

Реинтегриране Д-т  с/ка Провизии, признати Дт с/ка 4940 Провизии за други
на провизията като пасиви     задължения

К-т с/ка от гр. Финансови Кт с/ка 6799 Сторнирани провизии
приходи;   за други задължения

Д-т т с/ка от гр. Финансови
приходи      

К-т с/ка Печалби и загуби
от текущата година

47 Използваните счетоводни сметки за отчитане в публичния сектор са съобразени със задължител-
ния сметкоплан за бюджетните предприятия.
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При направена съпоставка между методиката за отчитане на провизиите за
задължения в предприятията от реалния сектор и от публичния сектор се наблюд-
ват както много прилики, така и някои принципни различия (табл. 6). Така напри-
мер по повод на начисляването на провизиите не се открояват съществени разли-
ки, доколкото и в двата сектора по сходен начин се признава текущ разход за про-
визия и заделена провизия по съответната балансова сметка.

Различен е подходът, който бюджетните предприятия прилагат при отписване
на провизиите, поради тяхното използване. При предприятията от реалния сектор,
когато настъпи събитие, за което съществуват заделени средства под формата на
провизии, възникналите задължения се покриват от тези средства, без да се отчита
текущ разход. Това отчитане е следствие от икономическата същност на провизиите
и спазване на принципа за съпоставимост между приходите и разходите.

Бюджетните предприятия,  които съчетават принципа за текущо начисляване
с касовия принцип на паричния поток, отчитат касов разход във връзка с плащане-
то, по някоя от сметките за отчитане на разходи по икономически елементи. Отчи-
тането на модифицирана касова основа налага едновременно с това да се отпише
начислената провизия, за да се избегне необосновано натрупване на разходи. От-
писването става по пътя на сторниране с използване на специална пасивна сметка,
регулираща сумата на разхода. Подобен подход за отчитане на разходите за прови-
зирани задължения е оправдан от факта, че за бюджетната сфера е по-съществена
информацията за касовите разходи и приходи, отколкото за начислените разходи и
приходи, тъй като бюджетните предприятие като правило не функционират за по-
стигане на икономическа изгода.

Както вече беше споменато, при бюджетните предприятия провизиите обхва-
щат както някои специфични задължения, така и корективи на вземанията за раз-
лика от реалния сектор, където последните се тестват за обезценка в съответствие
със СС 32 Финансови инструменти. По отношение на провизирането на вземания-
та са възможни два подхода. При първия подход се определя индивидуална прови-
зия за всяко отделно вземане, а при втория – се определя обща провизия като цяло
за група вземания. Подобно на провизирането на задължения отписването на про-
визирано вземане не се извършва за сметка на заделената провизия, а чрез отделни
счетоводни записвания за  отписване на отчетната стойност на вземанията като
разход по сметки от подгрупа 691 Отписани вземания и на провизията като стор-
ниран разход по съответните сметки от подгрупа 672 Сторнирани (възстановени)
провизии за несъбираеми вземания. Не се провизират вземания от други бюджет-
ни предприятия, БНБ, международни организации и някои държави.

Докато за предприятията от бюджетната сфера шифрите и наименования на
счетоводни сметки имат задължителен характер, то в пазарния сектор предприя-
тията сами определят подходяща сметка за отчитане на провизиите. Във връзка с
разграничаването им от обичайните пасиви е удачно те да бъдат счетоводно отчи-
тани отделно от останалите задължения за дейността. Допустимо е заделените
провизии да се отчитат чрез синтетична сметка Други кредитори, а може да се
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използва специална синтетична сметка с примерно наименование Провизии, при-
знати като пасиви, към която да се създадат необходими подсметки за задължения
от провизии в зависимост от породилите ги събития. Така например подходящи
подсметки са: подсметка Провизии за конструктивни задължения, подсметка Про-
визии за правни задължения, подсметка Провизии за обременяващи договори, под-
сметка Други провизии. Към всяка подсметка целесъобразно би било да се орга-
низират аналитични партиди за всеки отделен вид провизия.

Методиката на счетоводно отчитане на провизиите в стопанските предприя-
тия включва както разграничаване на разхода от останалите разходи по икономи-
чески елементи, така и правилното идентифициране на този разход по функцио-
налното предназначение според характера на провизията. По своята същност раз-
ходите за провизии могат да представляват: 1) преки разходи за производство на
продукцията и елемент на себестойността; 2) разходи, свързани с реализацията на
продукцията; 3) разходи, свързани с управлението на предприятието, или 4) да се
капитализират в цената на придобиване на дълготраен актив.

В специфични отрасли като химическата промишленост поетият и оповестен
ангажимент за възстановяване на околната среда поради това, че производството е
съпътствано с отделяне на вредни за околната среда и човека вещества, изисква
провизиране. Разходите за провизии е целесъобразно да се третират като част от
преките разходи за производство и следователно да бъдат включени в себестойно-
стта на продукцията.

Провизията може да произтича от задължение, което по своя характер пред-
ставлява разход за реализация на продукцията, стоките или услугите. Например
при заделена провизия във връзка с поето задължение за гаранционно обслужване
на продукцията или стоките разходът се свързва с управлението на продажбите и в
този случай е по-удачно да бъде отнесен към разходите за продажби. Като друг
пример, който изисква провизиране на задължение, могат да бъдат посочени раз-
лични промоционални програми, при които с доказване на закупено количество
стоки (например чрез капачки или етикети) клиентите получават подарък (бонус,
премия). Ако срокът на промоционалната програма обхваща и следващ отчетен
период, трябва да се отрази провизирано задължение във връзка с очакваната стой-
ност на подаръците. Начислените провизии, съответстващи на тази стойност, пред-
ставляват разход, свързан с реализацията на продукцията.

В някои случаи се провизират задължения, от които не се очаква генериране
на бъдещи икономически изгоди. Поради това разходът за провизията отново не
може да се третира като част от стойностната оценка на получената продукция,
стока или услуга. Такива разходи за провизии са типични управленски разходи и
следва да се отчитат в намаление на резултата от текущата година чрез включване-
то им в състава на административните разходи. Като пример за подобен характер
на провизията може да бъде посочено  плащането към персонала във връзка с пре-
структуриране на дейността на предприятието. Ако преди изготвянето на финан-
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совия отчет, предприятието е взело решение за преструктуриране (например зак-
риване или продажба на поделение) и е оповестило своето решение, би следвало
то да признае провизия за плащанията към персонала на поделението във връзка с
прекратяване на трудовите им договори и др. Разходът в този случай носи характе-
ристиките на управленски разход и е необходимо да бъде включен в общата сума
на административните разходи за съответния отчетен период.

Друг пример, за управленския характер на разходите за провизии са тези,
свързани с очаквани плащанията във връзка със заведени съдебни спорове срещу
предприятието, за които е много вероятно да бъдат отсъдени в полза на другата
страна по спора. При наличие на достатъчно надеждна информация (например
мнения на юристи, вещи лица и др. относно развитието на делото), че решението
на съдебния спор ще е свързано с възникване на необходимост от изтичане на
ресурси, носители на икономическа изгода за предприятието, е налице основание
за заделяне на провизия по повод на задължението. Разходът за провизията ще се
отнесе към административните разходи, защото по същество е свързан с управле-
нието на дейността.

 Възможно е разходите за провизии да се капитализират в цената на придоби-
ване на даден актив, а не да се включват в себестойността на продукцията и услу-
гите или във финансовия резултат. Например, ако едно предприятие, за да получи
лиценз за добив на природни ресурси, е поело ангажимента да възстанови каче-
ствата на почвата, приблизителната оценка на стойността на възстановителните
работи ще се капитализира в цената на придобиване на мината. Подобен случай за
капитализиране на разходите за провизии са разходите, които е необходимо да
бъдат направени за демонтирането на сложни съоръжения48. Те също следва да
бъдат включени в цената на придобиване на съоръжението, а не да се признават
първоначално като текущи разходи, а в последствие и като разходи за дейността.
Сходен е и примерът за поетия ангажимент за периодична поддръжка на наети
дълготрайни материални активи (ДМА). Ако с наемния договор наемателят се задъ-
лжава периодично да влага средства за поддръжка на наетия актив, е необходимо
да бъде призната провизия за очаквания размер на разходите за поддръжка и тя да
бъде капитализирана, т.е. отчетена като актив.

От прилаганата методика за отчитане на провизиите за задължения е видно,
че те имат ефект върху качествените характеристики на финансовия отчет на  пред-
приятието и следователно не бива да бъдат пренебрегвани при счетоводното об-
хващане и отразяване на стопанските процеси, протичащи в него. Разходите за
провизиране на задължения с неопределена срочност по своя характер са разнооб-
разни и за тяхното правилно счетоводно отчитане е необходимо да се подходи
внимателно и задълбочено.

48 Виж т. 4.1, буква е) от СС 16 (аналогичен е текстът и в МСС 16).
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2.2. Проблеми при оценката на провизираните задължения
Един от съществените въпроси, свързан с изясняване на проблема “провизи-

ране на задължения”, е методиката за постигане на “най-добрата оценка” на задъ-
лжението при провизирането му на балансовата дата. При нейното определяне
следва да се изхожда от принципите за неутралност и консерватизъм, тъй като в
значителна степен тази оценка ще повлияе на решенията на външни и вътрешни
потребители на информация от финансовия отчет. Най-добрата оценка на разхо-
дите, необходими за покриване на текущо задължение, е сумата, която предприя-
тието би платило за погасяване на задължението или за прехвърлянето му на трети
страни към датата на изготвяне на баланса. Ф. Филипова посочва, че „основният
принцип, който следва да се спазва, е този на разумната оценка, почиваща на убе-
дителни доказателства и аргументи и съобразена с неяснотата и риска, стоящи в
основата на този вид задължение.”49 При оценяване на провизиите се използват
приблизителни оценки. Ако съществува една минимална стойностна оценка, коя-
то е надеждна, провизията следва да се представи във финансовия отчет на пред-
приятието със стойност не по-ниска от нея, а ако е по-подходящо, може да се из-
ползва и по-висока стойност. За определянето на „най-добрата” оценка е подходя-
що да се използват икономико-математически подходи. В най-голяма степен из-
борът на подход ще зависи от характера на провизираното задължение. Би могло
допустимите подходи за оценка на задължението да се разграничат в зависимост
от това - дали се провизира повтарящо се, или единично задължение.

Първи подход. За провизиране на повтарящо се задължение приблизителни-
те оценки може да се извършват на принципа на определяне на обхвата на възмож-
ните резултати, за настъпването на които съществува определена вероятност50. Такъв
подход например е подходящо да се приложи при определяне на очакваната сума
на разходите за гаранционно обслужване. На базата на минал опит се определя
среден процент на разходи за гаранционно обслужване в общия размер на продаж-
бите (в натурален измерител) и се прилага относно обема на продажбите през те-
кущия период.

Ако има странични фактори като например: натрупан опит в производството
на продукцията, въвеждане на нови технологии в производството, които повишават
качеството на продукцията и други, предприятието следва да ги вземе предвид. В
такъв случай е необходимо да се изготви набор от оценки, които могат да настъпят с
различна вероятност. Очакваната стойност на разходите за гаранционно обслужване
ще се установи като претеглена величина, която се изчислява въз основа на вероят-
ността за възникване на даден резултат. Размерът на провизията ще бъде равен на
сумата от произведенията на отделните вероятности и съвкупността, за която този
резултат се отнася, изчислен като среднопретеглена величина. За математическото
49 Филипова, Ф. Хармонизация на счетоводството. Международни счетоводни стандарти. Варна:

ИК Стено, 2008, с. 65.
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изразяване на тази зависимост бихме предложили следната формула:

Рпр = SUM (Xi*Yi *Z),
където: Рпр – разход за провизия;

Х – очаквана сума на разходите за съответния вариант на решение;
Y – дял на вариант в общия брой на вариантите в процент;
Z – общ брой на вариантите за съответната година;
i – номер на варианта.

Посоченият подход за определяне на най-добрата оценка на разходите за по-
гасяване на задължение е подходящ при периодично повтарящо се провизиране,
за което предприятието има наблюдения относно възможните изходи за плащане.

Например при поета гаранция за обслужване на продадената продукция в
предходни години е установено, че при 5% от продадената продукция са направе-
ни разходи за гаранционно обслужване в размер на 100 лв. за всеки брой дефекти-
рал продукт, в 10% от всички продажби е извършена гаранционна поддръжка за
50 лв. на брой, в 15% от случаите са необходими 20 лв. на брой за отстраняване на
повреди в продуктите, а в останалите 70% от продажбите не се налага гаранцион-
но обслужване на продадената продукция. Ако през текущата година са произве-
дени 20 000 бр. продукти, сумата на очакваните разходите за провизии за гаранци-
онно обслужване за текущата година е 260 000 лв.:

Рпр = (20000*5%*100)+(20000*10%*50)+(20000*15%*20)+(20000*70%*0)
       = 260 000 лв.
Втори подход. За оценката на единично задължение трябва да се направи

внимателен подбор на подходяща оценъчна база, като се избере между текущата
стойност на задължението (сумата, която в момента би била необходима за погася-
ване на задължението) или сегашната стойност на задължението (дисконтираната
сума на бъдещите парични потоци, които се очаква, че ще бъдат необходими за
погасяване на задължението на падежа му).

Текущата стойност на провизирано задължение е подходящ метод за оценка
на провизия за преструктуриране. В състава на разходите ще се включат всички
преки разходи, породени от необходимостта от преструктуриране, при условие че
не са свързани с текущата дейност на предприятието. В сумата на разходите за
преструктуриране, съгласно пар. 80-83 от МСС 37, не се включват разходи за пре-
квалификация и преместване на персонала, разходите за маркетинг, инвестиции в
нови системи и дистрибуторски мрежи, бъдещите загуби, както и очакваната пе-
чалба от освобождаването на активи.

Методът на сегашната стойност може да се приложи при провизиране на раз-
ходи за демонтаж, изваждане от употреба или преместване на съоръжения. За дис-
контиране на сумата на очакваните разходи за погасяване на задължението на па-
дежа му, намираме за подходящ следния математически израз:

Рпр = Р / (1+ х )n,
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където: Р пр – разходи за провизии;
Р – очаквана стойност на разходите за погасяване на задължението на па-

дежа му;
х – дисконтова ставка (лихвен процент, процент на инфлация и т.н.);
n – брой на периодите на дисконтиране.

Така получената настояща стойност на разходите за демонтаж и др. ще се
включи в отчетната стойност на актива чрез дебитиране на съответната сметка от
гр. Дълготрайни материални активи и кредитиране на с/ка Провизии, признати
като пасиви. За всеки следващ отчетен период стойността на провизията ще се
завишава със съответния дисконтов процент. Сумата на завишението не е елемент
на отчетната стойност на актива, а следва да се отчита, съгласно разпоредбите на
МСС 37 и СС 37,  като финансов разход: по дебита на с/ка Разходи за лихви и по
кредита на с/ка  Провизии, признати като пасиви.

Например очакваната стойност на разходите, които ще направи предприяти-
ето след 5 години за демонтаж и изваждане от употреба на съоръжение, е 20 000
лв. Съгласно статистически данни процентът на инфлация за годината е 7%. Раз-
мерът на провизията, която следва да се задели за целта, е 14 259,74 лв.:

Р пр = 20 000 / ( 1+ 0,07)5 = 14 259,74 лв.
По наше мнение, ако погасяването на задължението се очаква да настъпи в

следващия отчетен период, е по-подходящо да се приложи текущата стойност на
разходите. При задължение, платимо в по-дългосрочен период, и когато ръковод-
ството на предприятието прецени, че ефектът от времевите разлики в стойността
на парите е съществен за представянето на провизията, е по-подходящо прилага-
нето на настоящата стойност на бъдещите парични потоци. Дисконтовата ставка
може да бъде лихвеният процент, процентът на инфлация за периода или процентът
на възвращаемост на държавните ценни книжа, но трябва да отразява текущите
пазарни оценки на времевата стойност на парите, а също така и някои специфични
рискове, които се отразяват в най-добрата оценка на разходите. Като цяло МСС
препоръчват дисконтирането като подход за оценяване на провизиите.

При оценяване на провизиите следва да се вземат предвид някои обстоятел-
ства като бъдещите събития, евентуални рискове и несигурност и очакваното ос-
вобождаване на активи. Например очакваното внедряване на нови технологии пред-
ставлява бъдещо събитие, в резултат на което може да се предположи намаляване
на разходите за покриване на провизирано задължение и следва да намери отраже-
ние върху сегашната оценка на провизията. Сигурни законодателни промени също
представляват бъдещо събитие, което ще даде отражение при оценка на разходите
за провизии. При отчитането на рисковете и несигурността трябва да се подхожда
много внимателно, така че да не се допуска подценяване на разходите или свръхпро-
визиране. Приходите от очаквано освобождаване на активи, пряко свързани с про-
визираното задължение, не следва да рефлектират върху приблизителната оценка
на разходите.
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Съгласно националния и международния стандарт 37 оценката на провизия-
та се преразглежда всеки отчетен период. Изисква се и изрично оповестяване на
промяната в дисконтовата ставка. Провизията се оценява преди облагане с данъ-
ци.

В съответствие с философията на МСС ефектът от промяната в приблизител-
ните счетоводни оценки следва да се включи в същата статия на отчета за приходи
и разходи, която е била използвана за начисляване на разхода преди това. Следова-
телно увеличението на стойността на провизията е удачно да се отчете отново като
разход за провизия или да се капитализира в стойността на актива, за да се постиг-
не съпоставимост на счетоводните отчети през различните отчетни периоди. Из-
ключение е допустимо при прилагане на метода на дисконтираната стойност за
оценка на провизията. При този случай през всеки следващ период размерът на
провизията ще се увеличава (ако нормата на дисконта е постоянна), подобно на
другите задължения, по които се плаща лихва. Следователно увеличението на раз-
мера на разходите при преразглеждането им в този случай е оправдано да се отчи-
та като финансов разход за лихви, а не като разход за провизиране, както беше
посочено по-горе51. Възможна е и ситуация, при която ръководството е преценило,
че стойностната оценка на провизията е завишена. В този случай отписването на
част от провизията е удачно да се отчете по кредита на сметка Други приходи.

Когато провизията се отнася до разходи, които са капитализирани в цената на
придобиване на дълготраен актив, преразглеждането на нейната оценка е свърза-
но с промяна в амортизируемата стойност. Разяснение КРМСФО 1 Промени в съще-
ствуващи задължения за извеждане от експлоатация, възстановяване и сходни с
тях задължения съдържа насоки за отчитане на съществуващо задължение за раз-
ходи за демонтаж, възстановяване и други подобни задължения, които са били
отчетени в първоначалната стойност на дълготраен актив като провизия според
МСС 16 и МСС 37. Преразглеждане на оценката на провизията за демонтаж, пре-
местване или възстановяване  може да се наложи поради промяна в дисконтовия
процент, промяна в предвиждания размер на разходите или промени, отразяващи
ефекта на дисконтирането. Счетоводното отчитане на промените в оценката на
провизията в тези случаи следва да бъде съобразено с възприетия модел за после-
дващо оценяване на актива съгласно регламентацията на МСС 1652.

При прилагане на метода „цена на придобиване”, който е и единственият
възможен вариант според националните счетоводни стандарти с измененията в
оценката на провизията се увеличава или намалява балансовата стойност на акти-
ва.  За целта  със съответната сума (равна на намалението на провизията) ще се
дебитира сметката Провизии, признати като пасиви и ще се завиши натрупаната
амортизация посредством кредитиране на сметка Амортизация на ДМА. Когато
намалението на провизията превишава балансовата стойност на актива, разликата
51  Василева, А. и др. Годишно счетоводно приключване – 2007. София: Нова звезда, 2007, с. 270-271.
52 Свраков, А. и др. Счетоводство 2008. София: Труд и право, 2008, с. 375-384.
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се посочва като други приходи. В случай на увеличение на балансовата стойност е
необходимо новата балансова стойност да се тества за обезценка по реда на МСС
36 Обезценка на активи.

Ако предприятието е избрало допустимият подход по МСС 16, а именно мо-
делът на преоценката промяната в размер на провизията не засяга балансовата
стойност на актива, а намира отражение в преоценъчния резерв: при увеличение
на провизията сумата се отнася в намаление на преоценъчния резерв и обратно –
при намаление на провизията сумата се отразява в увеличение на преоценъчния
резерв.

В обобщение на гореизложеното бихме могли да изведем следната методика
за оценка на провизиите:

1. Определяне на типа задължение, което се провизира – периодично повта-
рящо се задължение или единично задължение.

2. Избор на подходящ метод за определяне на размера на очакваните разходи
за погасяване на провизираното задължение – според типа на задължението може
да се избере между методите: очакваната стойност на разходите в зависимост от
вероятността да възникне даден резултат, текуща стойност на разходите, или дис-
контираната стойност на разходите за погасяване на провизираното задължение.

3. Счетоводно отчитане на провизията в зависимост от нейния вид – като
текущ разход или капитализирането й в стойността на активи.

4. Периодично преразглеждане на оценката на провизията и корекции при
необходимост.

2.3. Оповестяване на информацията във връзка с  провизиите и
тяхното данъчно третиране

Съгласно националният СС 1 Представяне на финансовите отчети в сила от
01.01.2008 г. и предвидената в него типова балансова схема провизиите се пред-
ставят отделно от останалите задължения на предприятието. За целта в пасива на
баланса е предвиден специален раздел Б Провизии и сходни задължения, в който в
отделни пера могат да се включат конкретните видове провизии. Във връзка с при-
знаването на разходи за провизиране на задължения, освен посочването им в ба-
ланса предприятията следва да направят и някои допълнителни оповестявания към
годишния си финансов отчет. В оповестяванията е подходящо да се съдържа ин-
формация за балансовата сума на провизията в началото и в края на отчетния пери-
од, допълнителни провизии, начислени през годината, включително увеличенията
в стойностната оценка на съществуващите провизии. На оповестяване подлежи
още информация относно използваните суми (т.е. възникналите и отписаните раз-
ходи срещу провизии) през периода, неизползвани суми, които са реинтегрирани
през периода, както и увеличението през периода на дисконтираните суми, произ-
лизащи от изминалото време, и ефекта от настъпили промени в дисконтовия про-
цент. Във връзка с промените в дисконтовия процент сравнителна информация не
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се изисква. Също така следва да се оповести и информация за размера на очаква-
ните суми, които могат да бъдат възстановени.

За всеки клас провизии предприятието е необходимо да оповестява по-под-
робно: 1) кратко описание на характера на задължението и очакваното разположе-
ние във времето на изходящите потоци икономически ползи; 2) посочване на еле-
ментите на несигурност относно разположението във времето и сумата на тези
потоци; когато е необходимо да се предостави съответната информация, предпри-
ятието следва да оповести основните предположения, направени по отношение на
бъдещи събития във връзка с параграф 84 от МСС 37; 3) сумата на очакваните
възстановени суми с отразяване на сумата на актива, който е бил признат за тези
очаквани възстановени суми. При бюджетните предприятия информацията във
връзка с отчетените провизии, която следва да бъде оповестена, е значително по-
малко. Задължително е оповестяването на размера на провизията и нейното есте-
ство, а останалите оповестявания по СС 37 са препоръчителни. Оповестяването е
подходящо да бъде направено в отделна справка към пояснителните сведения към
годишния финансов отчет (ГФО).

Въпреки че по своята същност провизиите са задължения с неясен във време-
то срок на погасяване, при прекласифициране на счетоводната информация за нуж-
дите на финансово-счетоводния анализ към краткосрочните задължения е целесъ-
образно да се включи онази част от провизираните задължения, за която се очаква,
че ще стане изискуема в краткосрочен период. Така например при анализиране на
ликвидността на предприятието провизиите могат да се причислят към групата на
текущите пасиви с частта, която ръководството счита с достатъчна сигурност, че
ще бъде платима в рамките на дванадесет месеца.

През последните десет години, подобно на счетоводната регламентация, данъ-
чното третиране на провизиите също претърпя съществени промени. В действа-
щия до 2002 г. Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) липсва специ-
ален текст относно данъчното третиране на разходите за провизиране на задълже-
ния. В специализираната литература се поддържаше схващането, че данъчното
третиране на провизиите за вземания и за задължения е еднакво и подобно на про-
визиите за вземания 30% от разходите за провизиране на задължения следва да се
отнесат в увеличение на данъчния финансов резултат. С последващите ревизии на
закона до 2006 г. регламентацията относно провизиите за задължения е прецизира-
на като бе уточнено, че признатите, както и реинтегрираните провизии, подлежат
на данъчно регулиране посредством увеличение, респективно намаление на данъ-
чния финансов резултат със сумата на счетоводно признатите разходи или прихо-
ди53. Данъчно законодателство в сила от 01.01.2007 г. отделя доста повече внима-
ние на данъчното регулиране на провизиите. В чл. 38, 39 и 40 от закона са разгле-
дани както общият случай на данъчно третиране на разходите за провизии, така и
специфични случаи, при които провизиите се капитализират в отчетната стойност
53 ЗКПО, чл. 23, ал. 2, т. 23 и ал. 3, т. 17, обн. ДВ., бр. 115 от 1997 г., ..., отм. ДВ., бр. 105 от 2006 г.
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на ДМА и когато предприятието преустанови дейността си.
От гледна точка на данъчното законодателство разходите за провизии са със

специфично третиране. Според чл. 38-40 от ЗКПО разходите за провизии не се
признават за данъчни цели в годината на отчитането им, а в годината на фактичес-
кото погасяване на задължението. За разход се признава сумата на реално погасе-
ното задължение, независимо от размера на признатите разходи за провизии. Сле-
дователно с разходите за провизии за задължения следва да се увеличи данъчния
финансов резултат на предприятието. Ефектът от увеличението представлява ак-
тив по отсрочени данъци. За да се установи неговият размер към разходите за про-
визии, ще се приложи ефективната данъчна ставка за съответния отчетен период.
Данъчният ефект, произтичащ от отчетените провизии, следва да намери отраже-
ние по дебита на счетоводна сметка Разчети по отсрочени данъци срещу кредити-
ране на сметка Печалби и загуби от текущата година. За нуждите на информацион-
ното осигуряване и последващият анализ на активите и пасивите на предприятие-
то е подходящо към синтетичната сметка Разчети по отсрочени данъци да се създаде
аналитична партида с примерно наименование Отсрочени данъци, произтичащи
от признаване на провизии.   Доначисляването на провизии през следващи години
счетоводно и данъчно се третира по същия начин. Също така подобна ситуация би
възникнала, ако ръководството на предприятието установи, че настоящата най-
добра оценка на провизията е по-висока от досегашната.

 През годината на частично или цялостно погасяване на провизираното задъ-
лжение данъчният финансов резултат се намалява с размера на реално платените
(погасени) разходи. Счетоводното отчитане на операцията е свързано с намалява-
не на актива по отсрочени данъци чрез дебитиране на сметка Печалби и загуби от
текущата година и кредитиране на сметка Разчети по отсрочени данъци. В случаи-
те, когато през следващи години се отписва цялата или част от провизията, като за
целите на счетоводното отчитане се признава приход, за данъчни цели размерът на
този приход се посочва в намаление на облагаемият резултат. Счетоводните запис-
вания в случая отново се отнасят до намаление на данъчното задължение и на
актива по отсрочени данъци чрез дебитиране на сметка  Разчети за корпоративен
данък и кредитиране на сметка Разчети по отсрочени данъци.

Когато ръководството на предприятието прецени с достатъчна сигурност, че
е отпаднала необходимостта от погасяване на провизирано задължение през пред-
ходния отчетен период, провизията ще бъде реинтегрирана и отчетена във финан-
совия резултат за текущия период. За целите на данъчното облагане подобен при-
ход не е признат и задължението за корпоративен данък следва да бъде намалено,
както и отсроченият данъчен актив. Подобни биха били счетоводните и данъчните
последици, ако настоящата най-добра оценка на провизията е по-ниска от досе-
гашната.

Действащият към 2009 г. ЗКПО отделя специално внимание на някои специ-
фични случаи на провизиране. В чл. 39 от ЗКПО е разгледано данъчното третира-
не на провизиите в случаите на капитализирането им в стойността на данъчните
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амортизируеми активи. Както бе отбелязано по-горе, в състава на преките разходи,
които са част от цената на придобиване на дълготрайните активи, се включват
предполагаемите разходи до размера на начислената провизия за задължения. Това
означава, че за счетоводни цели разходите за провизии се включват в амортизиру-
емата стойност на активите, съответно подлежат на амортизация. Следователно в
този случай непризнаването на разходите за провизии се извършва чрез увеличе-
ние на счетоводния финансов резултат със счетоводните разходи за амортизации.

Данъчният закон не признава начислените провизии за елемент на данъчната
амортизируема стойност на активите. Съгласно чл. 53, ал. 1 от ЗКПО данъчната амор-
тизируема стойност е историческата цена на актива, намалена с включените в нея
начислени провизии и дарения, свързани с актива. Очевидно е, че в този случай не се
начисляват данъчни амортизации върху провизиите. Поради това и за да се постигне
същият данъчен ефект, както при другите видове провизирани задължения, разпо-
редбата на чл. 39, ал. 1 предвижда, че в годината на погасяване на задължението се
извършва намаление на счетоводния финансов резултат с погасените задължения,
свързани с провизиите. Аналогично е и данъчното третиране, предвидено по отно-
шение на възникващите счетоводни приходи, отчетени по повод признатата прови-
зия – същите не се признават за данъчни цели на основание чл. 39, ал. 2 от ЗКПО.
Следва да се има предвид също така, че провизии, които са включени в историческа-
та цена на данъчен амортизируем актив, но не са включени в амортизируемата му
стойност съгласно отменения ЗКПО, се признават по реда на чл. 39. Това фактичес-
ки се отнася до провизиите за задължения, които са капитализирани в историческа-
та цена на амортизируемите активи след 01.01.2004 г.

Друг специфичен случай, за който промените в ЗКПО, влезли в сила от
01.01.2007 г.,  въвеждат ново данъчно третиране, е изплащането на задължения, за
които са били признати провизии през предходни периоди, когато предприятието
преустановява дейността си (например провизиите за възстановяване на околната
среда след преустановяване на някои специфични дейности). По отменения закон
признаването на разходите за провизии за данъчни цели ставаше в годината на
преустановяване на дейността. В резултат на това на практика за предприятията
голяма част от разходите за провизии оставаха непризнати, защото по презумпция
в годината на преустановяване на дейността реализираните печалби са малки или
дори никакви и са недостатъчни да покрият тези непризнати до момента разхо-
ди54. За решаване на този проблем в ревизирания чл. 40 на ЗКПО в сила от 01.01.2007
г. е предвидено прихващане или възстановяване на корпоративен данък, съответ-
стващ на реално изразходваните суми, изчислен по специална методика. За да бъде
приложена разпоредбата на чл. 40 от ЗКПО, е необходимо да бъдат изпълнени
едновременно няколко условия: 1) за данъчни цели да не е признат разход за про-
визия в годината на счетоводното му отчитане - т.е. счетоводният финансов резул-
тат да е увеличен с разходите за провизии за задължения или провизията да не е
54 Михайлов, Д. Данъчно облагане 2007. София: Нова звезда, 2007, с. 138.
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включена в амортизируемата стойност на активите (когато се касае за капитализи-
ране на провизията в стойността на амортизируеми активи);  2) предприятието да
е преустановило изцяло основната си дейност в годината на погасяване на задъл-
женията, за които са признати провизиите.

При изпълнение на посочените условия предприятието не намалява счето-
водния си финансов резултат в годината на погасяване на задълженията (годината
на преустановяване на дейността) с непризнатите в предходни периоди разходи за
провизии, а има право на прихващане или възстановяване на надвнесен корпора-
тивен данък.

За определянето на размера на надвнесения корпоративен данък по реда на
чл. 40, ал. 2 от ЗКПО, можем да предложим следната формула: 

НКД = ПЗ х ДС,
където: НКД - надвнесен корпоративен данък;

ПЗ - погасената част от задълженията, за които е начислена непризнатата
за данъчни цели провизия (ПЗ не може да превишава сбора от данъчните финансо-
ви резултати за последните 10 години преди годината на преустановяване на дей-
ността);

ДС - данъчната ставка на данъка за годината на погасяване на задължени-
ята.

Така определената сума подлежи на прихващане или възстановяване. Особе-
ност в случая е, че възстановеният данък не може да надвишава общата сума на
данъчните финансови резултати за последните десет години преди годината на
преустановяване на дейността. В данъчните финансови резултати се взимат пред-
вид както печалбите, така и загубите, но със знак минус.

Заключение
При по-задълбочено научно изследване върху историческото развитие на кон-

цепциите за провизиране, както и върху проблемите на признаването, счетоводно-
то отчитане и оповестяването на провизиите от гледна точка на счетоводната тео-
рия и практика се налагат редица важни изводи и обобщения.

В световен мащаб понятието „провизия” хронологически във времето се е
употребявало в различен аспект, а именно:

- за отразяване на обезценката на активи и по-конкретно на вземания и
- за отразяване на съществуващо задължение с несигурен срок или сума.
Като се има предвид ориентацията на счетоводната професия към правилата,

залегнали в МСФО и МСС, които вероятно ще се прилагат в бъдеще от всички
стопански субекти, може да се даде предимство на второто значение на понятието,
използвано в смисъла на МСС 37 Провизии, условни задължения и условни акти-
ви. Затова терминът „провизия” се дефинира в широк и тесен смисъл на думата.

Към настоящия момент в САЩ все още се използват провизиращи методи за
отчитане на изчислените разходи за несъбираеми вземания. Съгласно философия-
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та на МСС вземанията следва да се тестват за обезценка на индивидуална или
групова основа. Методите за изчисляване на провизии за несъбираеми вземания,
основани на срока на просрочието, няма да дадат коректна стойност на настояща-
та стойност на бъдещите парични потоци за погасяване на вземанията. Провизия-
та за загуби от обезценки е възможна, но тя трябва да бъде определена по логичен
и последователен начин, който често пъти се съдържа в миналия опит.

Направените предложения от Борда по МСС за съществени промени в МСС
37 са твърде дискусионни, а някои от тях дори неприемливи. Предложеното ново
понятие „нефинансови задължения” считаме за много общо и неуместно, тъй като
в редица страни от десетилетия се използва терминът „провизия”, който се асоци-
ира с особен вид задължения. Заличаването на понятията „условни активи” и „ус-
ловни пасиви” ще доведе до по-слаба осведоменост на потребителите на инфор-
мация от годишните финансови отчети за възможните активи и задължения, които
произлизат от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от
настъпването или ненастъпването на дадени несигурни събития. Намираме обаче
за удачно отстраняването на вероятностния критерий за признаване на задълже-
ние, тъй като за да се признае провизия, тя трябва да отговаря на дефиницията за
задължение.

На базата на счетоводната регламентация и изследване върху практиката на
водещи световни предприятия са откроени основните видове провизии и са обоб-
щени в авторова класификация на провизиите.

Чрез сравнителна характеристика на същността и реда за отчитане на прови-
зиите в предприятията от реалния и публичния сектор се откриват съществени
различия между двата сектора на икономиката както по отношение на съдържани-
ето на понятието, така и относно счетоводното третиране на провизиите и вида на
информацията, която следва да бъде оповестена.

В предприятията от реалния сектор са възможни четири варианта за счето-
водно представяне на разходите за провизии, които се илюстрират с конкретни
примери. Разгледано е представянето на разходите по функционални направления
като елемент на себестойността, за управленската дейност или като разход, свързан
с продажбите, а също така и случаите, при които разходите за провизии се капита-
лизират в цената на придобиване на някои активи.

Като се изхожда от различията във вида на задълженията и срока за погасява-
нето им, се предлагат два основни подхода за оценка на провизираните задълже-
ния, които са систематизирани в предложена методика за оценка на провизиите. За
провизиране на повтарящо се задължение е предложен подход, при който се опре-
деля обхвата на възможните резултати. За провизиране на единично задължение е
необходим избор между текуща стойност на задължението и сегашната (дискон-
тираната стойност) на задължението.

В контекста на разглежданата проблематика могат да се очертаят няколко
бъдещи проблемни области, които могат да бъдат обект на следващи научни из-
следвания:
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за разлика от международните регулации, националното счетоводно зако-
нодателство не съдържа конкретни правила за обезценки на търговски вземания и
това създава затруднения в практиката;

търговските банки у нас следва да прилагат методики за обезценка на рис-
ковите си експозиции, разработени в съответствие с международната банкова прак-
тика и международните счетоводни регулации;

в практиката на предприятията от реалния сектор у нас съществуват затруд-
нения при оценяването на провизиите за задължения. Често при липсата на минал
опит относно уреждането на подобни задължения, предприятията не начисляват
провизии, което, от своя страна, поражда недостатъци при представяне на инфор-
мацията за финансовото им състояние в счетоводните отчети.
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PROVISIONS IN ACCOUNTING THEORY AND PRACTICE

Chief Assist. Prof. Dr Nadezhda Popova-Yosifova
Chief Assist. Prof. Dr Daniela Georgieva

Abstract

The study discusses the accounting category of “provision”, by way of presenting the historical
development of the accounting concepts of provisioning on a global scale, as well as studying particular
practical problems, connected with the recognition of provisions, their assessment and the announcement
of information about them in the financial statements of the enterprises, adhering to the international
or national accounting regulations. Due to the varied use of the term “provision” in the study there is
drawn our own definition and classification of the principal categories of provision. There is put
forward a methodology for the assessment of provisions, based on two principal approaches, depending
on the type of provisioned liabilities and the deadline for their repayment. There are presented future
problem areas, ensuing from the issue of provisions, which may be the object of a forthcoming scientific
study.
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DIE PROVISIONEN IN DER THEORIE UND PRAXIS DES RECHNUNGSWESENS

Hauptass. Dr. Nadeshda Popova-Yosifova
Hauptass. Dr. Daniela Georgieva

Zusammenfassung

In der Studie wird die rechnungswesenbezogene Kategorie Provision untersucht, wobei die
geschichtliche Entwicklung der Konzepte über die Provisionierung weltweit dargelegt wird, und es
werden auch konkrete Probleme aus der Praxis im Zusammenhang mit Anerkennung von
Provisionsansprüchen sowie deren Bewertung und Veröffentlichung von Informationen darüber in
den Finanzberichten der Betriebe, die die internationalen oder die nationalen rechnungswesenbezogenen
Regelungen befolgen. Wegen der vielen Aspekte des Begriffes Provision wird in der Studie eine eigene
Definition des Begriffes und Zuordnung der Hauptkategorien der Provisionen entwickelt. Angeboten
wird eine Methodik zur Bewertung der Provisionen auf der Grundlage von zwei grundlegenden
Vorgehensweisen, abhängig von der Art der Provisionspflichten und des Tilgungszeitraums.
Problembereiche für die Zukunft im Zusammenhang mit den Provisionen, die in weiteren
wissenschaftlichen Untersuchungen behandelt werden können, werden in der Studie vorweggenommen.

ПРОВИЗИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

Гл. асс. д-р Надежда Попова-Йосифова,
гл. асс. д-р Даниела Георгиева

Резюме

В работе рассматривается учетная категория “провизия”; представлено историческое раз-
витие учетных концепций провизии в мировом масштабе; исследуются также конкретные прак-
тические проблемы, связанные с признанием провизий, их оценкой и обнародованием инфор-
мации о них в финансовых отчетах предприятий, применяющих международные или нацио-
нальные правила учета. Ввиду многоаспектного употребления понятия “провизия” в исследова-
нии даны определение и классификация автора, касающиеся основных категорий провизий.
Предложена методика оценки провизий, базирующаяся на двух основных подходах, в зависи-
мости от вида провизируемых задолженностей и срока их погашения. Представлены будущие
проблемные области, связанные с проблематикой провизий, которые могут быть объектом сле-
дующих научных исследований.
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