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В броя на Държавен вестник (бр. 
3) от 12 януари 2016 г. бе обна-
родвано Постановление №394 

от 30.12.2015 г. на Министерския 
съвет за „Изменение и допълнение 
на Националните стандарти за фи-
нансови отчети за малки и средния 
предприятия“. С това постановление 
бе променено наименованието на 
действащите Национални стандарти 
за финансови отчети за малки и сред-
ния предприятия, като същите вече 
се наричат Национални счетоводни 
стандарти. Чисто практически тази 
промяна в наименованието се наложи 
от направените промени в обнарод-
вания в бр. 95 на ДВ от 8.12.2015 г. 
Закон за счетоводството. Съгласно 
новите разпореди на Закона за сче-
товодството предприятията следва 
да бъдат обособени в следните групи: 
микро-, малки, средни и големи пред-
приятия. Нормативно са заложени 
съответни финансови параметри, на 
които следва да отговарят дружества-
та, за да могат да бъдат класифицира-
ни в съответната категория. 
Важно е, че действащият вече от 

1.01.2016 г. променен Закон за счето-
водството дава възможност всички 
категории предприятия да използват 
като база за изготвяне на своите фи-
нансови отчети Национални счето-
водни стандарти (НСС). Именно по-
ради това разширение на обхвата от 
категориите лица, прилагащи тези 
стандарти, бе породена необходи-
мостта от промяна в самото наиме-
нование на счетоводните стандарти.
В ЗС се дава възможност за друже-

ства, които към 1.01.2016 г. изготвят 
финансовите си отчети на база 
МСФО/МСС и отговарят на критери-
ите за микро-, малко или средно 
предприятие, да преминат към съ-
ставяне на финансови отчети на база 
Националните счетоводни стандар-
ти. Изключение от общата разпоред-
ба са големите предприятия, за кои-
то е предвидена възможност за пре-
минаване към НСС, считано от 
1.01.2017 г., като за 2016 г. същите ще 
изготвят финансовите си отчети на 
база МСФО/МСС. Така предвидена-
та възможност за преход е еднократ-
на, но не е предвидено нормативно 
ограничение кога във времето може 
да бъде приложена тя.
Във връзка с практическо реализи-

ране на този преход от международ-
ни към национални счетоводни стан-
дарти, който реално за пръв път се 
даде като законодателна възмож-
ност, се прие и съответният счетово-
ден стандарт, а именно СС №42 – 
Прилагане за пръв път на Национал-
ните счетоводни стандарти.

1. Обхват на СС №42
Този стандарт се прилага от пред-
приятията, които отговарят едновре-
менно на следните две условия: ще 

трябва да приложат за пръв път На-
ционалните счетоводни стандарти 
и предходната база за отчитане са 
били Международните счетоводни 
стандарти. Този счетоводен стан-
дарт може да се приложи едно-
кратно по време на икономически 
живот на едно дружество, имайки 
предвид законово-нормативната 
уредба за еднократно преминаваме 
към НСС.  
Стандартът въвежда понятието 

първи годишни финансови отчети 
на предприятието по Национални-
те счетоводни стандарти. Това са 
тези отчети, в които предприятието 
за пръв път прилага Националните 
счетоводни стандарти и съответно 
прави изявление за тяхното спазва-
не. Първи годишни финансови от-
чети по НСС се изготвят от пред-
приятие, което:  

 е изготвило финансови отчети за 
предходен период в съответствие 
с Международните счетоводни 
стандарти и същите не съответ-
стват на Националните счетовод-
ни стандарти или  

 не е представяло финансови отче-
ти за предходни периоди.
Стандартът е неприложим в слу-

чаите, когато предприятие, което 
вече прилага Националните счето-
водни стандарти, прави промяна на 
счетоводната си политика.

2. Процедура за съставяне 
на финансови отчети 
към датата 
на преминаване към НСС
2.1. Дата на преминаване 
към НСС
Съгласно стандарта датата на пре-
минаване към НСС е началото на 
най-ранния период, за който пред-
приятието представя пълна срав-
нителна информация в съответ-
ствие с Националните счетоводни 

стандарти, в първите си финансови 
отчети.

2.2 Встъпителен баланс и 
сравнителна информация
Предприятията следва да съставят 
встъпителен баланс към датата на 
преминаване към НСС и годишен 
финансов отчет към 31 декември 
на първия отчетен период по На-
ционалните счетоводни стандарти. 
При преминаване към НСС, счита-
но от 1 януари 2016 г., реалната дата 
на преминаване към Националните 
счетоводни стандарти, при условие 
че предприятието представя срав-
нителна информация за една пре-
дходна година, ще бъде 1 януари 
2015 г. (или 31 декември 2014 г.).  
Следователно, ако предприятие-

то представя във финансовия си от-
чет сравнителна информация за два 
отчетни периода, при решение за 
прилагане на НСС, считано от 
1.01.2016 г., следва да бъде изготвен 
встъпителен баланс към 1.01.2014 г. 
В случая предприето ще изготви 
годишен финансов отчет за 2016 г., 
съответстващ на НСС, но съдър-
жащ сравнителна информация за 
2015 и 2014 г.  
Съгласно стандарта предприяти-

ето следва да представи сравни-
телна информация за предходния 
отчетен период за всички позиции, 
представени във финансовите от-
чети, като сравнителна информа-
ция може да бъде представена за 
повече от един сравним предходен 
период.
По отношение на встъпителния 

баланс предприето трябва:
 да използва счетоводните поли-
тики, които са регламентирани от 
НСС и са в сила към датата на съ-
ставяне на първия финансов от-
чет, съставен по НСС

 да признае всички активи и паси-

ви, чието признаване се изисква 
от НСС

 да не признае такива активи и па-
сиви, които не се разрешават от 
НСС

 да прекласифицира тези позиции, 
които съгласно предходната си 
счетоводна база за финансова от-
четност са били класифицирани 
като един вид актив, пасив или 
компонент на собствения капи-
тал, но които представляват раз-
личен вид актив, пасив или ком-
понент на собствения капитал  

 да прилага правилата на НСС при 
оценяването на всички признати 
активи и пасиви 

 да признае в неразпределената пе-
чалба  или - ако е по-подходящо - 
в друга категория от собствения 
капитал на датата напреминаване 
към НСС възникналите корекции 
от преизчисления, признаване и 
други. Това се прилага за коре-
кции, породени от различия на 
счетоводните политики, които 
предприятието ще използва в 
своя встъпителен баланс по  
НСС и прилаганите такива счето-
водни политики в предходните 
финансови отчети 

 в случай че преизчисляването на 
встъпителния баланс и извърш-
ването на една или повече коре-
кции, изисквани от настоящия 
стандарт, е невъзможно, предпри-
ятието трябва да приложи разпо-
редбите на стандарта за най-ран-
ния период, за който това е прак-
тически изпълнимо, и да опове-
сти данните, за които няма срав-
нителна информация.

Очаквайте продължение 
на 16 февруари 2016 г. 
относно прилагането 

на новоприетия стандарт.

Новият национален 
счетоводен стандарт
От 1 януари 
малките 
и средните 
предприятия 
може да изготвят 
отчети по НСС
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