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Обезценка на ДМА при прилагане на модела „цена на придобиване” 
ас.Ат.Атанасов 

Нормативна база: СС 16, СС 36 
По-важни дефиниции: 
Възстановима стойност - по-високата от нетната продажна цена на даден актив и неговата 
стойност в употреба.  
Нетна продажна цена - сумата, която може да се получи за даден актив при пряка сделка между 
информирани и желаещи осъществяването й купувач и продавач, намалена с разходите по 
продажбата.  
Стойност в употреба - сегашната стойност на прогнозираните бъдещи парични постъпления, 
които се очаква да бъдат получени при непрекъснатото използване и при освобождаването от 
актива в края на полезния срок на ползването му.  
Балансова (преносна) стойност - стойността, по която един актив се посочва в счетоводния 
баланс на предприятието след приспадане на начислената амортизация и начислените към 
момента загуби от обезценката му.  
Разходи при освобождаване от актива - разходите, които са пряко свързани с освобождаване на 
предприятието от даден актив (например разходи по прекратяване на експлоатацията на 
уранови мини, по извеждане на ядрени реактори и т.н.), с изключение на финансовите разходи и 
разходите за данъци от печалбата.  
Генериращ парични постъпления обект - най-малката разграничима група от активи, която 
поражда (генерира) парични постъпления при използването на активите, които са в значителна 
степен независими от паричните постъпления от други активи или групи от активи.  
Загуба от обезценка на активи - сумата, с която балансовата (преносната) стойност на актива 
превишава неговата възстановима стойност.  
 

Тестването на активите за обезценка се извършва най-малко веднъж годишно към 
датата на съставяне на годишния финансов отчет. При извършване на тестовете за обезценка се 
вземат предвид следните признаци, които са основани на външни и вътрешни източници на 
информация: 

• през отчетния период е настъпило значително намаляване на пазарната стойност на 
актива в сравнение с очакваната в резултат на изминало време или нормална употреба; 

• през периода са настъпили или се очаква да настъпят  значителни промени с негативен 
ефект върху предприятието, свързани с технологичната, пазарната, икономическата или 
правната среда, в която предприятието оперира; 

• има данни за морално изхабяване или физическо увреждане на актива; 
• през отчетния период са настъпили или се очаква да настъпят промени в обема или 

начина на настоящото или бъдещото ползване на актива, например: неизползване на актива, 
наличие на  планове за преструктуриране или преустановяване на дейността, за която се 
използва активът;  

• има данни от вътрешната отчетност, които показват, че икономическата изгода от 
използването на актива е или се очаква да бъде по-ниска от очакваната.  
 

Оценката на бъдещите парични потоци следва да включва: 
 Входящ поток на парични постъпления от използването на актива; 
 Изходящ паричен поток, който възниква по време на използването на актива и 

пряко може да се отнесе и разпредели към конкретния актив и при изваждането 
му от употреба, ликвидация и т.н.; 
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 Нетен окончателен паричен поток по повод на ликвидацията на актива в края на 
полезния му срок на ползване. 

 
За да може да оцени стойността на парите, които ще бъдат получени през периода на 

експлоатация на актива, предприятието трябва да определи сегашната им стойност. Това става, 
като прогнозираните бъдещите парични потоци се дисконтират с подходяща норма или 
дисконтов фактор. Дисконтовият фактор от своя страна трябва да отразява специфичния риск за 
актива.  

В страните с развити фондови пазари определянето на дисконтовия фактор е сравнително 
лесно, тъй като за отправна точка може да се използва премията, срещу която инвеститорите са 
склонни да правят вложение в компании, работещи в същия отрасъл на разглежданото 
предприятие.  

В български условия при определянето на дисконтовия фактор за база могат да се 
използват лихвите по банковите заеми или размера на оскъпяването, в случай че същият актив 
бъде взет под формата на финансов лизинг.  
 
Пример 1: 
Към 31.12.2009 г. предприятие разполага с производствена машина, която е закупена съгласно 
фактура през месец април 2007 г. за 14 000 лв. (без ДДС) като е определен полезен срок за 
нейното използване 7 години и е избран линеен метод за амортизирането й /до м.април 2014 
год. вкл./  
На 01.07.2009 г. предприятието е сключило договор за отдаване под наем на производствената 
машина за срок от 5 години /до 30.06.2014г./ като е договорен месечен наем в размер на 200 лв. 
без ДДС. 
Продажната стойност на подобна машина втора употреба към 31.12.2009 г. е 8 000 лв. 
Евентуалните разходи за продажбата са пренебрежимо малки. 
 
Иска се: 
Към 31.12.2009 г. в предприятието е налице вътрешно управленска информация за евентуални 
признаци за обезценка на машината.  
Да се определи възможна ли е обезценка на актива като се има предвид, че предприятието е 
избрало да прилага НСФОМСП и оценява своите активи по модела „цена на придобиване”. 
 
Решение: 
 

АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МАШИНА 
Инв.№ ....... 

     

Период 
Отчетна  
стойност 

Амортизация 
 за периода 

Натрупана  
амортизация 

Балансова 
стойност 

месец май 2007 14000 1333.33 1333.33 12666.67 
  2008 14000 2000.00 3333.33 10666.67 
  2009 14000 2000.00 5333.33 8666.67 
  2010 14000 2000.00 7333.33 6666.67 
  2011 14000 2000.00 9333.33 4666.67 
  2012 14000 2000.00 11333.33 2666.67 
  2013 14000 2000.00 13333.33 666.67 
месец април 2014 14000 666.67 14000.00 0.00 
Общо:   14000.00 
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Метод : линеен  

 
ГАН 14.29% 

   
 

ГАКв 2000.00 
   

 
Мес.АКв 166.67 

   
      Отчетна стойност на машината към 31.12.2009 – 14 000 лв. 

Балансова стойност към 31.12.2009 – 8 666.67 лв. 
 
След като са налице вътрешни индикации за обезценка на актива, следва да се определи 
неговата възстановима стойност и да се сравни с балансовата стойност на актива. За целта ще 
определим: 
а/ нетната продажна цена на машината – 8 000 лв. 
б/ стойността в употреба на машината – 8 187.99 ЛВ. 
 
При изчисляването на стойността в употреба на машината е възприето, че разходите за 
изваждане от употреба на машината са пренебрежимо малки. Тук при изчисляването на 
бъдещите парични потоци евентуално могат да бъдат включени разходи за демонтаж, 
ликвидиране, получени приходи от продажба на части и т.н. 
Следва да се избере норма на дисконтиране, която да е адекватна на икономическата реалност в 
страната. В конкретния случай това може да е лихеният процент по банковите заеми, лихвените 
проценти по лизингови договори и т.н. Избраната норма на дисконтиране (r) е 12 %. 

 

 
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТ В УПОТРЕБА 

    
    

Година 

Бъдещ 
 паричен 

поток 

Дисконтов фактор 
при норма на  

дисконтиране 12% 

Дисконтирани 
 бъдещи 
парични 
потоци 

    

2009 1200 0.89 1071.43     
2010 2400 0.80 1913.27     
2011 2400 0.71 1708.27     
2012 2400 0.64 1525.24     
2010 2400 0.57 1361.82     
2014 1200 0.51 607.96     

  12000   8187.99     
 

Стойност в употреба към 31.12.2009 г. – 8 187.99 лв. 
 
Възстановимата стойност следва да се определи като по-високата от нетната продажна цена и 
стойността в употреба на актива и ако възстановимата стойност е по-ниска от балансовата 
стойност на актива да се извърши обезценка: 
 Стойност в употреба  8 187.99 > 8 000 Нетна продажна цена 
т.е. възстановимата стойност на актива е 8 187.99 лв., която е по-ниска от балансовата стойност     
8 666.67 лв.  
Загуба от обезценка = 8 666.67 – 8 187.99 = 478.68 лв. 
За отчитане на загубата от обезценки: 
 Дт с/ка Разходи от последващи оценки на активи / Загуби от обезценка – 478.68 
  Кт с/ка Амортизация на ДМА – за амортизируемите активи  - 478.68 
 или     Кт с/ка ДМА -  за неамортизируеми активи 
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Пример 2**

Придобита е производствена машина през месец декември 2000 г. за 350 000 лв. с 
определен полезен живот 7 години и възприет линеен метод на амортизация. В края на 2002 г. е 
налице  информация, че е налице съществена промяна в модните тенденции и в очакваните 
приходи от експлоатация на машината. Необходимо е да се изчисли стойността в употреба на 
производствената машина  за оставащия период от 5 години при  лихвен процент  6  %. 

 

Информацията за очакваната себестойност на продукция, продажната  стойност  и  нетния 
паричен поток, както и за дисконтовият фактор  при 6 на сто лихва са посочени  в таблицата по-
долу: 

 
Година Продажна 

стойност 
Себестойност Нетен паричен 

поток 
Дисконт - 

6% 
Дисконтиран паричен 

поток 

1 110000 70000 40000 0,9433962 37736 

2 132000 66000 66000 0,8899964 58740 

3 143000 55000 88000 0,8396193 73886 

4 108000 54000 54000 0,7920937 42773 

5 88000 56000 32000 0,7472582 23912 
          237047 

 
 

Показатели Сума  

Цена на придобиване на машината      350 000,00     

Амортизации за  2001 година (350000 :7) 

 

 

 

 

 

 

       50 000,00     

Амортизации за  2002 година (350000 :7)        50 000,00     

Балансова стойност на 31.12.2002 г.      250 000,00     

Стойност в употреба      237 047,00     

Загуба от обезценка        12 953,00     

За разликата между балансовата стойност и стойността в употреба  ше се отрази загуба от 
обезценка 

Дт с/ка 631 Загуба (разходи) от обезценка - 12 953 
Кт с/ка 241 Амортизация на ДМА - 12 953 
 

                                                           
** Примерът е взаимстван от Димитров, Сл., Счетоводство на предприятието, Стено, 2009. 


