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• Измерване и оценяване – основен критерий за счетоводно признаване

**Даване на количествена оценка на обекта според определени

правила

** Изразяването на оценката на обекта в паричен измерител

• Използването на паричния измерител – особеност на счетоводството

• Качества на счетоводната информация – анализ и сравнение

1. Същност на оценяването.



Оценяването - способ, с помощта на който се

определят паричните суми, с които отделните

активи и пасиви на предприятието ще бъдат

включени във финансовите отчети.



измерване

• Количествена 
оценка на обекта 
според определени 
правила

оценяване

• Изразяването на 
оценката на обекта 
в паричен 
измерител

представяне

• При текущото 
отчитане и във 
финансовите 
отчети



2. Видове оценки в счетоводството.

I. От времева гледна точка.

II. Според вида на сделката.

III.Според характера на събитието.

IV.Според момента на определяне.



От времева гледна 
точка

Историческа цена

Цена на 
придобиване

Себестойност

Справедлива цена

Текуща цена Нетна 
реализируема

стойност

(пазарна, 
справедлива цена)

Настояща 

цена

Сегашната стойност 
на нетните парични 
потоци, очаквани от 
използването на 
даден актив или 
необходими за 
погасяване на даден 
пасив



Според вида на 
сделката

Покупни цени 
(историческа цена, 

текуща цена)

Продажна цена 
(справедлива, настояща)



Според характера 
на събитието

Действително 
събитие

историческа цена

Очаквано събитие

настояща стойност

Хипотетично събитие

възстановителна 
(текуща) стойност, 
нетна реализирума

стойност

Възстановителна стойност – цената, която би се платила в момента за 

придобиването на съответния актив

Нетна реализируема стойност – предполагаемата продажна цена при пряка 

сделка между информирани страни, намалена с разходите за продажбата.



Според 
момента на 
определяне

Текущи

„Историческа цена“

„Отчетна цена 
(стойност)“

Периодични

(последващи)

за представяне на 
активите или 
пасивите към        

по-късен момент, 
следващ тяхното 

придобиване



• Цена на придобиване 

• Покупната цена плюс всички разходи за привеждане на актива във 

вид, готов за ползване без финансовите и административните 

разходи;

• Използва се за оценка на активи, придобити чрез покупка;

Историческата цена бива:



• Себестойност

• Оценка на произведените активи, в които не се включват административните 

разходи, разходите за продажби, финансовите и извънредните разходи.

• За оценка на активи, създадени в самото предприятие – продукция, 

незавършено производство, услуги, изграждане на ДА по стопански начин.

• Включва само основните производствени разходи – съкратена (непълна) 

себестойност



• Справедлива цена

• Пазарна цена, борсова цена, продажна цена, оценка от лицензиран оценител.

• Прилага се тогава, когато не може да се приложи цената на придобиване 

(безвъзмездно придобити) или себестойността( активът не е създаден в 

предприятието)



Стара дефиниция: 

“Сумата, срещу която може да бъде заменен даден актив или 

уреден даден пасив между информирани и желаещи страни в 
честна сделка” 

Дефиниция за справедлива стойност

според МСФО 13

Нова дефиниция: 

“Цената, която би била получена при продажба на даден актив 

или платена при прехвърлянето на задължение при обичайна 

сделка между пазарни участници към датата на оценката” 



Йерархия на справедливата стойност



Минало
• Историческа цена

Настояще

• Възстановителна стойност

• Нетна реализируема стойност

Бъдеще
• Настояща стойност



Периодично оценяване

• Приоритетно използване на историческата цена

• Недостатъците на историческата цена – времевата стойност на 

парите

• Необходимост от периодично представяне

• Предназначение на финансовите отчети

• Специфични правила за последваща оценка на различните 

обекти от имуществото на предприятието

• Оценката на предприятието – колко е близка до пазарната му 

цена ?!?



Методи за оценка на материалните 

запаси при тяхното намаление

• Първа входяща, първа изходяща цена (FIFO);

• Последна входяща, първа изходяща цена (LIFO);

• Средно-претеглена цена;

• Конкретно определена цена.



Пример:  

Към 10.06.2015 г. състоянието по сметка Материали, ан.с/ка Материал „А“ е 

следното:

НС       100 кг х 1,50 лв. = 150

200 кг х 2,00 лв. = 400

50 кг х 1,80 лв. = 90

Дт                         ан. с/ка Материал "А"                              КТ 

към с/ка Материали   

На 10.06. съгласно искания са отпуснати от склада и вложени в 

производството 310 кг. от Материал „А“.



НС       100 кг х 1,50 лв. = 150   100 кг х 1,50 лв. = 150

200 кг х 2,00 лв. = 400 200 кг х 2,00 лв. = 400

50 кг х 1,80 лв. = 90 10 кг х 1,80 лв. = 18

310 кг. за 568 лв.

Дт                         ан. с/ка Материал "А"                              КТ 

към с/ка Материали   

Първа входяща – първа изходяща цена



Последна входяща – първа изходяща цена



Средна претеглена цена
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3. Същност на калкулирането като 

счетоводен способ.

• Калкулиране - процес на обхващане, измерване и

дефиниране на разходите с цел установяване себестойност на

конкретен калкулационен обект.

• Калкулация - изчисления, пресмятания с цел установяване на

себестойността.



Себестойност

• Себестойност – паричен израз на разходите.

• Себестойността според обхвата на разходите бива:

А) Съкратена – само производствено-технологични 

разходи;

Б) Пълна – А) плюс допълнителни разходи 

(административни и разходи за продажби).





Понятия

• Калкулационен период – периода, за който ще се калкулира

себестойността. Най-често съвпада с отчетния период.

• Калкулационна сума – чистата сума на разходите, които са

извършени през даден отчетен период. Предполага

елиминиране на разходите за допълнителна продукция,

получени отпадъци, брак и т.н.

• Калкулационен обект – обект, за който се калкулира

себестойност.



• Калкулационна единица – единицата, за която се изчислява 

себестойност.

• Себестойност на единица – разходите, които са извършени 

за производството на единица от даден калкулационен обект.



НП в началото

Разходи за 
периода

Намаление на 
разходите за 

периода

НП в края

ФАКТИЧЕСКА 
СЕБЕСТОЙНОСТ 





Пример 1:

В предприятие “Алфа” ООД през месец март 2015 г. във връзка с производството 
на столове са извършени следните разходи:

а/ вложени материали – 5 000 лв.

б/ начислени амортизации – 1 200 лв.

в/ начислени работни заплати – 2 200 лв.

г/ начислени СЗО – 600 лв.

През месеца са произведени 400 бр. столове, а при инвентаризация в края на 
месеца е установено незавършено производство на стойност 200 лв. 

Иска се: Да се установи себестойността на произведените столове през месеца.



Дневник

за хронологическите записвания
N Основание и кореспондиращи сметки Обороти

Дебит Кредит

1. Дт с/ка Разходи за материали

Кт с/ка Материали

5000

5000

2. Дт с/ка Разходи за амортизации

Кт с/ка Амортизация на ДМА

1200

1200

3. Дт с/ка Разходи за заплати

Кт с/ка Персонал

2200

2200

5. Дт с/ка Разходи за осигуровки

Кт с/ка Разчети (задължения) за СЗО

600

600

6. Дт с/ка Разходи за основна дейност (пр-во на столове)

Кт с/ка Разходи за материали

Кт с/ка Разходи за амортизации

Кт с/ка Разходи за заплати

Кт с/ка Разходи за осигуровки

9000

5000

1200

2200

600



Дт с/ка Разходи за основна дейност Кт

НС                             0 Себестойност на произведената 
продукция

8 800
Вложени материали                5000

Начислени амортизации         1 200

Начислени работни заплати    2 200

Начислени соц. и здр. осиг-ки 600

ДО
9 000

КО                   8800

ДС 9 000 КС                   8800

Кр.С. 200

За запрохождаване на произведената продукция:

Дт с/ка Продукция - 8 800

Aн.сметка “Столове” – 400 бр. х 22 лв/бр

Кт с/ка Разходи за основна дейност  - 8 800



Пример 2:
В “Марина” ЕООД през месец април 2015 г. са извършени следните разходи:

1. На 02.04. съгл. фактура са закупени стоки „А“ – 1 000 бр. с единична цена на 

придобиване 1.00 лв/бр. Сумата по фактурата е изплатена съгл. платежно 

нареждане.

2. На 02.04. са изплатени в брой съгл. РКО 200 лв. съгл. получена фактура във 

връзка с транспортирането на стоките.

3. На 03.04. са изплатени в брой съгл. РКО 100 лв. съгл. получена фактура във 

връзка с товаро-разтоварни операции.

4. Закупените стоки са заприходени в склада на предприятието съгласно складова 

разписка от 03.04.2015 г.

Иска се:

1. Да се открие сметка Доставки и да се отразят по нея всички операции във връзка 

с доставените стоки. 

2. Да се установи формираната доставна стойност (цена на придобиване) на 

закупените стоки.



Дт с/ка Доставки                                                  Кт

Покупната цена  +

Разходите по придобиването 

(транспорт, товарене, разтоварване и 

т.н.)

Формираната Цена на придобиване

На материалните запаси

ДО КО

ДС КС

Кр.С.

С/ка Доставки - характеристика



Дневник

за хронологическите записвания

N Основание и кореспондиращи сметки Обороти

Дебит Кредит

1. Дт с/ка Доставки

Кт с/ка Доставчици

1000

1000

2. Дт с/ка Доставки

Кт с/ка Каса

200

200

3. Дт с/ка Доставки

Кт с/ка Каса

100

100

5. Дт с/ка Стоки

ан.с/ка Стока „А“ 1000 бр. х 1,30 лв/бр

Кт с/ка Доставки

1300

1300



Дт с/ка Доставки                                        Кт

1000

200

100

1300

ДО                                    1300 КО                                    1300

ДС                                     1300 КС                                     1300

Кр.С.                                       0

Цена на 

придобиване на 

закупените стоки



Кои разходи ще се включат в 

себестойността на ………. ?



Интересно …



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО !!!



ВАШИТЕ ВЪПРОСИ …


