
IFRS TOOLS: RECEIVABLES (SIMPLIFIED APPROACH)
ИНСТРУМЕНТ ЗА АНАЛИЗ НА ВЗЕМАНИЯ И ОБЕЗЦЕНКИ (ОПРОСТЕН ПОДХОД) 

Инструментът осигурява приложението на изискванията на МСФО 9 относно опростения подход за 
анализ и изчисляване  на обезценка на:
 Търговски и други краткосрочни вземания
 Активи по договори с клиенти съгласно МСФО 15 без съществен финансов компонент
 Лизингови вземания.
Инструментът генерира обезценката на база модела „очакваната кредитна загуба за целия живот” като 
взема предвид матрица на кредитните загуби, илюстрирана с „Крива на кредитната загуба” по дни 
(виж следващата илюстративна крива). 
Тази крива обобщава детайлна информация (обичайно за последните три години) за поведението на 
даден портфейл от клиенти, географски район или друг признак за плащане (или неплащане) на 
продажбите във времето, както и общия ефект на бъдещи фактори, които могат да й влияят. 
Последните могат да се анализират със статистически модели с цел изследване на ефекта на различни 
макроикономически и други фактори върху събираемостта.
Методологията и подходът на работа в инструмента са консултирани със специалисти по МСФО 9 в 
АФА, водеща одиторска и консултантска компания.
Основни предимства на инструмента са посочени в следващите точки. 

Простота за работа
Инструментът използва информация 
генерирана от счетоводните и информационни 
системи, на база на която се генерира „Крива 
(матрица) на кредитната загуба”. След това 
получените вероятности се прилагат върху 
салдата на вземанията по фактури към края на 
съответния отчетен период. Целта на 
инструмента е да минимизира ръчната 
обработка и корекции на данните, като се 
избягват и подходи тип „черна кутия“, за да се 
даде възможност на счетоводители и одитори 
за преглед на метода и проверка на 
резултатите. Обичайните възможни 
усложнения при първоначалното използване 
на инструмента  могат да възникнат в случай на 
проблеми с качеството и връзките между 
данните в първичната информация. 

Детайлност
Въпреки опростения подход, инструментът отчита в 
детайл (на ниво фактура и анализ по дни) 
поведението и бизнес модела на даденото 
дружество и портфейл, с възможност за отразяване 
на сценарии и бъдещи ефекти от 
макроикономически фактори. С този подход се 
цели и отразяване на спецификите на конкретното 
дружество и избягване на надценяване или 
подценяване на обезценките поради осредняване 
на данни и периоди, или обезценяване на база 
теоретични стойности или подходи тип „така е 
прието“. 

За контакти:
Стефан Марков +359 888 404 274 stefan.markov@dilladvisory.com

Опитен екип
В случай на нужда от съдействие с обработка на 
първична счетоводна информация, коригиране на 
грешки в нея и т.н. нашият екип е подготвен да 
обработи и подготви информацията за въвеждане в 
инструмента, както и да отговаря на въпроси по 
неговото използване. 

Възможности за интегриране във 
финансовата функция
Освен за целите на IFRS 9, инструментът може 
да бъде използван текущо във финансовата 
функция – например като част от индикатори за 
управление на риска, за текущо наблюдение на 
поведението на клиенти, сегменти и т.н., за 
ранни индикации за влошаване на 
събираемостта и други.

Ефикасност
Инструментът се предлага с разнообразни опции за честота на използване и заплащане, които могат да 
се адаптират спрямо спецификите на холдингови структури, големи, средни или малки компании.
Повече информация е представена на нашия сайт: www.dilladvisory.com/IFRS
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