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Финансовите отчети на база Международните стандарти за финансово 
отчитане 

 

Анотация 

Финансовите отчети са основен източник на информация за финансовото състояние, 
ефективността от дейността и паричните потоци на предприятията. От тяхното 
качество зависят решенията на различните заинтересовани страни като настоящи и 
потенциални инвеститори, кредитори, данъчни власти, регулаторни органи и др. 
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО) са международно 
утвърдила се отчетна рамка с широко приложение, приета като задължителна и от 
Европейския съюз за определена група предприятия. Значимостта и ролята й в 
съвременната глобализираща се икономика налагат нейното познаване не само от 
изготвящите финансовите отчети, но и от потребителите на съдържащата се в тях 
информация. 

Целта на обучението е участниците да придобият знания и умения, които да им 
позволят да: 

 прилагат специфичните изисквания на МСФО при признаването и оценяването 
на различни отчетни обекти; 

 осчетоводяват специфични сделки от дейността на предприятието като 
финансов лизинг, операции с финансови инструменти и др. 

 извличат счетоводна информация от текущото счетоводно отчитане за 
изготвянето на финансови отчети на база МСФО; 

 се ориентират бързо в структурата и съдържанието на финансовите отчети на 
предприятия от различни сектори на икономиката и да извличат информация за 
целите на финансово-счетоводния анализ; 

 

Силни страни на обучението 

1) Обсъждат се конкретни казуси от бизнес практиката. 

2) Използва се реална финансова информация от финансови отчети, изготвени на база 
МСФО. 

3) Акцентира се върху икономическото съдържание на финансовите показатели. 

4) Лектори с богат практически и педагогически опит. 

5) Използват се съвременни методи на обучение, като: бизнес симулации, дискусии, 
работа с казуси, техники за генериране на нови идеи и др. 
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За кого е предназначено обучението? 

Обучението е предназначено за студенти, счетоводители, финансови анализатори и 
мениджъри, които използват финансово-счетоводна информация. 

 
Продължителност на обучението 

Обучението е с продължителност два семестъра (30 седмици) и е с хорариум 120 
учебни часа (60 уч. часа лекции и 60 уч. часа упражнения).  

Графикът на провеждане се адаптира съобразно възможностите и желанията на 
обучаваните, като е възможна различна организация. Например: ежеседмично, по 
четири учебни часа, след работно време или през уикенда; през седмица; интензивно.  

 

Сертифициране 

След приключването на курса, участниците получават свидетелство, издадено от 
Софийски университет "Св. Климент Охридски". 

 

Тематично съдържание на обучението 

N Тема 
Лек- 
ции 

Упраж- 
нения 

I Международните стандарти за финансово отчитане 
(МСФО) - база за изготвяне на финансови отчети 

1) Общи изисквания относно структурата и съдържанието на 
финансовите отчети (ФО). 

2) Признаване и оценяване на елементите на ФО.  
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II Структура и съдържание на финансовите отчети, изготвени 
на база МСФО 

  

 1) Отчет за финансовото състояние (счетоводен баланс). 
Класификация, оценка и представяне на балансовите статии. 

 Дискусия върху спецификите в структурата и 
съдържанието на отчета за финансово състояние на 
предприятия от различни сектори на икономиката. 

2  
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 2) Отчет за всеобхватния доход. Формати. Класификация на 
разходите по вид и по функция. 

 Дискусия върху спецификите в структурата и 

2  
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съдържанието на отчета за всеобхватния доход на 
предприятия от различни сектори на икономиката. 

4 

 3) Отчет за промените в собствения капитал. Същност. 
Информационно съдържание. 

2  

 4) Отчет за паричните потоци. Методи за изготвяне. 

 Казуси, разясняващи методите за съставяне и 
подпомагащи ориентацията в съдържанието на отчета.  

4  
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 5) Счетоводни политики. Същност и съдържание. Представяне 
на счетоводните политики във ФО. 

 Демонстрационен казус: Използване на информацията 
за счетоводните политики на предприятието. 

2  
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 6) Приложения към финансовите отчети. Връзка на 
приложенията с отделните компоненти на ФО. 

 Демонстрационен казус: Връзка на приложенията с 
основните компоненти на финансовия отчет.  

2  
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III Счетоводно отчитане на приходите от продажби, 
вземанията и паричните средства и представянето им във 
финансовите отчети 

1) Признаване на приходите от продажба на продукция, стоки и 
услуги. Признаване на приходите от лихви, дивиденти и 
възнаграждения за ползване на права. 

2) Признаване и оценяване на вземанията. Методи за 
определяне загубите от обезценка. Представяне във ФО. 

3) Парични средства и еквиваленти. Управление на паричните 
средства. Вътрешен контрол връху движението на паричните 
средства. 

 Казуси, разясняващи счетоводното отчитане: 1) 
признаването на приходи при специфични сделки; 2) 
обезценката на вземания. 
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IV Счетоводно отчитане на материалните запаси и 
представянето им във финансовите отчети 

1) Признаване и оценяване на материалните запаси. 
Определяне на доставната стойност и на нетната реализуема 
стойност. Методи за изписване. 

4  
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2) Представяне на материалните запаси във ФО. 

 Казуси, разясняващи: 1) калкулирането на доставна 
стойност и себестойност; 2) приложението на  
оценъчните методи за изписване; 3) счетоводното 
отчитане обезценката на материалните запаси. 
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V Счетоводно отчитане на нетекущи активи и представянето 
им във финансовите отчети 

1) Счетоводно отчитане придобиването на имоти, машини и 
съоръжения (дълготрайни материални активи- ДМА).  

2) Оценяване на дълготрайните материални активи за целите на 
финансовите отчети.  

3) Счетоводно отчитане на амортизацията и обезценката на 
имоти, машини и съоръжения. 

4) Отписване на имоти, машини и съоръжения. 

5) Специфики при счетоводното отчитане на нематериалните 
активи. 

 Казуси, разясняващи счетоводното отчитане: 1) 
придобиването на ДМА, вкл. по стопански начин; 2) 
приложението на методите за последващо оценяване; 3) 
обезценката на ДМА; 4) приложението на различните 
методи за амортизация; 5) отписването на ДМА. 

16  
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VI Счетоводно отчитане на пасиви и представянето им във 
финансовите отчети 

1) Видове пасиви. Признаване и оценяване. Провизии.  

2) Нетекущи пасиви. Оценяване по метода на ефективния 
лихвен процент. 

3) Условни активи и пасиви. Представяне във ФО. 

 Казуси, разясняващи счетоводното отчитане на: 1)  
провизиите; 2) нетекущите пасиви и оценяването по 
метода на ефективния лихвен процент. 

4  
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VII Счетоводно отчитане на финансови инструменти и 
представянето им във финансовите отчети 

1) Дефиниции за финансов инструмент, финансов актив и 

6  
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финансов пасив. Категории.  

2) Първоначално признаване и оценяване. 

3) Последващо оценяване на финансови активи и пасиви. 

4) Обезценка на финансови активи. 

5) Отписване на финансови активи и на финансови пасиви. 

6) Хеджиране. Счетоводно отчитане на хеджирането. 

 Казуси, разясняващи: 1) класификацията, 
първоначалното и последващото оценяване на 
финансови активи и пасиви; 2) обезценката на 
финансови активи; 3) отписването на финансови 
инструменти. 
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VIII Годишно счетоводно приключване. Организация. Етапи. 
Процедурни техники. Изготвяне на финансови отчети на 
база МСФО 

 Казус – съставяне на финансови отчети на конкретно 
предприятие на база информация от предоставена 
оборотна ведомост. 

4  
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 Общо: 60 60 

 
 
Лектор: д-р Елеонора Станчева  
 

 
 
Елеонора Станчева е доктор по икономика и понастоящем е преподавател в Софийски 
университет "Св. Климент Охридски".  
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Работила е като мениджър на счетоводен отдел в "АФА" ООД, както и като счетоводен 
експерт по проект "Регулация на капиталови пазари" и като експерт по проект 
"Капиталови пазари" на Американската асоциация за международно развитие (USAID). 

Специализирала е по проект на Световната банка и Европейската комисия  в областта 
на счетоводните и одиторски регулации (REPARIS) и в областта на счетоводство на 
публичния сектор в Dublin Corporation, Ирландия. Сертифицирана е по проект 
"Капиталови пазари" на USAID за обучение на лектори по Международни стандарти за 
финансово отчитане, както и като лектор от Master Trainer Institute Europe. 

От 2000 г. чете лекции на български и английски език по теория на счетоводството, 
финансово счетоводство, счетоводство на застрахователните и осигурителни 
предприятия, международни стандарти за финансово отчитане, анализ на финансови 
отчети и счетоводство за неспециалисти. Преподавала е и в Сity University of Seattle в 
България. 

Професионалните й интереси са в сферата на Международните стандарти за финансово 
отчитане, анализа на финансовите отчети и усъвършенстване методологията на 
преподаване на счетоводните дисциплини.  

Извършва консултантски услуги, свързани с разработването на учебни програми за 
обучение по счетоводство, включително и за неспециалисти. 

 

Използвани методи на работа 
 Презентация  – увод в теорията и основните съдържателни моменти в курса;  
 Интерактивна лекция; 
 Интерактивна дискусия - подпомага усвояването на темата; 
 Бизнес симулация – широко обхватна симулация, която цели да упражни в 

защитена учебна среда и приложи на практика новоусвоените умения; 
 Дискусии в група; 
 Работа с казуси – проверка на наученото през специфични примери и очаквани 

решения;  
 Брейнсторминг сесии – техники за генериране на нови идеи;  
 Списък с решения – индивидуален практически наръчник за справяне в 

различни ситуации; 
 Демонстрация  – практически тест на усвоените знания;  
 Въпросници  - възможност за самооценка на обучаемите. 

 
Основните подходи в обучението са насочени към учене чрез собствен опит. Разчита се 
на прякото участие на обучаемите в предварително зададени или спонтанни ситуации, в 
които да усвоят и оттренират преподаваните знания.  

 


