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През 2002 година с подписването на споразумение в Норуолк, Кънектикът

официално стартира процесът на конвергенция между счетоводните стандарти,

разработени от Съветът по международни счетоводни стандарти (IASB) и тези на

Съвета за финансово счетоводни стандарти в САЩ (FASB). През 2006 година

двата стандартизационни органа подписват Меморандум за разбирателство в

който препотвържадават общата си цел да разработят единна система от

счетоводни правила, приложима на световно равнище. В резултат на протичащия

процес на конвергенция между двата съвета през 2007 година Комисията по

ценни книжа в САЩ окончателно отменя изискването за преизчисляване на

отчетите на листваните на американските капиталови пазари чужди предприятия,

изготвени по МСФО/МСС в съответствие с Американските общоприети

счетоводни принципи. През 2010 година Комисията издава Становище за

подкрепа на конвергенцията и глобалните счетоводни стандарти. Към днешна

дата1 са издадени 13 МСФО, като някои от тях все още не са влезли в сила.

Завършена е и Фаза А от проекта „Концептуална рамка за финансови отчети

2010” (Conceptual Framework for Financial Reporting 2010). Проектът е разделен на

осем фази, като тази първа фаза се състои от две глави: Глава първа „Цел на

финансовите отчети с общо предназначение” и Глава втора „Качествени

характеристики финансовата информация”. С приемането им през септември 2010

тези две глави влизат в сила и отменят досега съществуващите текстове в Рамката

1 Януари 2012 година
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(1989) на Съвета  за международни счетоводни стандарти (СМСС) и SFAC 1 Цели

на финансовите отчети на стопанските предприятия и SFAC 2 Качествени

характеристики на счетоводната информация на Съвета за финансово счетоводни

стандарти на САЩ (СФСС). В настоящата статия ще бъде извършен преглед на

основните промени, залегнали в новите две глави на Концептуалната рамка 2010 с

оглед да се изведат възможно най-актуални изводи за състоянието на

счетоводната база и приложимостта и в практиката. За целта е извършена

съпоставка с досега действащите текстове, за да се очертаят същностните

различия и промени в съответните постановки.

В действащите до 2010 година текстове на концептуалните рамки се

посочва, че финансовите отчети имат за основна цел да предоставят информация

за финансовото състояние, представянето и паричните потоци на дадено

предприятие, която е необходима за широк кръг потребители при вземането на

стопански решения.2 Определението за целта на финансовите отчети е заложено в

концептуалните рамки на Съвета по международни счетоводни стандарти и

Съвета за  финансово счетоводни стандарти в САЩ. Там са регламентирани и

качествените характеристики, на които следва да отговаря информацията във

финансовите отчети. Критериите, които служат за постигането на тази цел –

разбираемост, надеждност, уместност и сравнимост на информацията – са

обособени като самостоятелни качествени изисквания в концептуалните рамки.

Разбираемостта е изведена като качество на информацията в Рамката на

СМСС и като комбинация от качество на потребителите на финансовите отчети и

качество на самата информация в SFAC 2. Според целите заложени в

американските концепции, за да може информацията във финансовите отчети да е

полезна за вземане на решения от настоящи и потенциални инвеститори и

2Вж. Общи положения към МСФО, пар.12; SFAC 1, par 34; по отношение на кръга потребители на
финансовите отчети – ОП към МСФО, пар.10; SFAC 1, par 30; по отношение на информационните
интереси на потребителите – ОП към МСФО, пар.14; SFAC 1, par 25
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кредитори и други потребители, тя трябва да е разбираема за тях. В тази светлина

СФСС на САЩ разглежда изискването за разбираемост като свързваща брънка

между характеристиките на самите потребители и качествените характеристики

на информацията в отчетите. Изрично е подчертано, че се има пред вид широк

кръг от потребители. Изискването за разбираемост означава, че получателят на

финансово-счетоводната информация трябва да е в състояние да разбере нейното

съдържание и така  да прецени нейното значение за вземане на индивидуално

решение. Същата трактовка на понятието „разбираемост” дава и Рамката (1989),

макар че го разглежда едностранчиво, както беше споменато по-горе.3 Степента

на разбиране естествено зависи от възможностите на конкретния адресат. За това

е възприета предпоставката, че получателят на информация притежава известни

основни познания в областта на счетоводството, както и относителна готовност да

се ангажира подробно с предоставената му информация. С други думи

недостатъчната способност на отделния адресат да разбере предоставената му

информация не означава, че тя трябва напълно да се пренебрегне от останалите.

На следващо място, за да може информацията да бъде полезна за вземане

на решения, тя трябва да е уместна и надеждна. За разлика от Рамката на СМСС,

където не се дава приоритет, т.е. не съществува йерархична връзка между

четирите качествени характеристики, в счетоводните концепции на СФСС се

подчертава, че „уместността” и „надеждността” на информацията са основни

характеристики на информацията във финансовия отчет. И двете системи от

счетоводни принципи разглеждат и дефинират понятията еднозначно. За да е

уместна информацията тя трябва да има прогнозна роля или потвърждаваща

роля, или и двете. Изискванията в рамките на критериите “прогнозна роля”, както

и “потвърждаваща роля” се изразяват във възможността на база финансовата

информация  да се съставят прогнози за бъдещето развитие на предприятието или

3 ОП към МСФО, пар.25; SFAC 2, пар. 40 и следващите
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да се потвърдят или отхвърлят оценки за тях в миналото.4 Двете изисквания са

тясно свързани по между си и имат изключително значение за релевантността на

решенията на потребителите на финансовите отчети. Те недвусмислено показват,

че счетоводството е важен инструмент, посредством който на базата на

информация за настоящи събития и факти могат да се вземат решения, чиито

предимства ще се проявят в бъдеще. Представената финансово – счетоводна

информация трябва да има не само ретроспективна, но и прогнозна стойност.

Всички данни, които биха могли да спомогнат за уместността на

икономическите решения трябва да бъдат навременно представени. В противен

случай съществува риск оповестените сделки и събития и ефектите от тях да са

настъпили толкова назад във времето, че познаването им вече не може да има

влияние върху решенията на адресатите на финансовите отчети (навременност).5

Навременното представяне на информацията може да доведе до положение, при

което поради все още неприключили отношения не са на разположение

окончателни данни за финансовото отчитане. Тъй като така може да се влоши

надеждността на информацията трябва за всяко отделно събитие или сделка да се

търси баланс между времевата близост и точното представяне на съдържанието

му.

За да бъде полезна, информацията трябва също да бъде надеждна. Според

текста на параграф 31 от Рамката (1989): „Информацията притежава качеството

надеждност, когато не съдържа съществени грешки и предубеденост и

потребителите могат да разчитат на нея да представя вярно това, което

претендира, че представя, или което може разумно да се очаква, че представя.” В

рамките на счетоводните концепции на САЩ липсва подобна дефиниция, а се

4 ОП към МСФО, пар.26 и следв; SFAC 2, пар. 51 и следващите
5 ОП към МСФО, пар.43; SFAC 2, пар. 56 и следващите
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посочва, че за да изпълни това изискване тя следва да е неутрална, проверима и

достоверно представена.6

Качествената характеристика “достоверно представяне”, която присъства и

в двете системи от счетоводни концепции изисква възможно най-голяма близост в

съдържателен аспект, съответствие между дадено икономическо събитие от

реалния свят и неговото отражение във финансовия отчет.7 Постигането на тази

цел зависи главно от възможностите за възпроизвеждане по счетоводен път на

съответното положение. Така например докато признаването и оценката на

ликвидните средства е относително лесно, то счетоводното отразяване на

вътрешносъздадената репутация е забранено заради трудно определимата й

оценка. За да се отрази вярно финансово – счетоводната информация, трябва да е

налице принципно разбиране в коя област на счетоводството каква е възможната

степен на достоверно представяне. В области, които са особено предразположени

към неточности в отразяването, но чието оповестяване не може да бъде

пренебрегнато поради тяхната същественост, би трябвало да се оповестят и

направените във връзка със счетоводното отчитане предположения.

“Достоверното представяне” би могло да бъде застрашено и от невярно

отразяване на сделки и събития, при които счетоводството по принцип не среща

затруднения - например пропусната обезценка на вземанията от предприятие,

което е пред фалит.

За да е възможна точна преценка на икономическото състояние на едно

предприятие се изисква публично оповестяване на всяка информация, която би

била от полза за външните потребители на финансовите отчети (пълнота).8

Пълнотата на информацията обаче се определя в рамките на съществеността й и

разходите по придобиването й.

6 SFAC 2, пар. 63 и следващите
7 ОП към МСФО, пар.33 и следв.; SFAC 2, пар. 63 и следващите
8 ОП към МСФО, пар.38 и следв.; SFAC 2, пар. 79 и следв.



6

По правило изготвянето на счетоводната информация протича в условията

на несигурност дали направените предположения са възможно най-точните или в

бъдеще може да се наложи някаква промяна. За да се ограничи възможно най-

много рискът от претърпяване на загуби от страна на инвеститорите, качественият

критерий “предпазливост” изисква да се подхожда с предпазливост при оценката

на счетоводните обекти. Това означава да се избере онази алтернатива, която в

най-малка степен би повлияла върху размера на приходите и оценката на активите

на предприятието или до подценяване на разходите и пасивите.9 От друга страна

спазването на този критерий не може и не трябва до доведе до неоснователно

влошено представяне на икономическото състояние на предприятието.

В Рамката (1989) на СМСС като компонент на качествената

характеристика „надеждност” е записано и изискването да се спази счетоводния

принцип „предимство на съдържанието пред формата”, т.е. сделките и събитията

да  бъдат отчитани счетоводно и предтавени в съответствие с тяхното съдържание

и икономическа реалност, а не само според тяхната правна форма. Подобно

изискване липсва в SFAC 2, но там се въвежда друг допълнителен критерийй –

проверимост. Тя означава, че повече от един оценители биха определили сходна

оценка на даден обект, събитие, сделка. Проверимостта на дадена оценка често се

свързва с нейната обективност, но оценката би могла да е и субективна и все пак

да е проверима, какъвто е например случая с определянето на пазарна стойност от

лицензиран оценител за даден имот.

Критерият “неутралност” изисква счетоводната информация да служи за

избора на най-точно решение от страна на инвеститорите и чрез нея да не се

преследват каквито и да било други цели.10 Това изискване се отнася както за

предприятията – съставители на финансовите отчети, така и за органите,

9 Еквивалент на понятието “консерватизъм”, вж. ОП към МСФО, пар.37.; SFAC 2, пар. 91 и следв.
10 ОП към МСФО, пар.36 и следв.; SFAC 2, пар. 98 и следв.
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отговорни за създаването на счетоводни стандарти. При тяхното разработване не

могат да се преследват например политически или други цели.11 Неутралността

изисква по възможност еднакво счетоводно третиране на сходни сделки, събития

и факти.

Освен, че трябва да е разбираема, уместна и надеждна, информацията във

финансовите отчети следва да бъде и сравнима. Сравнимостта на информацията

(сравнимост и последователност на представянето)12 е важен елемент по

отношение на релевантността на вземаните решения. Много инвеститори се

опитват чрез сравнения между финансовите отчети на различни предприятия да

изберат най-добрата алтернатива за капиталовложения. Подобен анализ е

възможен само в случай, че наличната информация е сравнима. Освен това трябва

да се осигури и възможност за сравнителен анализ във времеви аспект за

отделното предприятие (чрез постоянство при прилагане на счетоводната

политика) с цел да се проследят настъпилите за даден период икономически

промени и в резултат да се направят изводи за тенденциите в развитието му. Ако

промените в счетоводната политика са неизбежни, то сравнимостта следва да се

осигури чрез представяне на проформа данни. В такъв случай, за да се даде

възможност за адекватна преценка от страна на външните потребители на

финансовите отчети следва допълнително подробно да се оповестят и причините,

довели до промяната.

Изискването за същественост13 на информацията гласи, че трябва да се

оповестява информация, която е от такова естество, че  пропускане или

11 Бившият председател на Комисията по ценните книжа – Харолд М. Уилямс: “ Ако бъде
възприето или очаквано, че счетоводните принципи се създават и развиват за да подсигурят цели,
различни от икономическото измерване ... поемаме сериозен риск от уронване на доверието в
нашата финансово-информационна система.” (цитирано в SFAC 2, пар. 104)
12 ОП към МСФО, пар.39 и следв.; SFAC 2, пар. 111 и следващите. Съществеността е определена
като второстепенна качествена характеристика съгласно Приложение 1 в SFAC 2.
13 В счетоводна концепция 2 на СФСС, съществеността се определя като второстепенен критерий
за качеството на финансовата информация.
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подвеждащо представяне би повлияло върху икономическите решения на своите

получатели.14 При прилагането му следва да се вземат пред вид не само

качествени, но и количествени критерии. Ето защо и в двете системи от

счетоводни правила тя не е изведена като самостоятелна качествена

характеристика, а „представлява по-скоро един праг или крайна точка, а не

основна качествена характеристика...”15 Колкото по-голяма е качествената

изразна сила на едно събитие, толкова по-нисък е количественият праг при

неговото оповестяване. По същия начин за отчитане на събития, които подлежат

на преценка (например определяне размера на провизиите) трябва да се прилагат

граници на същественост, различни от тези за събития, при които е налице пълна

яснота (например оценка на паричните средства). Тъй като само в ограничени

случаи е възможно прилагането на ясни правила по отношения на

съществеността, обикновено се налага преценка от ръководството на

предприятието. На следващо място трябва да се отбележи, че не съществуват

пречки да бъде оповестявана и информация под прага на значимост. Яснотата и

прозрачността, обаче, не трябва да бъдат накърнявани в резултат на подобни

преценки.16

В ревизираните текстове от завършилата Фаза А на проекта за

създаване на обща концептуална рамка, Съветите правят някои основни промени,

касаещи изискванията към качеството на информацията във финансовите отчети.

На първо място се измества целта на финансовите отчети. Целта на

финансовите отчети17 е да предоставят финансова информация  за отчитащото се

14 ОП към МСФО, пар.29 и следв.; SFAC 2, пар. 123 и следващите
15 ОП към МСФО, пар.30. Подобно мнение е изразено и от Съвета за финансово счетоводни
стандарти в САЩ в пар. 124 от SFAC 2.
16 Така например в рамките на отчитането по сегменти по US GAAP съществува изрично
ограничение от максимум 10 сфери на дейност, вж. SFAS 131, пар 24
17 В Концептуалната рамка, понятията „финансова отчетност” и „финансови отчети” се отнасят за
финансови отчети с общо предназначение и финансова отчетност с общо предназначение.
(Conceptual framework for financial reporting, p.1, Footnote 1).
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предприятие, която да е полезна за настоящи и потенциални инвеститори и

кредитори при вземането на решения относно влагането на ресурси в

предприятието. Уточнява се, че става дума за информация, подпомагаща решения

за покупка, продажба или задържане на инвестиции в капитала от страна на

инвеститорите и отпускане или прекратяване на заеми от страна на кредиторите.18

Следователно кръгът на потребителите е радикално стеснен до така наречените

„основни потребители”. От тази гледна точка е определена и информацията, която

финансовите отчети трябва да предоставят, както и нейното приложение.19 От

разгледаните текстове можем да заключим, че нуждите на основните потребители

обуславят и целта на финансовите отчети.  В Основанията за заключение към

Глава първа от новата  Концептуална рамка, Съветите изтъкват, че инвеститорите

и кредиторите имат най-критична и спешна нужда от информацията във

финансовия отчет, а не всеки от тях има правомощията да  изисква директното й

предоставяне от предприятието. На следващо място е подчертано, че

отговорностите на СМСС и СФСС изискват от двата органа да се фокусират

върху нуждите на участниците на капиталовите пазари, които не се ограничават

само до настоящи инвеститори, но включват и бъдещи такива, както и настоящи и

потенциални кредитори.

Следователно у стандартизационните органи съществува разбирането, че

информацията за дейността, финансовото състояние и резултатите на компаниите

се обменя на капиталовите пазари и финансовата отчетност следва да е насочена

към генерирането на показатели само за основните участници в борсовата

търговия.20 Това разбиране стои в основата и се потвърждава от факта, че бяха

разработени Международен стандарт за малките и средни предприятия. Считам,

18 SFAC 8, пар. 2
19 Шкарич-Йованович, К. Отговорни лица за качеството на финансовата отчетност., Списание на
ИДЕС, бр. 7/2011 г., с. 10–25.
20 Подобно становище съществуваше и във вече отменения текст на Рамката, пар. 10.
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че това разбиране трябва да бъде следвано при анализа на позициите във

финансовите отчети. Оттук анализът  на полезността на финансовите показатели

следва да се извършва от позицията на инвеститорите и кредиторите на

капиталовите пазари в Европа и САЩ.

Но как двата Съвета гарантират полезността на финансовите отчети и не е

ли твърде голям риска от включването на прекалено много информация в

светлината на така определеният основен кръг потребители? Отговорът на този

въпрос може да се открие в текстовете на Концептуалната рамка. Информацията е

полезна, ако са спазени качествените изисквания към нея, както и съотношението

„разходи – ползи”  при нейното генериране.

Съветите считат, че информацията е полезна ако е уместна и достоверно

представена.

Уместната финансова информацията е способна да предопредели различни

решения у потребителите й.21 Допълва се, че информацията трябва да има

прогнозна или потвърждаваща роля или и двете. Следователно съдържанието на

критерият „уместност” не е променено по същество, но е съкратено, т.е. липсва

допълващото изискване за навременно представяне на информацията. Запазен е

критерият за същественост на финансовата информация като комбинация от

количествена и качествена преценка.

Като по-съществена промяна може да се определи отпадането на основния

критерий за надеждност на информацията заедно със съпътстващите го

характеристики. Отпадат като основни и изискванията на СМСС за разбираемост

и сравнимост на информацията във финансовия отчет. На тяхно място е изведен

критерият „достоверно представяне”. Прави впечатление, че този критерий

всъщност съдържателно почти не се различава и във висока степен припокрива

критерият „надеждност”. По-точно представлява комбинация от дефинициите в

21 Това разбиране на критерият „уместност” е взаимствано от текстовете на отменения SFAC 2.
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двете стари концептуални рамки по този въпрос. С други думи Концептуалната

рамка определя, че достоверното представяне на информацията е спазено ако тя е

свободна от грешки, пълна е и е неутрална. По съдържанието на тези

характеристики няма промени в сравнение с отменените текстове, които бяха

разгледани в първата част на тази точка. Както е изтъкнато в Приложението към

Глава трета от Концептуалната рамка, при обсъждането на проекта за одит на

рамките, Съветите са стигнали до заключението, че понятието „надеждност” не се

разбира нито от съставителите, нито от потребителите на финансовите отчети.

Това е довело до отпадането на този критерий, наред с някои негови аспекти, като

„проверимост”, „предимство на съдържанието пред формата” и „предпазливост”.

Позицията на стандартизационните органи е че първите две характеристики са

част от характеристиките на достоверно представената информация и нямат

самостоятелно значение в този смисъл. Такова е и авторовото становище по

въпроса.

По отношение на принципа „предпазливост”  (консерватизъм) Съветите

считат, че неговото прилагане във финансовата отчетност изключва и

противоречи на неутралността на информацията. Освен това е възприето и

радикалното виждане на СФСС на САЩ 22, че спазването на предпазливост в

счетоводните оценки води до изкривяване на информацията във финансовия

отчет. В смисъл, че системното подценяване на активите и надценяване на пасиви

води до надценяване на финансовото представяне в следващите отчетни периоди.

Изказва се становището, че именно поради опасността да бъдат надценени

печалбите при реализацията на активите  и погасяването на пасивите

информацията в съответните отчети не може да бъде квалифицирана, нито като

предпазливо  оценена, нито като неутрална.

22 Изразено в SFAC 2 по отношение на предпазливостта като счетоводен принцип.
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По това становище може много да се дискутира, дори в рамките на

задълбочена самостоятелна разработка. В настоящата статия тази дискусия остава

извън параметрите на предмета на изследването.

Наред с уместността и достоверното представяне от информацията се

очаква да бъде разбираема, да може да се провери и съпостави и да е

навременна. Тези качествени характеристики са функции на уместността и

достоверността, затова Съветите ги определят за разлика от фундаменталните

като характеристики за подобряване. По отношение на останалите

характеристики са възприети следните определения:

• Сравнимостта е способността на финансовата информация да бъде

сравнена с друга финансова информация без затруднение. Сравнението на

финансовата информация между различни предприятия и различни отчетни

периоди трябва да е лесно. За да бъде сравнима информацията следва да е

налице последователност във финансовото представяне. Това означава, че

политиките, използвани във финансовите отчети трябва да се запазват от един

период към друг в рамките на едно и също отчитащо се предприятие или в

различни отчитащи се предприятия в един и същ отчетен период.

• Неутралността означава, че когато различни страни използват

финансовата информация те могат да достигнат до консенсус, че тя е достоверно

представена. Неутралността не изисква пълно съгласие.

• Информацията е своевременна ако е полезна за вземане на решения

от потребителите.

• Основно е преформулирана дефиницията  на качествената

характеристика за разбираемост на информацията. Отпада пояснението, че

информацията трябва да е разбираема за финансово грамотните потребители на

отчетите. Това е логично, тъй като инвеститорите и кредиторите на финансовите

пазари имат необходимото познание. Записано е че информацията е разбираема
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ако е класифицирана и качествено представена, т.е. ако е представена по ясен и

стегнат начин. Считам, че акцентирането върху самия начин на представяне на

информацията в документ, особено финансово – счетоводен е напълно излишно.

Може би този текст има някакъв резон що се отнася до пояснителните бележки

към финансовите отчети, но те не са от първостепенно значение.

Изрично е подчертано, че изпълнението дори и на всяка от подобряващите

характеристики не води след себе си и изпълнението на фундаменталните

изисквания за уместност и достоверно представяне.

Чрез направеният анализ може да се извърши преценка, съответни изводи

за качеството на счетоводните бази чрез констатиране на липсата или наличието

на вътрешни противоречия между счетоводните правила, концептуалното

разбиране за качеството на финансовите отчети и целта, която претендират, че

изпълняват по отношение на различни стопански факти и сделки, отразени в тях.
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