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като елемент на счетоводната политика
- изследване на финансовите отчети на български иновативни
предприятия
- първично проучване на отношението на счетоводители
спрямо признаването, отчитането и оповестяването на
НИРД

3. Дискусия и въпроси

Дефиниции:

Нашето предложение на понятието
„счетоводна политика“ е:
Индивидуално определена за полезна от ръководството
и прилагана от предприятието съвкупност от
принципи, оценъчни бази, правила, конвенции и
практики за целите на коректното текущо и
периодично
счетоводство
на
организацията,
съобразени с вътрешните и външни фактори на
околната среда и информационно - икономическите
потребности на потребителите й.

Потребители на данни от счетоводната политика:

Фигура 1. Видове вътрешни потребители на информация от счетоводната политика
Източник: Георгиева, Д. (2018). Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и практика, МВБУ, Ботевград,
стр. 18.

Потребители на данни от счетоводната политика:

Фигура 2. Видове външни потребители на информация от счетоводната политика
Източник: Георгиева, Д. (2018). Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и практика, МВБУ, Ботевград,
стр. 20.

Таблица 1.

Основни раздели на счетоводна политика, предложени в специализираната литература
Автор на
предложения
структурен модел
Структурен
компонент 1
Структурен
компонент 2
Структурен
компонент 3

В. Меразчиев
Общи положения
Принципи на
счетоводната
политика
Нормативна
(информационна) база

Структурен
компонент 4

Основни
съдържателни
елементи

Структурен
компонент 5

Финансови отчети

Структурен
компонент 6

Счетоводна форма и
програмен продукт

Ек. Аверкович

Е. Миланова и Н.
Орешаров
Съответствие

Кратки данни за
предприятието
Счетоводни документи База за изготвяне на
и документооборот
финансовите отчети
Система на
индивидуални
счетоводни сметки
Основни отчетни
обекти

Финансов резултат

Операции с
чуждестранна
валута
Методология на
счетоводството по
отделни счетоводни
обекти

Б. Йонкова
Изразяване на
съответствие
База за изготвяне

Сравнителна
информация
Операции в
чуждестранна
валута

Ст. Панчева
Общи положения
Нормативна база,
принципи и
ръководни начала
Организационнотехнически
аспекти
Методически
аспекти

Основни
съдържателни
елементи по
счетоводни обекти
Данъци от печалбата

Източник: Георгиева, Д. (2018). Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и практика, МВБУ, Ботевград, стр. 40-41.

Таблица 2.

Елементи на счетоводна политика, предложени в специализираната литература
Автор /
Елементи на
счетоводната
политика

В. Меразчиев

1.

Оценка на активи,
пасиви и капитал

2.

Амортизационна
политика

3.

Инвестиции на
предприятието

4.

5.

6.

7.

Ив. Душaнов

Б. Йонкова

Ек. Аверкович

Дълготрайни
материални активи

Приходи

Търговски и други вземания

Дълготрайни
нематериални активи

Консолидационни
принципи

Материални запаси

Други дългосрочни
инвестиции

Бизнескомбинации

Обезценка на активи

Търговски и други
вземания

Съвместни
предприятия

Задължения по получени
заеми

Материални запаси

Провизии

Пари и парични
еквиваленти

Дълготрайни
материални и
нематериални активи
Разходи за заеми

Дълготрайни
Имоти, машини, съоръжения
материални активи
и оборудване
Дълготрайни
нематериални
активи
Търговските и
други вземания

Оформяне и отчитане
Стоково на договорните
материални запаси
отношение
Консолидационна
Финансови
политика
инструменти
Финансово планиране Търговски и други
задължения
Анализ и текущ
контрол

Е. Миланова и
Н. Орешаров

Приходи и разходи Финансови активи и пасиви

Обезценки

Договори за
строителство

Източник: Георгиева, Д. (2018). Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и практика, МВБУ, Ботевград, стр. 51-52.

Таблица 2.
Елементи на счетоводна политика, предложени в специализираната литература
Автор /
Елементи
на
счетовод
ната
политика
8.

В. Меразчиев

Ив. Душaнов

Е. Миланова и
Н. Орешаров

Приходи
Нетни финансови
приходи/разходи

Б. Йонкова

Ек. Аверкович

Капитал
Инвестиционни имоти
9.
Лихвени заеми и кредити
Финансовите
инструменти и
инвестиции
10.
Доходи на персонала
Лизингови договори
11.
Търговските и други
Стоково-материални
задължения
запаси
12.
Приходи и разходи
Данъци
13.
Данъци от печалбата
Провизии
14.
Доходи на наети лица
15.
Операции с
чуждестранна валута
16.
Пари и парични
еквиваленти
17.
Правителствени
дарения
Източник: Георгиева, Д. (2018). Счетоводна политика на юридически лица с нестопанска цел – теория и практика, МВБУ, Ботевград,
стр. 51-52.

Счетоводната политика в днешни дни…

Фигура 1. Иновационен потенциал на България

Източник: European innovation scoreboard, 2019, p. 7

НИРД като елемент на счетоводната политика
1. Обект и предмет на изследването
- Обект - оповестените към финансовите отчети на
иновативни
български
предприятия
данни
със
задължителен и доброволен характер за счетоводното
признаване и отчитане на НИРД и ДНА, резултат от
развойна дейност
- Предмет - публикувани финансови отчети, както и
прилежащите към тях приложения вкл. значими счетоводни
политики, доклади за дейността, доклади на одиторите,
справки.

НИРД като елемент на счетоводната политика

2. Цел и изследователски задачи
- Цел - да се изследва практиката на български предприятия относно
задължителното и доброволно оповестяване на информация за НИРД.
- Задачи:
 Да се анализира наличието на задължителните за оповестяване данни за НИРД на база
приложимите в България стандарти.
 Да се проучат практиките относно допълнително оповестените данни за НИРД.
 Да се изследват следните фактори, които оказват въздействие върху оповестените данни за
НИРД във финансовите отчети на предприятията: големина на организацията, наличието на
одитен контрол, наличие на чуждестранно участие в капитала на предприятията,
приложимите счетоводни стандарти при изготвяне на отчета.
 Да се изведат мнения на счетоводители относно счетоводното отчитане на
научноизследователската и развойна дейност.

НИРД като елемент на счетоводната
политика
4. Методология на изследването
Емпиричното проучване е разделено на две части. Първата е
изследване на финансовите отчети на български иновативни
предприятия, за чиято цел е използван метода на анализ на
съдържанието. Втората част е анализ на данни от проведено
авторово анкетно проучване сред лица, упражняващи
счетоводната професия в България. За проверка на авторовите
хипотези са използвани програмите – IBM – SPSS Statistics,
ver. 19, както и Microsoft Office Excel 2016.

Изследване на финансовите отчети на български иновативни
предприятия

• За целите на изследването е направен анализ на финансовите
отчети на 197 бр. предприятия (крайната извадка обхваща 143
бр.)
• Анализирани са:
- числови данни от баланса на предприятията, Активната страна,
Раздел Б „Нетекущи (дълготрайни) активи“, Група „Нематериални
активи“
- оповестена информация относно нематериалните дълготрайни активи
и научноизследователската дейност на отчетно обособените единици
в приложенията към годишните финансови отчети (вкл. доклад за
дейността, оповестени значими счетоводни политики, одиторски
доклад, справки).

Изследване на финансовите отчети на български иновативни
предприятия
• Период на проучване - 2008 г. – 2018 г.
• Използван е метода на анализ на съдържанието
• Хипотези за проверка:
(Н1) Върху оповестяванията за НИРД във финансовите отчети на предприятията влияние оказват
избраните за съставянето им счетоводни стандарти.
(Н2) Има статистическа връзка между оповестяванията за НИРД във финансовите отчети на
предприятията и наличието на чуждестранно участие в капитала.
(Н3) Върху оповестяванията за НИРД във финансовите отчети на предприятията влияние оказва
извършването на независим финансов одит от регистрирани одитори.
(Н4) Върху оповестяванията за НИРД във финансовите отчети оказва въздействие размерът на
предприятията.

• Изследването на статистически връзки и зависимости е направено на база Хи
квадрат – анализ (χ2), като за коефициент на контингенция е избран коефициентът
на Крамер (V).

Изследване на финансовите отчети на български иновативни
предприятия
• Променливите обект на анализ са кодирани с използването на две
стойности 1 (едно) – за представяне наличието на събитие и 2 (две) – за
представяне липсата на събитие. Променливите имат следните
параметри:
1 = Има чуждестранно участие
2 = Няма чуждестранно участие
1 = Одитиран отчет
2 = Неодитиран отчет
1 = Избрани са националните счетоводни стандарти
2 = Не са избрани националните счетоводни стандарти

Резултати:

Фигура 2. Оповестени значими
счетоводни
политики
относно
НИРД спрямо счетоводната база, на
основата на която е изготвен
отчета, кростабулация

Таблица 3. Видове дейности, които попадат в обхвата на научноизследователската и на развойната такава, както и
необходими оповестявания според изискванията на националния и международен счетоводен стандарт 38
НСС 38 „Нематериални активи“

•

•

•
Оповестявания
със значение за
НИРД
•

•

Възприетият подход при признаване на
разходи за развитие като нематериални
активи.
Възприетият подход при определяне
на
първоначалната
оценка
на
нематериалните активи.
Общата сума на разходите за
изследователска дейност за текущия
отчетен период.
Общата сума на разходите за развитие
(развойна дейност) за текущия отчетен
период и с натрупване.
Стойността на нематериалните активи,
придобити от развитие (в резултат на
развойна дейност) през текущия
отчетен период.

МСС 38 „Нематериални активи“

•

•
•

•
•
•

Информация дали полезните животи на активите са неограничени
или ограничени. За ограничени - прилаганите полезни животи или
амортизационни норми, както и използваните методи за
амортизация.
Позицията(ите) в отчета за всеобхватния доход, в която(ито) се
включва амортизацията на нематериалните активи.
Брутната балансова стойност и всяка натрупана амортизация (взети в
заедно с натрупаните загуби от обезценка) в началото и в края на
периода.
Равнение на балансовата стойност в началото и в края на периода.
Увеличения или намаления през периода, произтичащи от
преоценки, загуби от обезценки.
Общата сума на разходите за научноизследователска и развойна
дейност, признати като разход през периода. Разходите за
научноизследователска и развойна дейност се състоят от всички
разходи, които са директно свързани с научноизследователската и
развойната дейности.

Източник: НСС 38 „Нематериални активи“ и МСС 38 „Нематериални активи“.

Таблица 4. Доброволни оповестявания на иновативни предприятия във финансовите им отчети

Предприятия, прилагащи НСС

Около
3%
допълнителни данни за текущи
изследователски проекти и
информация
за
Допълнителни
амортизационната политика на
оповестявания
вътрешно създадени ДНА.
относно НИРД и •
Около 2% - прилагани
вътрешно
подходи за последваща оценка
създадени в
и
последващи
разходи,
резултат на
научноизследоват свързани с вътрешно създаден
в резултат от развойна дейност
елската и
нематериален актив.
развойната
•

дейност активи

Предприятия, прилагащи МСС

• 75% - данни за критериите за признаване на
нематериален ресурс, който е резултат от развойна
дейност.
• Около 35% - отделните дейности, попадащи в обхвата
на развойната фаза.
• Около 88% - подходи за първоначална оценка на
продукти от развойна дейност.
• 38% - прилаганият подход за последваща оценка на
ДНА и прилаганите счетоводни подходи за отчитане на
последващите
разходи,
обезценката
и
амортизационната политика, свързани с актива.
• 25%
допълнителна
информация
за
научноизследователските им проекти, съдържаща
предимно цели на проектите, резултати и партньорски
институции.
• Около 13% - данни за заетия с научни изследвания
персонал, резултатите от дейността им, очакваните
бъдещи инвестиции за НИРД и източника им за
финансиране.

Източник: 143 бр. финансови отчета и приложения към тях на иновативни предприятия в България

Резултати:

Фигура 3. Оповестени значими счетоводни
политики относно НИРД спрямо наличие на
чуждестранно участие в капитала на
предприятията, кростабулация

Резултати:

Фигура 4. Оповестени значими счетоводни
политики относно НИРД спрямо извършен
одит на финансовите отчети, кростабулация

Резултати:

Фигура 5. Оповестени значими
счетоводни политики относно НИРД
спрямо размера на предприятията,
кростабулация

Първично проучване на отношението на счетоводители спрямо
признаването, отчитането и оповестяването на НИРД
• На база апробиран пилотен въпросник е разработен окончателен такъв чрез
използване на номинални и ординални измерителни скали, както и
възможности за отворен отговор на респондентите.
• С оглед гарантиране на достоверността на проучването проведените анкети са
онлайн, индивидуални и анонимни, като е посочено изискване за подаване на
актуален адрес на електронна поща в началото на попълване на въпросника.
• За целите на разпространението на въпросника са използвани социални мрежи
и специализирани онлайн форуми за счетоводители, електронни пощи за
контакт със счетоводни организации, избрани на случаен принцип от
интернет.
• Анкетното проучване е проведено през периода май-август 2019 г. Близо 22%
от изпратените 228 бр. въпросници са попълнени и обработени от автора.

Резултати:
• 68% - представляваните от тях организации не изготвят и подават
към НСИ нито справка за иновационната дейност, нито такава за
научноизследователската и развойна дейност на предприятието.
• „Защо предприятието не подава нито една от двете справки“?*
75% - организацията не извършва научноизследователска дейност.
71% - не създава иновативни продукти и услуги.
41% - не могат коректно да определят дали извършваната от организацията
дейност попада в хипотезите на научноизследователска.

• 54% - българските предприятия се въздържат от оповестяване на
данни за НИРД.
*Общият сбор е по-голям от 100% заради възможността за множествен отговор на въпроса.

Резултати:
• 56% - капитализацията на всички разходи в себестойността на
вътрешно създаден нематериален актив ще доведе до по-подробно
оповестяване във финансовите отчети.
• Оповестяването на повече данни за НИРД има *:
• 69%- положително въздействие за постигане на определени прогнозни
данни за целите на инвестиционния анализ.
• 54% - положителен ефект върху достоверността на финансовите отчети.
• 46% - положителен ефект върху престижа на предприятието.
• 24% - не оказва влияние върху изграждането на конкурентни предимства.
• 48% - не оказва влияние за постигане на желана от мениджмънта печалба.
*Общият сбор е по-голям от 100% заради възможността за множествен отговор на въпроса.

Резултати:
• Оповестените в счетоводната политика данни за НИРД следва да
съдържат *:
• 70%- видовете дейности, които предприятието определя като
изследователски.
• 58% - видовете дейности, които предприятието определя като развойни.
• 58% - момент от който започва капитализацията на разходите.
• 44% - данни за изпълняваните от предприятието изследователски проекти.
• 66% - видовете нематериални ресурси, които са резултат от дейността на
организацията.

• 68% - мениджърският апарат оказва влияние върху вида на
оповестените данни за НИРД във финансовите отчети на
организациите, като за 34% степента на въздействие е висока.
*Общият сбор е по-голям от 100% заради възможността за множествен отговор на въпроса.

НИРД като елемент на счетоводната политика
5. Изводи
• ниско ниво на оповестяване на данни за НИРД във финансовите отчети
на български иновативни предприятия
• преобладаваща липса на задължителната за оповестяване по стандарт
информация спрямо доброволната такава
• липса на задълбочено разбиране на респондентите спрямо същността на
научноизследователската и развойна дейност и „мълчаливо“ подкрепяне
на текущата практика за не оповестяване на подобна информация.
• не се подкрепя твърдението, че големите предприятия оповестяват
повече данни. Анализираните отчети са показателни за високо ниво на
оповестяване на подобна информация и от микропредприятията.

Изводи:
• слаба статистическа връзка между разкритите значими счетоводни
политики за НИРД и размера на компанията, приложимите счетоводни
стандарти и участието на чуждестранните акционери в собствения
капитал.
• съществува средна статистическа връзка между външния одитен контрол
и оповестяването на информация за НИРД.
На настоящия етап държавната политика е фокусирана към извършване на
данъчни проверки, като се пренебрегват оповестяванията за НИРД като
фактор, който може да окаже положително въздействие върху
иновационния потенциал на страната ни. Подобно е и отношението на
счетоводния персонал, чиито фокус е насочен към изпълнение на
предимно данъчно-административни функции и задачи.

Дискусия и въпроси…..
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