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Има пубикации и доклади в областта на независимия финансов одит. 

Научните му интереси са насочени главно в областта на аналитичните 

процедури, статистическия одитинг, асиметричната информация и 

данъчния одит. 

 

Резюме 

Студията е посветена на диагностичния одит. В нея се изследва 

същността на оценката на риска при придобиване на предприятие (дю 

дилиджънс) и основанията за нейното определяне като диагностичен одит. 

Обръща се специално внимание на диагностичните елементи в 

съвременния одит на финансовите отчети според Международните 

одиторски стандарти. Изследват се моделите CVP, Du Pont, Z-score, EVA и 

Balanced Scorecard за прилагането на диагностичен одит на предприятие. 

 Ключови термини: Одит, одиторски ангажименти, диагностичен 

одит, дю дилиджънс, финансов дигностичен преглед, CVP, Du Pont, Z-

score, EVA, Balanced Scorecard. 

 

Methodological prerequisites for the application of diagnostic audit 

Chief Assistant Professor Ali Veysel, PhD, CPA 

 

Summary 

The study is regards of the diagnostic audit. It examined the nature of the 

risk assessment in the business acquisitions (due diligence) and the reasons for 

its determination as a diagnostic audit. Special attention is paid to diagnostic 

elements in the today’s audit of financial statements according to the 

International Auditing Standards. Research is made for application of the 

models CVP, Du Pont, Z-score, EVA, Balanced Scorecard in diagnostic audit. 

Key terms: Audit, audit engagements, diagnostic audit, due diligence, 

financial diagnostic review, CVP, Du Pont, Z-score, EVA, Balanced Scorecard. 
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Увод 

През последните години изключително широко разпространение 

получи оценката на риска, свързан с придобиването на предприятия. За 

целта се ангажират специалисти от различни области като финанси, 

данъци, право, екология, техника и други. Много български и 

чуждестранни одитори също предлагат подобни услуги. Въпреки това в 

литературата по одит, включително в западната, все още не се среща 

изследване на методологическите предпоставки за прилагането на този 

процес. 

В това отношение могат да се посочат различията в наименованието 

на оценката на риска при придобиването на предприятие. Тя се определя 

чрез различни термини, като най-често авторите приемат един от тях без 

да аргументират своя избор. Друг проблем представляват слабостите в 

изледването на същността и процедурите за нейното извършване. 

Публикациите по темата са свързани предимно с предлагането на 

практически съвети без необходимото теоретично обосноваване. 

Тези и други слабости показват, че вече се изпитва нужда от 

развитие на теорията на одита в нова насока. Забележително е, че проф. 

Михаил Динев отбелязва потребността от ускорено налагане на 

диагностичния одит.
 1
 

 

1. Същностна характеристика на оценка на риска при 

придобиването на предприятие 

Оценката на риска, свързан с придобиването на предприятие, е 

известен най-вече с термина „дю дилиджънс” (due diligence). В 

българската практика на одита този процес се нарича още „финансов 

                                                 
1
 Динев, М. Още няколко щриха към теорията и практиката на финансовия одит. Годишник на ИДЕС 

2007. София, стр. 7 – 48, стр. 12-13. 
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диагностичен преглед”. Освен това, често се твърди, че той представлява 

ангажимент за извършване на договорени процедури относно финасова 

информация. В литературата по одитинг български и чуждестранни 

автори използват и наименованието „диагностичен одит”.
2
 Различията 

между тези понятия представляват особен интерес за изследването. Това е 

така, защото те не са еднозначни. Необходимо е да се установи дали 

оценката на риска, свързан с придобиването на предприятие, който се 

извършва от одиторите, може да се определи като одит. Той представлява 

интерес за теорията на одита само ако съдържа в себе си характеристиките 

на одитния процес. 

 Това може да стане чрез изследване на някои  същностни 

характеристики на одита и на одиторските ангажименти и тяхното 

сравняване с дю дилиджънса. Те имат значение, защото съществуват 

множество определения за одита, някои от които го ограничават само до 

проверката на финансовите отчети, което не са в съответствие с теорията 

на одитинга. 

 

1.1.  Теоретични основания за определянето на даден процес като 

одит 

 Теоретичните основанията за определянето на даден процес като 

одит имат съществено значение за изследването. Това е така, защото по 

този начин може да се установи дали в оценката на риска при 

придобиването на предприятие се съдържат характеристиките на одитния 

процес. За целта трябва да се анализира същността на одита, неговия 

процес, принципи, резултат и цел. Тези характеристики обаче не могат да 

                                                 
2
 Вж. Динев, М. Още няколко щриха към теорията и практиката на финансовия одит. Годишник на ИДЕС 

2007. София, стр. 7 – 48, стр. 12-13 и Basile, Anthony P.; Berliner, Robert W. Diagnostic Auditing: Identifying 

Operating Problems Via the Financial Audit. Corporate Accounting 3. 2  (Spring 1985). 

http://search.proquest.com. Електронни ресурси на библиотеката на Университета за национално и 

световно стопанство, http://www.unwe.acad.bg. 
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се намерят само в едно определение. Затова е необходимо да се разглеждат 

няколко дефиниции.  

Най-известната дефиниция за същността на одита е тази на 

Американската асоциация на счетоводителите (American Accounting 

Association) от 1971 г.: „систематически процес на обективно събиране и 

оценяване на доказателства за икономически действия и събития, за 

определяне степента на съответствие на тези твърдения с установените 

критерии и представяне на резултата от проверката на заинтересованите 

потребители”.
3
 От това определение се вижда, че с одита се събират и 

оценяват доказателства за действия и събития. Тези дейности се определят 

като „систематически процес”. Резултатът от него, който се представя на 

заинтересованите потребители, е определянето на степента на 

съответствие на твърденията с установените критерии. Освен това се 

акцентира върху етиката в одита, в случая обективността. Заслужава 

внимание и неговият обхват. Отбелязва се, че чрез одита се събират и 

оценяват доказателства за всички „икономически действия и събития”. 

Това се прави, за да се установи съответствието на твърденията с 

определените „критерии”, които може да са разнообразни за различните 

одити. В това отношение интерес представляват разсъжденията на проф. 

Динев: „ако се изключи думата „икономически”, то характеристиките на 

този систематичен процес ще имат значение за всяка друга дейност, т.е. за 

действия и събития за всяка област на социалното управление”.
4
 Подобно 

мнение има основания, защото при всички одити се определя 

съответствието на предмета с критерия. 

В дефиницията на Американската асоциация на счетоводителите не 

се посочва целта на одита. Въпреки това някои автори при неговия анализ 

                                                 
3
 Цитат използван от Robertson, Jack C. and Frederick G. Davis. Auditing. Illinois, Irwin, 1988, p. 5. 

4
 Динев, М. Още няколко щриха към теорията и практиката на финансовия одит. Годишник на ИДЕС 

2007. София, стр. 7 – 48, стр. 10. 
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определят целта като изразяване на мнение.
5
 Но думата „цел” означава 

„това, към което човек се стреми, което трябва да се осъществи”.
6
 При 

научните изследвания тя се определя като „желано състояние или 

предпочитан резултат”.
7
 Одиторът се стреми към изразяване на мнение в 

своя доклад, което обаче не е самоцел. Интересно е, че Адамс излага 

мнението, че одитът е „проверка, която има за резултат формирането на 

мнения за верността и обективността на финансовата отчетност”,
8
 според 

което изразяването на мнение е резултат. 

Непълнотата в дефиницията на Американската асоциация на 

счетоводителите, по отношение на целта, може да се компенсира с 

мненията на други автори. Според едно от определенията на Arens одитът 

е „намаляване до приемливо ниво на информационния риск за 

потребителите на финансовите отчети”.
9
 То има значение за определяне 

целта на одита. В него се посочва основният смисъл на всеки одит, а 

именно намаляване на информационния риск. Други автори също имат 

идентични мнения, например: 

„Чрез одита се намалява информационния риск на потребителите на 

финансовите отчети”
10

 (Robertson) 

„Търсенето на одити произтича от желанието за намаляване на 

информационния риск”
11

 (O`Reilly – Montgomery`s Auditing)  

Представените мнения за целта на одита изискват да се обоснове 

понятието „информационен риск”. Според Robertson то означава 

„вероятността от грешни счетоводни статии и оповестявания във 

                                                 
5
 Вж. Robertson, Jack C. and Frederick G. Davis. Auditing. Illinois, Irwin, 1988, p. 5. 

6
 Онлайн тълковен речник - http://talkoven.onlinerechnik.com. 

7
 Младенова, Г. Маркетингово планиране. София, Стопанство, 2006, стр. 301. 

8
 Цитат използван от Динев, М. Методологически проблеми на независимия одит в България. Сборник 70 

години независим одит в България и 10 години от възстановяването на одиторската професия. София, 

Мисъл, 2001, стр. 109 – 130, стр.113. 
9
 Arens, Elder and Beasley. Auditing and Assurance Services. Prentice Hall, 2008. 

10
 Robertson, Jack C. and Frederick G. Davis. Auditing. Illinois, Homewood,1988, p. 774. 

11
 O`Reilly, V. and others. Montgomery`s Auditing. New York, John Wiley & Sons, 1999, p. 9. 
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финансовите отчети”.
12

 Подобни са дефинициите и на други автори, като 

например „риска информацията да не е надеждна”
13

 (Rittenberg), както и 

„риска информацията, в случая тази, която се съдържа във финансовите 

отчети, да не е вярна”
14

 (O`Reilly). 

Краткото изследване за същността на одита позволява да се направят 

следните по-важни изводи:
15

 

1. Одитът е целенасочен и логически подреден процес, който включва 

множество процедури. 

2. Одитът се характеризира с висока степен на обективност. При неговото 

осъществяване се изключва неоправдано влияние, конфликт на интереси и 

предубеденост за одитираните обекти. 

3. Резултатът от всеки одит е изразеното мнение за съответствие на 

предмета с определените критерии. 

4. Целта на всеки одит е намаляването до приемливо ниво 

информационният риск на потребителите на икономическата информация, 

за която се изразява мнение. Съществува неизбежен риск да не се откриват 

съществените отклонения. Въпреки това извършеният одит увеличава 

доверието в представяната информация. 

 Основателно е всеки процес, който съдържа посочените 

характеристики да се определи като одит. Този извод е важен за 

изследване същността на одиторските ангажименти, включително и 

оценката на риска при придобиването на предприятие. 

 

1.2. Същностна характеристика на одиторските ангажименти и 

основания за тяхното определяне като одити 

                                                 
12

 Robertson, Jack C. and Frederick G. Davis. Auditing. Illinois, Homewood,1988, p. 774. 
13

 Rittenberg, L. and others. Auditing. A Business Risk Approach. Mason, South-Western Cengage Learning, 

2009, p. 18. 
14

 O`Reilly, V. and others. Montgomery`s Auditing. New York, John Wiley & Sons, 1999, p. 8. 
15

 Вж. Вейсел, А. Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие. 

Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор”. УНСС, 2011, стр. 18. 
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Одиторските ангажименти според Международната федерация на 

счетоводителите са три вида: ангажименти за изразяване на сигурност 

(Assurance engagement), ангажименти за договорени процедури (Agreed-

upon procedures engagement) и ангажименти за комрилиране (Compilation 

engagement).
16

 Интерес за изследването представляват общите 

характеристики и различията между тях. Необходимо е да се установи, кои 

от тях представляват одити. 

В Международните одиторски стандарти се посочва, че ангажимент 

за изразяване на сигурност представлява „ангажимент, при който 

практикуващ специалист
17

 (във всички области на познанието – А.В.) 

изразява заключение, чиято цел е да повиши степента на доверие на 

предвидените потребители, различни от отговорното лице, за резултата от 

количествената оценка или измерването на предмета на ангажимента 

спрямо съответните критерии”.
18

 В случая е необходимо да се обърне 

внимание на „изразяването на заключение за измерването на предмета 

спрямо критериите” и „повишаването на степента на доверие на 

предвидените потребители” (намаляване на информационния риск – А.В.). 

Те са в съответствие с характеристиките на одита, посочени по-горе. Освен 

това трябва и да се отбележи, че съгласно Международните одиторски 

стандарти при ангажиментите за изразяване на сигурност одиторите трябва 

да се съобразяват с Етичния кодекс на професионалните счетоводители и 

да спазват процедурите, които се изискват. Това означава, че те съдържат 

                                                 
16

 Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част І, ИДЕС, 

стр. 15-16. 
17

 В българския превод на Международните одиторски стандарти „practitioner” се превежда като 

„самостоятелно практикуващ професионален счетоводител”, вж. Ръководство по Международни 

стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и 

свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част І, ИДЕС, стр. 15. Такъв превод е допустим, защото 

Международните одиторски стандарти се отнасят предимно за изисквания по закон одит на финансовите 

отчети и за одиторите. Но в настоящото изследване одита се разглежда в по-широк обхват, затова е по-

приемливо да се превежда като „практикуващ специалист”. 
18

 Glossary of terms, February 2009. Handbook of international quality control, auditing, review, other 

assurance, and related services pronouncements, 2010 edition, Part I. International federation of accountants, 

http://www.ifac.org/, р. 13. 
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всички характеристики на одита. Затова е основателно да се твърди, че 

ангажиментът за изразяване на сигурност може да се идентифицира с 

одита. 

Забележително е обаче, че според определението за ангажимент за 

изразяване на сигурност в Международните одиторски стандарти, 

намаляването на информационния риск се отнася само за потребителите на 

информация, които са различни от отговорното лице. Това означава, че то 

се отнася само за одити на финансови отчети с общо предназначение, 

които се изискват по закон. Неговят обхват не включва други одити, като 

вътрешен одит, одит на изпълнението, финансовото управление и т.н. 

Например, при вътрешния одит одиторът може да докладва на 

ръководството на предприятието, което носи отговорност за 

фунционирнето на вътрешните контроли. 

Интерес за изследването представлява и разграничаването на 

ангажиментите за изразяване на сигурност. Според Международните 

одиторски стандарти те биват: ангажименти за изразяване на разумна 

степен на сигурност (или ангажименти за одит) и ангажименти за 

изразяване на ограничена степен на сигурност (или ангажименти за 

преглед).
19

 За тях се посочват следните характеристики: 

„Целта на ангажимента за изразяване на разумна степен на сигурност е 

намаляването на риска на ангажимента за изразяване на сигурност до 

приемливо ниско ниво съобразно конкретните обстоятелства на 

ангажимента, като база за положителна форма за изразяване на 

заключението на практикуващия специалист”.
20

 

                                                 
19

 Вж. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част І, ИДЕС, 

стр. 15-16 и Ръководство по етичния кодекс на професионалните счетоводители. Издание 2010, ИДЕС, 

стр. 135. 
20

 Glossary of terms, February 2009. Handbook of international quality control, auditing, review, other 

assurance, and related services pronouncements, 2010 edition, Part I. International federation of accountants, 

http://www.ifac.org/, р. 17. 
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„Целта на ангажимента за изразяване на ограничена степен на 

сигурност е намаляването на риска на ангажимента за изразяване на 

сигурност до ниво, което е приемливо съобразно конкретните 

обстоятелства на ангажимента, но където този риск е по-висок от риска 

при ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност, като база за 

отрицателна форма за изразяване на заключението на практикуващия 

специалист”.
21

 

От представените определения на двата вида ангажименти се 

забелязва, че основното различие между тях рискът или степента на 

сигурност. При „прегледите” се осигурява ограничена (или по-ниска) 

степен на сигурност от „одитите”. Затова при тях се изразява отрицателно 

заключение. Това обаче има само практическо значение. То помага на 

потребителите на информацията да разграничават одиторските мнения 

според тяхната надеждност. В това отношение е необходимо да се посочи, 

че в Зелената книга на Европейската комисия термините „ограничен одит” 

(одит с по-ниска надеждност – А.В.) и „задължителен преглед” се 

използват като синоними.
22

 

Направеното кратко изследване за същностните характеристики на 

видовете ангажименти за изразяване на сигурност позволява да се обобщи, 

че прегледът представлява одит с по-висок риск (или по-ниска степен на 

сигурност). 

По-голям интерес за изследването представляват договорени 

процедури. Това е така, защото оценката на риска при придобиването на 

предприятие често се определя като ангажимент за договорени процедури. 

За тях в Международните одиторски стандарти се посочва следното 

определение: 

                                                 
21

 Ibid., p. 17. 
22

 Вж. Зелена книга. Одитна политика: поуки от кризата. Брюксел, 2010, Стр. 23 
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„Ангажимент, при който одиторът се ангажира да извърши такива 

процедури от одиторско естество, за които той, предприятието и всички 

определени трети страни са постигнали договореност, както и да издаде 

доклад за фактическите констатации”.
23

 

В случая е необходимо да се обърне внимание на израза „процедури 

от одиторско естество”. Това означа, че при ангажиментите за договорени 

процедури се прилагат одиторски процедури, които са целенасочени и 

логически подредени. Те обаче не са стандартни, а се избират от одитора в 

съответствие с целите на ангажимента и трябва да съответстват на 

исканията на „предприятието и всички определени трети страни”. 

Резултатът при договорените процедури е докладът за фактически 

констатации. Може би поради спецификата на това наименование, често се 

твърди, че при него не се изразява мнение, а се прави оценка на критична 

информация.
24

 Такъв текст не се съдържа в Международен стандарт за 

свързани по съдържание услуги 4400 Ангажименти за извършване на 

договорени процедури относно финансова информация. Но в него е 

посочено, че при тях не се изразява сигурност.
25

 Може да се твърди, че и 

двете твърдения не са теоретично обосновани. Това може да се докаже с 

анализ на примерния доклад в Приложение 2 към посочения стандарт. 

Една от констатациите в него е „по отношение на точка 1 (в нея са описани 

извършените процедури – А.В.), ние констатирахме, че допълнението е 

вярно и общата сума съответства на сравняваната”. Вижда се, че това също 

представлява изразяване на мнение и сигурност. Но то се отнася за един 

конкретен обект, а не за целия финансов отчет. 

                                                 
23

 Вж. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част І, ИДЕС, 

стр. 15 
24

 http://www.accountancystudents.co.uk/news/read/financial_due_diligence. 
25

 Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част ІІ, ИДЕС, 

стр. 368. 
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Безспорно е, че целта при ангажиментите за договорени процедури е 

намаляване на информационния риск на потребителите на проверяваната 

информация. Но за разлика от ангажиментите за изразяване на сигурност 

според Международната федерация на счетоводителите, при тях не е 

задължително предвидените потребители да са различни от отговорното 

лице. Това означава, че те не се отнасят за одити на финансови отчети с 

общо предназначение. Въпреки това обаче може да се твърди, че те 

отговарят на характеристиките на одитния процес. При тях също се цели 

намаляване на информационния риск съгласно постигнатата договореност. 

Логично е това да става чрез изразяване на разумна или умерена степен на 

сигурност. 

Според Международен стандарт за свързани по съдържание услуги 

4400 Ангажименти за извършване на договорени процедури относно 

финансова информация при договорените процедури не се изисква 

независимост.
26

 Интерес за изследването представлява дали изключването 

на това изискване има значение за определянето на даден процес като 

одит. Анализът на Етичния кодекс на професионалните счетоводители 

показва, че независимостта не се определя като принцип. 

Фундаменталните принципи, които трябва да спазват одиторите са 

почтеност, обективност, професионална компетентност и надлежно 

внимание, конфиденциалност и  професионално поведение.
27

 Думата 

„независим” означава „самостоятелен, свободен, който не е подчинен”.
28

 

Това качество на одитора се изисква, за да може той да изразява 

заключение „без преднамереност, без да има конфликт на интереси или 

                                                 
26

 Вж. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част ІІ, ИДЕС, 

стр. 368. 
27

 Ръководство по Етичен кодекс на професионалните счетоводители. Издание 2010, ИДЕС, стр. 12-13. В 

чл. 7 на Закона за независимия финансов одит в сила от 01.01.2002 г., обн. в ДВ. бр. 101 от 23 ноември 

2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 99 от декември 2011 г.   независимостта се посочва като принцип, но това не е 

в съответствие се Етичния кодекс на  професионалните счетоводители. 
28

 Онлайн тълковен речник - http://talkoven.onlinerechnik.com. 
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неправомерно влияние от страна на трети лица”,
29

 т.е. за да се спазва 

принципът обективност. В Етичния кодекс на професионалните 

счетоводители се посочва, че когато „отговорната страна е отговорна за 

информацията за предмета, но не и за самия предмет, членовете на екипа 

по ангажимента за изразяване на сигурност и фирмата следва да бъдат 

независими от лицето, отговорно за информацията на предмета (а не от 

лицето отговорно за самия предмет – А.В.)”.
30

 Това изключение се среща 

при договорените процедури. Затова е логично при тях да не се изисква 

независимост. Тя не е необходима за спазването на принципа обективност. 

 Направеният анализ за същността на договорените процедури 

позволява да се твърди, че те са вид одит или ангажимент за изразяване на 

сигурност, които не се отнасят за финансови отчети с общо 

предназначение. При тях процедурите се определят според обектите и 

целта. Това е тяхната основна характеристика, с която се отличават от 

другите одиторски ангажименти. 

Друг вид одиторски ангажимент, според Международната федерация 

на счетоводителите, представляват ангажиментите за компилиране. За 

тях се посочва следното определение: 

„Счетоводните експертни умения, за разлика от одиторските експерти 

умения, се използват за събиране, класифициране и обобщаване на 

финансова информация”.
31

 

От определението става ясно, че при тези ангажименти одиторът не 

прилага одиторски процедури. Това е достатъчно, за да се твърди, че тези 

ангажименти не са одити. Поради това те не представляват интерес за 

настоящото изследване. 

                                                 
29

 Ръководство по Етичен кодекс на професионалните счетоводители. Издание 2010, ИДЕС, стр. 40. 
30

 Пак там, стр. 96. 
31

 Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част І, ИДЕС, 

стр. 16 
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Характеристиките на одиторските ангажименти, които могат да се 

определят като одити, могат да се обобщят в следната таблица: 

 

Сравнителна характеристика на одиторските ангажименти според 

Междунродната федерация на счетоводителите 

Таблица № 1 

Характеристика 

Одиторски ангажименти според Международната 

федерация на счетоводителите 

Одит Преглед 
Договорени 

процедури 

Процес 
Целенасочен и логически подреден процес, който включва 

множество процедури 

Обективност 
Спазва се, когато одиторът е независим 

от отговорното лице 

За спазването й 

не се изисква 

независимост 

Резултат 
Изразяване на мнение за съответствие на предмета с 

критериите 

Цел 
Намаляване на информационния риск на потребителите на 

информацията 

Вид ангажимент 

за изразяване на 

сигурност 

На финансови отчети с общо 

предназначение 

Съгласно 

постигната 

договореност 

Изразена 

сигурност 
Разумна степен Умерена степен 

Определя се от 

постигнатата 

договореност 

 

От таблицата се вижда, че всички посочени ангажименти отговарят 

на основните характеристики на одита. Затова е теоретично обосновано 

тяхното обобщаване като одити. Въпреки това те имат някои специфични 

особености. В случая обаче е достатъчно да се акцентира, че ако оценката 

на риска при придобиването на предприятие се определя като договорена 

процесура или преглед може да се твърди, че тя представлява одит. 
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1.3. Анализ на оценката на риска при придобиването на 

предприятие и основания за нейното определяне като одитен 

процес 

Беше посочено, че оценката на риска, свързан с придобиването на 

предприятие, е известен най-вече с термина „дю дилиджънс” (due 

diligence). Любопитно е, че освен него този процес се представя чрез 

понятията „финансов дю дилиджънс”, или „дю дилиджънс ангажимент”. 

Необходимо да се изследва същността на термина „дю дилиджънс” и 

процесът на оценка на риска при придобиването на предприятие. 

 Буквално „due diligence” означава „дължима грижа” и е използван за 

първи път в Securities Act през 1933 в САЩ. В чл. 11 на този закон се 

съдържа т.н. „дю дилиджънс защита”, която означава, че  ако одиторът 

може да докаже извършването на разумните процедури не носи 

отговорност за вредите.
32

 Терминът обаче става по-популярен след 1980 г., 

когато започват да се извършват множество придобивания на 

предприятия.
33

 В случая той се определя като „изследване или одит на 

потенцилна инвестиция”
34

 или като „средство за идентифициране, 

намаляване или отхвърляне на риска, свързан с определена транзакция 

(придобиване или сливане)”.
35

 

Обща характеристика на дю дилиджънса може да се направи чрез 

изследване на неговата същност, процеса на прилагане, резултатите и 

целта. Твърди се, че дю дилиджънсът е „процес (целенасочен и логически 

подреден, с множество процедури – А. В.) на изследване и разбиране на 

                                                 
32

 Robertson, Jack C. and Frederick G. Davis. Auditing. Illinois, Irwin, 1988, p. 128-129. 
33

 Luckins, J. When diligence is due. Intheblack; Dec 2006; 76, 11; ProQuest Central, p. 68. 

http://search.proquest.com. Електронни ресурси на библиотеката на Университета за национално и 

световно стопанство, http://www.unwe.acad.bg. 
34

 http://www.investopedia.com/terms. 
35

 http://www.finance5.bg/glossary/word. 
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риска от придобиването”.
36

 Това означава идентифициране на потенциални 

проблеми, които могат да възникнат за придобиващия. Тук е важно е да се 

посочи, че той може да се използва и от предприятия, които продават 

бизнес,
37

 както и за подобряване на управлението. Целта във всички случаи 

е оценка на действителното състояние на предприятието, потенциалните 

рискове и проблемните области. 

При представяне същността и целите на дю дилиджънса най-често се 

използват сравнения със задължителния одит на финансовите отчети. 

Посочва се, че при него не се проверява само вярното и честно представяне 

на историческа финансова информация, а целите са по-широки и 

фокусирани върху риска.
38

 Те предопределят необходимостта от 

допълнителни изследвания.  

Анализът на литературата по дю дилиджънс показва, че процедурите 

които се прилагат при него могат да бъдат обобщени в няколко основни 

групи, според техните характеристики.  

Първата група процедури на дю дилиджънса се отнасят за 

оценката на историческа финансова информация. Според O'Reilly 

„основната цел на финансовия дю дилиджънс е да потвърждава 

надеждността на информацията, която се използва за инвестиционни 

решения”.
39

 Това е от съществено значение, защото без този процес не 

могат да се правят оценки за стабилността и бъдещето състояние на 

предприятието. Това означава, че дю дилиджънсът трябва задължително 

да включва одит на финансова информация. В случая е необходимо да 

се припомни, че финанансовите отчети, които се изготвят въз основа на 

                                                 
36

 Copeland, L. Due diligence. Computerworld; Mar 6, 2000; 34, 10; ProQuest Central, p. 60. 

http://search.proquest.com. Електронни ресурси на библиотеката на Университета за национално и 

световно стопанство, http://www.unwe.acad.bg. 
37

 Sinkin J. Due Diligence Before Buying or Selling an Accounting Practice. CPA Journal, February 2005. 
38

http://www.deloitte.com/view/en_AU/au/services/growth-solutions/thought-leadership, 

http://www.accountancy students.co.uk /news/read/financial_due_diligence. 
39

 O'Reilly, P. Financial Due Diligence a review of key issues. Accountancy Ireland; Dec 2005; 37, 6; ProQuest 

Central, p. 38. http://search.proquest.com. Електронни ресурси на библиотеката на Университета за 

национално и световно стопанство, http://www.unwe.acad.bg. 
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приложимите счетоводни стандарти, не отговарят на специфичните 

изисквания. Поради тази причина е логично да се предположи, че трябва 

да се направи по-задълбочено изследване на финанасовата информация.  

Методите на анализа също представляват инструмент за по-добро 

разбиране състоянието на предприятието. В случая обаче те имат значение 

на аналитични одитни процедури, за оценка на надеждността на данните.
40

 

Примери в това отношение представляват оценката на приходите, 

разходите, рентабилността, паричните потоци, възрастовия анализ на 

вземанията и други.
41

 

Особен интерес за проверяване на надеждността на финансова 

информация представлява обръщането на специално внимание на обекти, 

които са податливи на измамно финансово отчитане.
42

 Най-голямо 

значение в това отношение има печалбата. За нейното разбиране е 

необходимо да се изследва признаването на приходите и тяхното 

анализиране на месечна база, маржа на брутната печалба и други. Също 

така е необходимо да се направи специално проучване за отписани или 

фиктивни активи, неподходящо капитализирани разходи, скрити глоби и 

задължения и други.
43

 

Втората група процедури на дю дилиджънса безспорно се отнасят 

за анализа на нефинансовата информация.
 
Важно да се посочи, че 

оценка на нефинансова информация има и в одита на финансовите отчети, 

например при оценка на принципа за действащо предприятие. Но в случая 

има много по-голямо значение, защото се определя стабилността на 

                                                 
40

 За сравнителния анализ между аналитичните процедури и анализа на стопанската дейност вж. Вейсел, 

А. Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие. Дисертация за 

придобиване на научна и образователна степен „доктор”. УНСС, 2011, стр. 31-33. 
41

 Sinkin J. Due Diligence Before Buying or Selling an Accounting Practice. CPA Journal, February 2005. 
42

 Rein, Howard A, CPA, CFE. Quality of Earnings Reports: A Due-Diligence Approach. The Secured Lender; 
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предприятието във всички аспекти на неговата дейност. Примери в това 

отношение са оценката на лоялността на клиентите, качествата на 

мениджмънта и персонала,
44

 интелектуалната собственост
45

 и други. 

Интересно е, че изследването на тези обекти също може да се определи 

като одит, например одит на изпълнението, маркетингов одит,
46

 одит на 

човешките ресурси,
47

 правен одит и други. 

Третата група процедури на дю дилиджънса включва оценката на 

действителното състояние и риска на предприятието. Въз основа на 

изследваната финансова и нефинансова информация се правят изводи за 

стабилността, възможностите за подобряване на ефективността, 

потенциалните рискове, проблемни области и други. Това е резултатът от 

дю дилиджънса, който представлява изразяване на мнение за реалното 

състояние на изследваните обекти. Целта при него безспорно е намаляване 

на информационния риск на тези, които го възлагат. 

Основателно е да се твърди, че значение за изследването на дю 

дилиджънса има и спазването на етичните принципи. В това отношение е 

важно да се отбележи, че оценката за състоянието на предприятието трябва 

да бъде обективна. Логично е да се предположи, че е недопустимо да има 

конфликт на интереси и неоправдано влияние. В противен случай няма да 

се постигне целта за намаляването на риска. 

Направеното изследване за същността и процеса на дю дилиджънса 

позволява неговото определяне като одит. В подкрепа на това твърдение 

могат да се посочат следните негови характеристики: 

                                                 
44
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1. Дю дилиджънсът е целенасочен и логически подредени процес, който 

включва множество процедури за оценка на финансова и нефинансова 

информация и установяване на действителното състояние; 

2. При прилагането на дю дилиджънса е необходимо да се спазва 

принципът обективност; 

3. Резултатът от дю дилиджънса е изразяването на мнение за 

действителното състояние на предприятието; 

4. Целта на дю дилиджънса е намаляване на информационния риск на 

потребителине на информация за състоянието на предприятието. 

Определянето на дю дилиджънса като одит предполага 

обосноваването на неговия вид. В българската практика на одита най-често 

той се определя като „финансов диагностичен преглед”. Този термин се 

приема дори от Института на дипломираните експерт счетоводители 

(ИДЕС) при превода на стандартите на Международната федерация на 

счетоводителите. В Изложение на международна одиторска практика 1010 

Разглеждане на въпроси, свързани с околната среда при одита на 

финансовите отчети изразът „Reports on due diligence investigations”
48

 се 

превежда като „доклади от различни диагностични прегледи и проверки”.
49

 

Приемането на дю дилиджънса като преглед обаче не е теоретично 

оправдано. При изследване на одиторските ангажименти беше посочено, 

че основната разлика между „одита” и „прегледа”, така както ги приема 

Международната федерация на счетоводителите, е в нивото на риска. 

Прегледът представляв одит с по-голям риск или с по-малка надеждност. 

Дю дилиджънсът, като процес, който изследва състоянието на цялото 

предприятие трябва да има по-малък риск дори от одита на финансовите 

отчети. Това е така, защото той не защитава интересите на цялото 
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49

 Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други 

ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги. Издание 2010, част ІІ, ИДЕС, 

стр. 167. 
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общество, а само на лицата, които са го възложили. Въпреки това трябва да 

се отбележи, че дю дилиджънсът може да бъде както одит така и преглед. 

Определянето на нивото на сигурност трябва да става според 

договореностите между одитора, предприятието и третите страни. Но по-

ниска надеждност може да намира приложение в изключително редки 

случаи. В това отношение е интересно, че Robert Moeller го определя като 

„дю дилиджънс одит ангажимент” (Due diligence audit engagements).
50

 

Друго разпространено мнение за дю дилиджънса е, че той 

представлява ангажимент за договорени процедури. Горе те бяха 

определени като одити, при които се прилагат одиторски процедури 

според договореностите. Освен това се посочи, че те са анагажименти за 

изразяване на сигурност, които не се отнасят за финансови отчети с общо 

предназначение. Тук е необходимо да се обърне внимание на 

ограничението в обхвата на договорените процедури според 

Международната федерация на счетоводителите. Според Международен 

стандарт за свързани по съдържание услуги 4400 Ангажименти за 

извършване на договорени процедури относно финансова информация в 

доклада за фактически констатации трябва да се направи изявление, че 

извършените процедури не представляват одит или преглед, при 

извършването на които могат да бъдат установени допълнителни въпроси. 

Дю дилиджънсът също зависи от тези, които го възлагат. При него обаче 

задължително трябва да се изразява мнение за цялостната дейност на 

предприятието. Необходимо е това да включва и оценката на надеждността 

на данните, т.е. одит на историческата информация. Може да се твърди, че 

Международен стандарт за свързани по съдържание услуги 4400 

Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова 

информация не се отнася за дю дилиджънс. Това мнение се поддържа и от 

                                                 
50
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български език като „ангажимент по одит на финансова благонадеждност”. 
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друг автори, които твърдят, че в практиката на одита „има стандарти и 

закони уреждащи всичко с изключение на една важна област: финансов дю 

дилиджънс”.
51

 

Любопитно е, че Иститутът на вътрешните одитори (The Institute of 

Internal Auditors) определя дю дилиджънса като вид ангажимент за 

изразяване на сигурност.
52

 Той се представя и като вид вътрешен одит.
53

 

Това е логично, защото при него не се проверява само финансовата 

информация, а всички данни, които имат значение за оценка на риска на 

предприятието. Затова той включва не само финансов одит, но и одит на 

управлението, маркетинга, човешките ресурси, правните въпроси и други. 

Интерес представляват и лицата, които извършват дю дилиджънс. 

Посочва се, че те са предимно външни и вътрешни одитори.
54

 Освен това 

се твърди, че такива ангажименти правят управленски счетоводители, 

корпоративни консултанти и други.
55

 Във вестник „Капитал”, при 

представяне на новината за придобиване на Българо-американската 

кредитна банка през 2011 г., е посочено следното: „Управляваният от нея 

(Цветелина Бориславова, която придобива 49.99% от акциите на банката – 

А.В.) екип е извършил финансов и правен анализ (т.нар. дю дилиджънс) на 

БАКБ само за 10 дни, след което е последвало още по-бързо финализиране 

на преговорите”.
56

 В случая се вижда, че дю дилиджънсът се прави от 

специалисти на придобиващия. Той се приема като анализ на 

информацията. Важно е обаче да се знае за основното допускане в анализа, 
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за което пише още проф. Добрев: „при използването на отчетни данни се 

изхожда от предпоставката, че тяхното съдържание е реално, т.е. че 

съдържащият се в тях цифров материал и изложените констатации са 

фактически верни и правилно обосновани – с други думи, че 

познавателната стойност на използваните цифрови данни е пълна и 

незасегната от допуснати грешки и отклонения от законните предписвания 

и директиви на висшестоящите органи”.
57

 В дю дилиджънса основно 

значение има проверката на надеждността на данните. Само тогава може 

да се направи достоверна оценка за състоянието на предприятието. Затова 

той трябва да се определи като одит, независимо от кого се извършва. Най-

подходящите специалисти за прилагането на този процес са вътрешните и 

външните финансови одитори. Това е така, защото те са запознати в най-

голяма степен с процедурите за проверка на информацията. Извършването 

на одита от финансовите одитори трябва да включва широко прилагане на 

специалисти по информация, която е съществена за оценка на 

действителното състояние на предприятието. Това не е чуждо за 

одиторската практика. Международните одиторски стандарти изискват 

процедури за прилагане на специалисти на одитора при одит на 

финансовите отчети. Затова е логично да се твърди, че дю дилиджънсът 

трябва да се извършва от мултидисциплинарен екип,
58

 но отговорност за 

изразеното мнение трябва да носи финансовия одитор. Това е така, защото 

най-голямо значение за оценка на предприятието има финансовата 

информация, т.к. останалите фактори намират отражение в нея. 

Направеното изследване за същността на одиторските ангажименти и 

дю дилиджънса показва, че той представлява одит. Но в неговия обхват се 

включват не само финансовият одит, но и другите области, които имат 
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значение за оценка на реалното състояние и рисковете на предприятието. 

Като ангажимент той трябва да се определя, като ангажимент за 

договорени процедури, който обаче задължително се отнася за цялата 

дейност на предприятието и включва одит на финансова информация (не 

само на финансовия отчет). Тези изводи показват, че дю дилиджънсът не 

може да се идентифицира напълно с нито един вид одиторски ангажимент, 

така както те са определени от Международната федерация на 

счетоводителите. 

 

1.4. Теоретична обосновка на термина „диагностичен одит” 

Интерес за изследването представлява използването на термина 

„диагностичен одит” за оценката на риска при придобиването на 

предприятие. Необходимо е да се обосноват основанията за използването 

на посоченото понятие. Това се налага, защото по-горе беше установено, 

че оценката на риска при придобиването на предприятие не може да се 

идентифицира като конкретен вид класически одитен ангажимент. 

Теоретичната обосновка на „диагностичния одит” трябва да започне 

с анализ на понятието „диагностика”. То произлиза от гръцката дума 

„диагнозис”, която буквално означава разпознаване и определяне.
59

 

Диагностиката се прилагала първоначално в медицината за разпознаване 

на болестите въз основа на техните характерни симптоми. По-късно се 

въвежда и в техниката, където намира широко приложение за определяне 

пригодността на машините. Това твърдение се потвърждава чрез едно 

търсене с Google на ключова дума „диагностика”. Резултатите от 

търсенето, които се свързват с нея, се отнасят предимно за диагностика на 

коли и компютри. 

Освен медицината и техниката, диагностиката намира приложение и 

в социалните науки, включително и в икономиката. В това отношение е 
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интересно да се посочи, че „Демокрит е бил един от първите диагностици 

на социалните процеси”.
60

 Диагностиката, като метод за разпознаване 

състоянието на дейността на фирмата, се разглежда от десетилетия и от 

теорията на стопанското управление.
61

 Това представлява интерес за 

изследване на възможностите за диагностика в одита.  

Някои от определенията за диагностика, приети от теорията на 

управлението, са следните: 

„Комплекс от методи, имащи за цел разпознаване състоянието на 

дейността на фирмата, откриване на източниците на слабости в нейното 

функциониране и начертаване на насоките за отстраняването им или 

намиране на оптимални решения за изследвания проблем”.
62

 

„Метод за разпознаване на вътрешната, скрита същност на явленията на 

основата на ограничено количество външни белези във всяко моментно 

състояние”.
63

 

„Съвкупност от познавателни и организационни процедури за 

обозначаване на цялостното състояние на една система чрез измерване на 

конкретни, моментни стойности на определени параметри, 

характеризиращи отделни компоненти, техните свойства и характерни 

черти”.
64

 

Диагностиката се използва и в теорията и практиката на 

управленския контрол. Това е логично защото управлението, при 

прилагането контролната си функция, също извършва процедури за оценка 

на състоянието на предприятието. Проф. Михаил Динев посочва, че 

съпоставката между нормата, фактическото и очакваното състояние в 
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контрола представлява диагностика,
65

 която включва „наблюдение и 

изследване на характерните признаци, които определят състоянието на 

дадена система”.
66

 

От посочените определения става ясно, че управленската 

диагностика представлява оценка на действителното състояние на 

предприятието. Тя не включва само разкриване на слабостите, а изследва 

причините които ги пораждат, определя начините за отстраняване на 

отклоненията. Интересна е констатацията, че при нея се разкриват както 

положителни, така и отрицателните страни.
67

 Върху първите трябва да се 

акцентира, а вторите да се избягват.
68

 Процедурите на диагностиката в 

контрола, които имат по-голямо значение за одита, са подобни на 

управленската диагностика. Това е нормално, защото контролът е функция 

на управлението. 

В случая е необходимо да се обърне внимание на целта и резултата 

от упрвленската диагностика. Тук обаче също се допуска грешка, резултът 

да се определи като цел, а именно посоченото по-горе „разпознаване 

състоянието на дейността на фирмата”. По правилно е да се твърди, че чрез 

съвкупност от процедури се оценява на действителното състояние на 

изследвания обект, за да се намали рискът от не постигане целите на 

управлението. 

Теорията на управлението разглежда следните обекти на 

диагностиката:
69

 обща характеристика на фирмата, диагностика на 

пазарите, финансово-икономическото състояние (показателите, които се 

разглеждат са анализ на структурата на капитала, анализ на 
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платежоспособността и ликвидността, анализ на масата на причния поток и 

анализ на рентабилността), техническото осигуряване, качеството и 

управленския персонал. Интересно е, че процедурите на управленскта 

диагностика включва както финансови, така и нефинансови показатели. 

Това е логично, защото се оценява управлението на предприятието, което 

се отнася за цялостната дейност. 

Всичко, което може да се каже за диагностиката в управлението и 

контрола се отнася и за одита. Нещо повече, авторите които изследват 

управленската диагностика, признават, че тя рядко може да се извърши от 

самото управление.
70

 Това е така, защото предприятията не разполагат с 

достатъчно време и ресурси. Това означава, че диагностиката е оценъчна 

функция, какъвто е одитът. 

Особен интерес за диагностиката представлява надеждността на 

информацията. В това отношение е показателно следното твърдение: 

„Всички усилия в тази насока (за откриване и отстраняване на източниците 

на смущения в дейността, т.е. при диагностиката – А.В.) трябва да се 

основават на обективна и достатъчна информация за съществуващата 

действителност”.
71

 Вижда, че предпоставка за извършването на 

диагностика е наличието на надеждна информация. Това обаче не е обект 

на управлението. Подобно мнение за информацията при диагностиката е 

следното: „Не са изключения случаите, при които печелившо предприятие 

след преобразуванията на нова база (например от националните стандарти 

към международните - А.В.) се оценява като губещо и обратно”.
72

 В случая 

се разглежда влиянието на счетоводните стандарти върху финансовото 

състояние. Това е така, защото обект на изследване в цитирания труд е 

счетоводният диагностичен анализ. Но е важно, че се акцентира върху 
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информацията, въз основа на която се прави диагностичен анализ. 

Необходимо е да се добави, че съществена промяна във финансовите 

резултати може да се дължи и на отклоненията от нормите, които са 

резултат от измами и грешки. Затова е необходимо те да бъдат проверени 

преди въз основа на тях да се направят изводи за състоянието на 

изследваната система. 

Представените мнения показват че надеждността на информацията е 

от съществено значение за диагностиката. Въпреки това управлението и 

счетоводният анализ приемат вярността на използваните данни. Това има 

своите основания, когато изследването се прави от лицата, които са 

създали информацията. Но когато се оценява действителното състояние на 

предприятие от външни лица е необходимо информацията задължително 

да се провери. Този процес представлява одит. При него се действа с 

професионален скептицизъм и се допускат отклонения от нормите. 

Акцентирането на диагностиката върху надеждността на данните 

позволява да се твърди, че е най-подходящо тя да се определи като одитен 

процес. 

Въз основа на направеното кратко изследване на диагностиката може 

да се заключи, че тя включва съвкупност от процедури за оценка на 

финансова и нефинансова информация за дейността на изследваната 

система. Резултатът от нея е оценка на действителното състояние на 

предприятието. Целта е намаляване на риска за тези, които вземат решения 

въз основа на направената оценка. Освен това е от съществено значение, че 

в диагностиката трябва да се включват процедурите за оценка на 

надеждността на информацията. Затова този процес представлява одит и е 

подходящо да се използва терминът диагностичен одит. Неговите 

характеристики са идентични с тези на дю дилиджънса. Поради тази 

причина е теоретично обосновано дю дилиджнсът да се определи като 
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диагностичен одит. Тук е необходимо да се посочи, че  този извод не е 

пречка за използването на термина дю дилиджънс на практика. 

 

2. Диагностични елементи в одита на финансовите отчети 

За изследване прилагането на диагностичния одит е необходимо на 

да се анализират диагностичните елементи в съврементата теория и 

практика на одита на финансовите отчети. 

Възможностите за прилагането на диагностични елементи в одита се 

раглеждат в специализираната литература още през осемдесетте години на 

ХХ век.
73

 Според Basile и Berliner, за да бъде диагностичният одит 

ефикасен той трябва да се провежда при извършване на одита на 

финансовите отчети. Авторите го предлагат за оценка на резултатите, 

идентифициране на проблемите и подобряване на операциите. Според тях 

етапите в неговото прилагане трябва да включват идентифициране на 

информацията, която трябва да се одитира, избор на критериите за оценка, 

предварителен анализ, детайлен анализ и докладване.
74

 За диагностични 

елементи в одита на финансовите отчети пише и Rein: „В съвременните 

икономически сътресения и финансови измами ударението пада върху 

печалбата, като съществена част от дю дилиджънс процеса (процеса на 

диагностиката – А.В.) е необходим”.
75

 

Тези и други виждания показват, че се изпитва нужда от 

диагностични елементи в одита на финансовите отчети. Те обаче се 

предлагат за подобряване на управлението или за увеличаване сигурността 

на одитора. Тяхното прилагане се изисква от Международните одиторски 
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стандарти единствено при оценка на принципа предположение за 

действащо предприятие. 

Предположението за действащо предприятие е фундаментален 

принцип при изготвяне на финансовите отчети. Неговата същност се 

изразява в продължаване на дейността на предприятието в обозримото 

бъдеще. Приема се, че той е спазен, когато предприятието няма намерение 

или необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята 

дейност. Тогава активите и пасивите се оценяват и представят при условие, 

че предприятието ще бъде в състояние да ги реализира и уреди в 

нормалния ход на бизнеса. 

Любопитно е, че за първи път одиторите през 1988 г. се задължават 

да оценяват наличието на съмнения относно способността на 

предприятието да продължава като действащо. Това става с одиторски 

стандарт на AICPA Statement on Auditing Standards (SAS) №59. В 

съвременния одит на финансовите отчети изискването се регламентира с 

Международен одиторски стандарт (МОС) 570 Действащо предприятие.
76

 

В него са посочени две цели, които имат значение за настоящото 

изследване. 

Първата от тях е да се провери целесъобразността на 

предположението за действащо предприятие на ръководството.
77

 Това 

става чрез „оценка на процеса, използван от ръководството, 

предположенията на които преценката е основана, и плановете на 

ръководството за предприемане на бъдещи действия, както и дали 

плановете на ръководството са реализируеми при дадените 
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обстоятелства”.
78

 Втората цел е да направи самостоятелен анализ за 

съществена несигурност относно способността на предприятието да 

продължи да функционира като действащо.
79

 Независимо от целите, МОС 

570 Действащо предприятие предлага събития или условия, които могат да 

породят съмнения относно валидността на предположението за действащо 

предприятие:
80

 

1. Финансови 

• Превишение на пасивите над активите или превишение на текущите 

пасиви над текущите активи. 

• Кредити с фиксиран срок за погасяване, чийто падеж наближава без 

реалистични шансове за подновяване или изплащане; или твърде голяма 

зависимост от краткосрочни кредити за финансиране на дългосрочни 

активи. 

• Признаци за оттегляне на финансовата подкрепа от кредитори. 

• Отрицателни парични потоци от основна дейност, демонстрирани от 

исторически или прогнозни финансови отчети. 

• Неблагоприятни основни финансови показатели (съотношения). 

• Значителни загуби от дейността или съществено влошаване в стойността 

на активите, използвани за генериране на парични потоци. 

• Наличие на просрочени задължения по или преустановяване изплащането 

на дивиденти. 

• Невъзможност за своевременно плащане на кредиторите. 

• Невъзможност за спазване на условия по договори за заем. 
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• Промяна на условия по сделки с доставчици - от доставка на кредит към 

плащане веднага при получаване на доставката. 

• Невъзможност за получаване на финансиране за разработка на ключов 

нов продукт или за други ключови инвестиции. 

2. Оперативни 

• Намерение на ръководството да ликвидира предприятието или да 

прекрати дейността. 

• Загуба на основни ръководни кадри без да бъдат намерени заместници. 

• Загуба на основни пазари, ключов(и) клиент(и), франчайзинг, лицензи 

или основен(ни) доставчик(ци). 

• Затруднения с работната ръка. 

• Недостиг на важни доставки. 

• Поява на изключително успешни конкуренти. 

3. Други 

• Неспазване на капиталови или други законови изисквания. 

• Не приключени съдебни или регулаторни производства срещу 

предприятието, които, ако са успешни, могат да доведат до искове, които е 

малко вероятно да бъдат удовлетворени. 

• Промени в законодателството или правителствената политика, за които 

се очаква да имат негативен ефект върху предприятието. 

• Липса на застраховка или недостатъчно ниво на застраховка срещу 

събития в случай, че настъпят. 

Посочените показатели могат да се използват за диагностична 

оценка за реалното състояние на предприятието. Те включват както 

финансова, така и нефинансова (управленска, маркетингова, правна и 

друга) информация. В това отношение е интересно, че много често 

нефинансовите данни влияят върху финансовите показатели. Затова и 

понякога те се определят като водещи фактори при оценка на принципа за 

действащо предприятие. Но е по-логично да се твърди, че по-голямо 
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значение има финансовата информация. Това е така, защото всички 

останали фактори намират отражение в нея. Загубата на пазари и основни 

клиенти означава спад във финансовия резултат. Освобождаването на 

основни ръководни кадри може да води до вземане на грешни управленски 

решения и от там до намаляване на печалбите. Освен това предприятията 

не изпадат в неплатежоспособност или свръхзадлъжнялост, например 

защото имат спад в пазарния дял, а защото това води до загуби. 

Всички тези показатели могат да се определят като „симптоми”. 

Чрез техния анализ може да се определи „синдромът” на добро или лошо 

финансово състояние. Доброто финансово състояние означава спазването 

на принципа за действащо предприятие. Лошото финансово състояние 

показва съществен риск по отношение на принципа. Въпреки това 

посочените събития или условия не са досттъчни, за да се твърди, че 

тяхната оценка е диагностичен одит. Това е така, защото те са 

представени самостоятелно и това затруднява тяхното комплексно 

оценяване. В това отношение е интересно твърдението на проф. Динев, че 

„признаците обикновено показват, че има някакво заболяване, но за да се 

стигне до истината, е нужно диференциране на диагнозата, защото едни 

или няколко признака се характерни едновременно за различни 

заболявания”.
81

 Освен това е необходимо да се отбележи, че „често най-

видимите симптоми най-слабо разкриват заболяването”,
82

 затова трябва да 

се „допусне, че симптомите са (или могат да бъдат – А.В.) лъжливи”.
83

 

Тези слабости на МОС 570 Действащо предприятие се дължат на 

факта, че стандартът не е предвиден за диагнотичен одит. Той изисква 

подробен анализ при съществен риск за продължаването на предприятието 

като действащо. При останалите случаи оценката не е задълбочена. Това се 
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разбира от следния текст, който се съдържа в МОС 570 Действащо 

предприятие: 

„Например, когато предприятието е работило продължително време 

рентабилно и е имало свободен достъп до финансови ресурси, 

ръководството може да изготви преценката си без подробен анализ. При 

такива обстоятелства, одиторското заключение относно целесъобразността 

на преценката на ръководството може да бъде направена без извършването 

на подробни процедури за оценка, ако останалите одиторски процедури са 

достатъчни за одитора, за да има възможност да направи заключение дали 

използването на предположение за действащо предприятие в изготвянето 

на финансовия отчет е уместно при съществуващите обстоятелства”.
84

 

В случая интерес представлява изследване на изискванията за 

облекчаването на процеса по оценяване на действащо предприятие. 

Първото условие е предприятието да е работило продължително време 

рентабилно. Това може да се тълкува като добри финансови резултати, т.е. 

съществени печалби, например за период от 3 до 5 години. Второто 

условие се отнася за достъпа на финансови ресурси. Те са необходими, за 

да може предприятието да посреща своите задължения. Тези две условия 

могат да се проверят чрез кратък обзор на отчета да доходите и отчета за 

паричните потоци. Важно е обаче да се отбележи, че те не са достатъчни, 

за да се заключи, че предприятието няма да има затруднения в бъдеще. То 

може да има влошаване на показателите през следващите периоди. Затова 

МОС посочват и трето изискване: „останалите одиторски процедури са 

достатъчни за одитора (например процедурите които показват, че няма да 

има големи изходящи парични потоци през следващата финансова година 

– А.В.), за да има възможност да направи заключение дали използването на 
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предположение за действащо предприятие в изготвянето на финансовия 

отчет е уместно”. 

Извършеният кратък обзор на МОС 570 Действащо предприятие 

позволява да се твърди, че посочените в него показатели не са достатъчни 

за диагностичен одит на предприятие. Те представляват „симптоми”, които 

могат да се използват при определянето на „синдрома”. Но за целите на  

диагностичния одит е необходимо да се изследва система от показатели. 

Това може да позволи диференциране и правилно определяне на 

„диагнозата” чрез отстраняване на лъжливите симптоми. 

 

3. Системи от показатели за извършване на диагностичен одит на 

предприятие 

Беше посочено, че диагностичният одит не може да се основава само 

на един показател. Необходимо е той да се прилага чрез система от 

взаимосвързани елементи. Само така може да се направи диагностика на 

състоянието на предприятието. Затова определянето на моделите на 

диагностичен одит представлява изключителен интерес за изследването. 

Според Robert Anthony работата на мениджмънта и икономическото 

състояние на предприятието могат да се измерят чрез брутна печалба, 

печалбата преди лихви и данъци, нетната печалба и други.
85

 Тези 

показатели се използват при оценяване на центровете на печалба. Когато 

се оценява ефективността по инвестиционни центрове според автора 

трябва да се използват показателите рентабилност на инвестирания 

капитал (Return on investment) и остатъчна печалба (Residual income).
86

  

Чрез тези показатели обаче могат само да се идентифицират 

икономическите резултати на предприятието. Не е възможно въз основа на 

тях да се направи анализ за цялостното състояние на фирмата, 
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перспективите, проблемите, възможните решения и т.н. Системите от 

показатели и тяхното развитие във времето за целите на управленския 

контрол и по специално за „дефиниране на целевата функция на 

организацията”
87

 са изследвани от проф. Огнян Симеонов. Той посочва, че 

„след Голямата депресия масово разпространение получава подходът за 

моделиране на целева функция от CVP модела (разходи-обем-печалба)”.
88

 

През 50 години на ХХ век, след изменения в средата на бизнеса, 

финансово кредитната и данъчните системи се разпространява моделът Du 

pont (Дюпон).
89

 Тогава се поражда и идеята за обособяването на 

бизнесорганизациите на центрове на отговорност.
90

 Структурата на 

целевата функция на бизнес организациите, според проф. Симеонов, се 

развива чрез разработване на модела EVA (икономическа добавена 

стойност) и налагането на Balanced Scorecard (балансирани карти) през 90-

те години на ХХ век.
91

 

Към посочените модели, трябва да се прибави и Z-score моделът, 

който е разработен през 60-те години на ХХ век.
92

 Той се прилага както от 

управленския контрол,
93

 така и от одита за оценка на действащо 

предприятие.
94

 През 80-те години на ХХ век започва да се прилага и 

паричният поток за анализ на състоянието на предприятието. Той се 

определя и като инструмент за диагностика на предприятието.
95

 Но е 

важно да се посочи, че неговото основно предназначение е като 
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аналитична процедура за проверка на достоверността на финансовия 

резултат. Това твърдение може да се подкрепи с причините за въвеждането 

на отчета за паричните потоци. За него Bob Vause пише: „През 70-те и 80-

те години на миналия век безспорно печеливши фирми се провалиха 

поради липса на пари. Това увеличи натиска във финансовите отчети да се 

акцентира върху паричните потоци. Така отчетът за паричният поток стана 

третият ключов финансов отчет, който се изготвя от компаниите за 

годишните им счетоводни отчети. Отчетите за паричните потоци са 

въведени в САЩ в края на седемдесетте години, а в Обединеното кралство 

в началото на деветдесетте”.
96

 

Любопитно е, че авторите, които работят в областта на 

диагностичния анализ предлагат и други модели: „Модел Дюран за оценка 

на платежоспособността, Модел CREDIT-MEN, Модел за ранжиране на 

предприятия”
97

 и други. Те са подобни на Z-score и чрез система от 

показатели определят финансовото състояние на предприятието, вкл. и 

неговата възможност да продължи като действащо предприятие.  

Освен това е необходимо да се отбележи, че диагностиката на 

финансовото състояние може да се извършва чрез класически показатели 

за анализ, като съпоставяне на данни за различни периоди, структуен или 

вертикален анализ, индекси за оценка на състоянието на активите и 

пасивите, относителни показатели, нефинансови показатели и други.
98

 В 

това отношение е интересно, че според Bob Vause успехът или провалът на 

предприятието зависи от печалбата, ликвидността, задлъжнялостта, 

паричния поток и управлението на оборотния капитал.
99

 Безспорно е, че 

тези показатели имат решаващо значение, за всеки анализ, вкл. и 
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диагностичния. При всички случаи те намират приложение и в 

диагностичния одит. Но за целите на настоящото изследване те трябва да 

се използват чрез посочените съвременни модели за оценка на състоянието 

на предприятието. 

Въз основа на направеното кратко изследване може да се твърди, че 

основните модели, които заслужават интерес за диагностичния одит са 

тези, които се прилагат за оценка на предприятието от управленския 

контрол: CVP, Du Pont, Z-score, EVA и Balanced Scorecard. Те се използват 

от управленския контрол за целите на бюджетирането (планирането) и 

контрола.
100

 Необходимо е да се анализират възможностите за тяхното 

използване при диагностичния одит. 

 

3.1. Изследване на възможностите за прилагането на CVP модела 

при диагностичен одит на предприятие 

Известно е, че CVP (Cost – Volume – Profit) моделът изследва 

зависимостта между обем, разходи и печалба. Той се използва в 

счетоводния анализ от началото на ХХ век.
101

 Намира приложение и като 

одитна процедура при оценка на принципа предположение за действащо 

предприятие.
102

 Интерес за изследването представлява неговото използване 

за целите на диагностичния одит на предприятие. 

Основната характеристика на CVP модела е класифициране на 

разходите на постояни и променливи. Това позволява да се определи 

критичната точка, която е обемът, при който приходите са равни на 

разходите. Критичната точка може да се представи чрез следнат формула: 

(1)    � �
��

���
 , 
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където � е обемът на произвежданата продукция; �	 – постоянните 

разходи; 
 – променливи разходи за единица обем; � – продажна цена за 

единица обем. 

В счетоводството и управленския контрол CVP моделът се използва 

за целите на бюджетирането. С него се определя минималният обем, който 

трябва да се реализира, за да не бъде предприятието на загуба. Любопитно 

е, че Лий Якока разглежда анализът на критичната точка, като един от 

основните фактори за спасяването на Крайслер от фалит в края на 70-те 

години на ХХ век: „Само преди три години корпорация Крайслер трябваше 

да продава 2.3 милиона автомобили и камиони, за да съществува. За 

съжаление продавахме само 1 милион. С малко аритметика бързо можеше 

да се разбере, че резултат нямаше. Но сега (1982 г.- А.В.) благодарение на 

съчетаните усилия на много и различни хора ние сведохме критичната си 

точка на 1.1. милиона коли”.
103

 Вижда се, че моделът има съществено 

приложение на практика и след разработването на други подходи, които се 

считата за по-съвършени, като Du Pont. 

 Необходимо да се посочи, че при по-голям асортимент на стоките, 

които се изследват, се предлага изчисляването на средно-претеглена цена и 

среднопретеглени променливи разходи.
104

 Те обаче усложняват 

съществено изчисленията. Тази трудност може да се избегне чрез 

определянето на печалбата и разходите като функция от приходите на 

предприятието.
105

 Тогава функциите за приходите и разходите придобиват 

следния вид: 

(2)    � � � и 

(3)    �	 � �	 �
�

�
�, 
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където � са приходите, �	 –  общите разходи, �	 –  постоянните разходи, 

�

�
 – променливите разходи за един лев приходи от продажби. По този начин 

стойностният критичен обем се получава при ��� � �	 �
�

�
���, т.е. 

  (4)    ��� �
��

��
�

�

. 

CVP моделът се прилага и при оценка на сигурността на фирмата. 

Разликата между реалния и критичния обем на дейността се определя като 

абсолютна сигурност.
106

 Отношението между абсолютната сигурност и 

реалният обем се определя като относителна сигурност.
107

 

Абсолютната и относителната сигурност в стойностни единици се 

изчисляват чрез следните формулите: 

(5)   ��� � � � ��� и 

(6)   ��� �
�������

��
100% , 

където ��� и ��� са съответно абсолютна и относителна сигурност;  � – 

фактическият размер на приходите; ���– критичнят обем на приходите. 

 Прилагането на CVP модела за целите на диагностичния одит 

изисква неговото теоретично обосноваване. Безспорно е, че той измерва 

състоянието на фирмата чрез нивото на критичната точка и финансовата 

сигурност. По-високата финансова сигурност може да се определи като 

синдром на добро финансово състояние, а по-ниската – като синдром на 

лошо финансово състояние. Необходимо е определянето на синдрома да 

става чрез изследване на симптомите – приходи и разходи. Тенденциите 

към намаление и увеличение на разходите и приходите могат да се 

определят като симптоми,
108

 които определят синдрома за добро и лошо 

финансово състояние. 
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Изследването на приходите и разходите за диагностични цели 

изисква първоначално да се провери достоверността на информацията 

за тях. Необходимо е това да се извърши чрез одит на финансовите отчети 

на предприятието. Той трябва да обхваща отчетите по приложимите 

счетоводни стандарти и останалата информация, която има значение за 

целите на ангажимента по диагностиката. 

Логично е да се предполага, че извършването на одит на финансовата 

информация включва всички одитни процедури, които са необходими за 

проверка на твърденията за вярност и изразяването на мнение за 

достоверност във всички съществени аспекти. Освен това обаче е 

необходимо ударението да се постави върху тези елементи на финансовата 

информация, които имат значение за оценката на дейността. Съгласно CVP 

модела това са приходите и разходите. При тяхната проверка е необходимо 

да се допуска по-нисък риск, вкл. чрез използването на по-надеждни 

одитни процедури и по-ниски прагове на същественост. Логично е да се 

предполага, че в това отношение диагностичният одит не изисква 

специални знания от одиторите. Затова те не представляват особен интерес 

за настоящото изследването. Необходимо да се разгледат процедурите по 

анализът на симптомите, които се използват за определянето синдрома на 

добро и лошо финансово състояние.  

Това може да се извърши чрез изследване на реални практически 

данни от финансовите отчети на търговско предприятие, които са 

публикувани в търговския регистър. Същата фирма ще бъде използвана и 

при разглеждането на следващите модели, за да има по-голяма 

съпоставимост между тях. 

                                                                                                                                                         
Златарева, К. Методи и модели за диагностичен и прогностичен счетоводен анализ на корпорацията. 

Дисертация за придобиването на научна степен „доктор”. УНСС, София, 2009, стр. 35. 
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Известни са следните данни от отчета за доходите на търговско 

предприятие за три последователни години:
109

 

 

Отчети за доходите на търговско предприятие за три последователни 

години 

Таблица № 2  

Показатели 

Суми в хил.лв. 

І-ва 

година 

ІІ-ра 

година 

ІІІ-та 

година 

Приходи от продажби на стоки 14900 17792 18474 

Себестойност на продажбите (11021) (13644) (14375) 

Брутна печалба 3879 4148 4099 

Приходи от други продажби 915 1280 1414 

Разходи за материали (703) (771) (839) 

Разходи за външни услуги (1022) (1057) (1216) 

Разходи за амортизация (782) (702) (989) 

Разходи за възнаграждения (1441) (1659) (1798) 

Разходи за осигуровки (306) (293) (295) 

Други оперативни разходи (323) (166) (285) 

Финансови разходи без лихви (60) (165) (155) 

Печалба преди лихви и данъци 157 615 (64) 

Разходи за лихви (109) (375) (966) 

Печалба преди данъци 48 240 (1030) 

Разходи за данъци (11) (34) (15) 

Нетна печалба 37 206 (1045) 

 

Необходимо е да се определи относителната финансова сигурност на 

предприятието по години и да се изследва влиянието на факторите върху 

нея. В случая, за опростяване на изчисленията, няма да се разглежда 

ефекта на подоходния данък. 

За установяването на критичната точка на търговските предприятия е 

необходимо да се посочат някои специфични особености на дейността. 
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 Данните са взети от Търговския регистър - http://www.brra.bg/. 
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За целите на определянето на критичната точка като променливи 

разходи могат да се определят само себестойността на продажбите. Всички 

останали разходи са условно постоянни. Освен това изследваното 

предприятие генерира приходи от наеми и входни такси (в посочената по-

горе таблица са представени в статия приходи от други продажби), които 

подобно на постоянните разходи, не зависят от обема на продажбите на 

стоки. Затова могат да се определят като условно постоянни приходи. Това 

променя посочената по-горе формула за стойностния критичен обем на 

приходите от продажби на стоки. Той може да се определи чрез 

уравненията 

(7)    � � � �   и 

(8)    �	 � �	 �
�

�
 ,  

където � са общите приходите, � – постоянни приходи,   – 

променливи приходи  �	 –  общите разходи, �	 –  постоянните разходи, 
�

�
 

– променливите разходи за един лев приходи от продажби. При � � �	  

се получава � �  �� � �	 �
�

�
 ��, т.е. 

(9)     �� �
!���

��
�

�

. 

За относителната финансова сигурност се получава ��� �
"��"���

"�
100%, 

т.е. 

(10)    ��� �

"��
#$%&

'$
�
�

"�
100%. 

Последната формула позволява да се определят факторите, от които 

зависи относителната финансова сигурност. Те са приходите от продажби 

на стоки или променливите приходи ( ), променливите разходи за един 

лев приходи от продажби на стоки (
�

�
), постоянни разходи (	�), постоянни 
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приходи (�). Това позволява да се направи факторен анализ на тяхното 

влияние. 

Изчисляването на относителната финансова сигурност по години и 

анализът на влиянието на факторите върху нея, които са определени като 

симптоми, са представени в следващата таблица. 

 

Относителна финансова сигурност и анализ на влиянието на 

факторите на търговско предприятие 

Таблица № 3 

Показатели 
І-ва 

година 

ІІ-ра 

година 

ІІІ-та 

година 
Симптоми 

1. Приходи от продажби 

на стоки (хил. лв.) 
14900 17792 18474   

2. Променливи разходи 

(хил. лв.) 
11021 13644 14375 

 

3. Променливи разходи 

за един лев приходи от 

продажби на стоки 

(р.2/р.1) 

0,7397 0,7669 0,7781   

4. Постоянни разходи 

(хил. лв) 
4746 5188 6543   

5. Постоянни приходи 

(приходи от други 

продажби) (хил. лв.) 

915 1280 1414   

6. Относителна 

финансова сигурност 

{[р.1– (р.4 – р.5)/(1 – 

р.3)]х 100%/ р.1} 

1,24% 5,79% -25,13%   

7. Относителна 

финансова сигурност за 

предходната година (р.6 

на предх. година)
110

 

 
1,24% 5,79%   

8. Динамика на 

относителната 

финансова сигурност 

(р.6 – р.7) 

 
4,55% -30,91%   
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 Този ред се въвежда, за да се улеснят изчисленията в следващите редове. Стойностите в него се вземат 

от предходната колона на ред 6. 
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9. Първа условна фин. 

сигурност (по данни от 

тек.год.на на р.1, предх. 

год.на р.3, р.4 и р.5)
111

 

 
17,29% 9,26%   

10. Втора условна фин. 

сигурност (по данни от 

тек.год.на р.1 и р.3, 

предх.год. на р.4 и р.5) 

 
7,64% 4,66%   

11. Трета условна фин. 

сигурност (по данни от 

тек.год.на р.1, р.3 и р.4, 

предх. година на р.5) 

 
-3,01% -28,40%   

12. Влияние на 

приходите от продажби 

на стоки (р.9 – р.6) 
 

16,05% 3,48% 

Тенденция към 

подобряване с 

намаляващи 

темпове 

13. Влияние на 

Променливите разходи 

за един лев приходи от 

продажби на стоки (р.10 

– р.9) 

 
-9,65% -4,60% 

Тенденция към 

влошаване 

14. Влияние на 

постоянните разходи 

(р.11 – р.10) 
 

-10,66% -33,06% 
Тенденция към 

влошаване 

15. Влияние на 

постоянните приходи 

(приходи от други 

продажби) (р.6 – р.11) 

 
8,80% 3,27% 

Тенденция към 

подобряване с 

намаляващи 

темпове 

 

От таблицата се установява, че симптомите, които показват 

подобряване финансовото състояние са приходите от продажби на стоки и 

приходите от други продажби. Те обаче имат намаляващо влияние. От 

друга страна, симптомите променливи разходи за един лев приходи от 

продажби на стоки и постоянните разходи, показват влошаване на 

финансовото състояние. Тяхното комплексно влияние води до 

определянето на синдрома на лошо финансово състояние, което в случая се 
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 Изчислението е подобо на ред 6, но от р.1 се вземат данните за текущата година, а от останалите 

редове – за предходната година:{[р.1т.г.– (р.4 пр.г. – р.5 пр.г.)/(1 – р.3 пр.г.)]х 100%/ р.1}. Изчисляването 

на следващите условни показатели е аналогично. 
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измерва с относителната финансова сигурност, намаляваща от 1,24% през 

първата година до – 25,13% през следващата година. 

Важно е да се акцентира, че увеличаването на относителната 

финансова сигурност изисква подобравяне на факторите, които я 

определят. Например, ако предприятието не е в състояние да намали 

постоянните си разходи, може да се заключи, че възможността да се 

увеличи финансовата сигурност е малка. Отрицателната оценка се 

потвърждава, ако предприятието не може да намали променливите разходи 

за един лев приходи от продажби на стоки. Тенденциите в приходите от 

продажби също подсказват за финансово състояние на предприятието. В 

това отношение могат да се посочат още примери. Същественото обаче е, 

че мнението за финансовото състояние се формира въз основа на 

относителната финансова сигурност, но не само чрез нейното измерване, а 

с изследване на системата от фактори, които я определят. Това позволява 

да се елиминират „лъжливите” симптоми за състоянието на предприятието. 

В разглеждания пример се наблюдава увеличаване на приходите, но 

комплексното влияние на всички елементи на отчета за доходите води до 

влошаване на финансовото състояние. 

Наред с положителните страни на CVP модела е необходимо да се 

посочат и някои негови недостатъци. Той включва само приходите и 

разходите на предприятието. Те имат най-голямо значение за оценката на 

предприятието, защото печалбата е „решаващият тест за резултатите от 

бизнеса”.
112

 Но тяхното разбиране много често изисква изследването на 

активите, пасивите и собствения капитал, например разходите за лихви 

могат да се увеличават поради ръста на земите. Освен това моделът не 

включва нефинансови показатели, които също оказват влияние върху 

състоянието и бъдещето на предприятието. Затова може да се твърди, че 

CVP моделът може да се използва за диагностичен одит на финансовия 
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 Дракър, П. Практика на мениджмънта. София, Класика и стил, 2010, стр. 91. 
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резултат и финансовата сигурност. Той не включва необходимата система 

от показатели за оценка на цялото състояние на предприятието. Тези 

недостатъци на модела не се отнасят само за диагностичния одит, но и за 

управлението, контрола и счетоводния анализ. Затова са разработени 

други, по-съвършени подходи за оценка на предприятието. 

 

3.2. Изследване на възможностите за прилагането на модела Du 

Pont при диагностичен одит на предприятие 

Моделът Дюпон (Du Pont) е разработен и внедрен от химическата 

корпорация „Du Pont”. Той включва система от показатели за анализ на 

рентабилността на инвестирания капитал (return on investments), който се 

използва за оценка на финансовото състояние на предприятието. Затова 

неговото изследване представлява интерес за диагностичния одит. 

Рентабилността на инвестирания капитал (ROI) представлява 

отношение на нетната печалба (или брутната печалба) и инвестираните в 

дейността активи. 

(11) Рентабилност на инвестирания капитал �
Печалба

Активи
 

Посоченият показател показва възвращаемостта на направената 

инвестиция. Съгласно модела „Du Pont” този показател може да се 

представи като произведение от рентабилността на продажбите (Return on 

sales) и обращаемостта на активите (Assets turnover). Те се изчисляват чрез 

следните формули: 

(12)  Рентабилност на продажбите �
Печалба

Приходи от продажби
 

(13)  Обращаемост на активите �  
Приходи от продажби

Активи
 

Рентабилността на продажбите представлява относителния дял на 

печалбата в приходите от продажби. Обращаемостта на активите показва 

приходите от продажби, които генерират единица активи. Моделът „Du 
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Pont” включва анализ и на посочените два коефициента. Това е 

представено на следващата фигура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чрез анализ по модела Du Pont нагледно може да се установи 

доколко предприятието успешно използва инвестирания капитал за 

получаване на печалба. Забележително е, че за разлика от CVP модела, при 

него се анализират и активите. 

Прилагането на Дюпон първоначално изисква одит на 

информацията, която се включва в модела, т.е. приходите, разходите и 

активите на предприятието. Всичко, което е посочено за одита при 

изследването на CVP се отнася и за този модел. Затова не е необходимо да 

се разглежда отново. Важно е да се изследват процедурите по оценка на 

одитираната информация. Това може да се представи чрез реални 
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практически данни от разгледаното при CVP модела търговско 

предприятие. Те са представени в следващата таблица.
113

 

 

Рентабилност на инвестирания капитал и анализ на факторите по 

модела Du Pont на търговско предприятие 

Таблица № 4 

Показатели 
І-ва   

година 

ІІ-ра 

година 

ІІІ-та 

година 
Симптоми 

1. Себестойност на 

продажбите (хил. 

лв.) 

11021 13644 14375 
Тенденция към 

увеличаване 

2. Разходи за 

заплати и 

осигуровки (хил. 

лв.) 

1747 1952 2093 
Тенденция към 

увеличаване 

3. Разходи за 

материали и 

външни услуги 

(хил. лв.) 

1725 1828 2055 
Тенденция към 

увеличаване 

4. Разходи за 

амортизация (хил. 

лв.) 

782 702 989 
Тенденция към 

увеличаване 
5. Други разходи 

без лихви (хил. лв.) 
383 331 440 

6. Разходи за лихви 

(хил. лв.) 
109 375 966 

Тенденция към 

увеличаване 

7. Общо разходи 

(сума от р.1 до р.6) 

(хил. лв.) 

15767 18832 20918 
Тенденция към 

увеличаване 

8. Приходи от 

продажби на стоки 

(хил. лв.) 

14900 17792 18474 
Тенденция към 

увеличаване 

9. Други приходи 

(хил. лв.) 
915 1280 1414 

Тенденция към 

увеличаване 

10. Общо приходи  

(хил. лв.) (р.8+р.9) 
15815 19072 19888 

Тенденция към 

увеличаване 
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 Информацията за приходите, разходите и активите е от финансовите отчети на търговско 

предприятие, публикувани в Търговския регистър - http://www.brra.bg/. 
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11. Нетна печалба 

преди данъци (хил. 

лв.) (р.10-р.7) 

48 240 (1030) 

Тенденция към 

влошаване на 

финансовия 

резулат 

12. Материални 

запаси (хил. лв.) 
1 517 2 087 2 071 

Относителна 

стабилност на 

краткотрайните 

активи 

13. Вземания (хил. 

лв.) 
211 255 231 

14. Парични 

средства (хил. лв.) 
554 410 201 

15. Други 

краткотрайни 

активи (хил. лв.) 

172 736 239 

16. Общо 

краткотрайни 

активи (хил. лв.) 

(сумата от р.12 до 

р.15) 

2 454 3 488 2 742 

17. Дълготрайни 

активи (хил. лв.) 
5 539 14 595 14 466 

Тенденция към 

натрупване на 

нисколиквидни 

активи 

18. Общо активи 

(хил. лв.) 

(р.16+р.17) 

7 993 18 083 17 208 

Тенденция към 

увеличаване на 

активите 

19. Рентабилност 

на продажбите 

(р.11х 100%/р.10) 

0,30% 1,26% -5,18% 

Тенденция към 

влошаване. 

Причините са 

високите разходи 

за лихви, 

материали и 

външни услуги и 

заплати и 

осигуровки 

20. Обращаемост 

на активите (р.10 

х100%/ р.18) 

197,86% 105,47% 115,57% 

Тенденция към 

влошаване. 

Причините са 

увеличаването на 

нисколиквидните 

активи. 
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21. Рентабилност 

на инвестирания 

капитал (р.19хр.20) 

0,60% 1,33% -5,99% 

Тенденция към 

влошаване. 

Причините са 

влошаване на 

рентабилността н 

продажбите и 

обращаемостта на 

активите. 

 

 От първи до осемнадесети ред на таблицата е представена 

информация за елементите на финансовите отчети, които имат значение за 

анализа по модела Du Pont. Чрез самостоятелното изследване на тяхната 

динамика могат се определят симптомите за финансовото състояние на 

предприятието.
114

 В следващите редове на таблицата са представени 

коефициенти, чрез които се определя рентабилността на инвестирания 

капитал. От таблицата се установява влошаване на нетната печалба на 

предприятието. Причините за това трябва де се търси в динамиката на 

приходите и разходите. Те обаче бяха анализирани при CVP модела. В 

случая е необходимо да се обърне повече внимание на активите. Прави 

впечатление, че се наблюдава тенденция към натрупване на дълготрайни 

активи. Това може да води до намаляване на ликвидността на 

предприятието, ако те се финансирани с привлечен капитал, по който има 

краткосрочни задължения. При всички случаи ръстът на дълготрайните 

активи води до значително увеличаване на инвестирания капитал, който 

обаче за изследваното предприятие не води до съществени положителни 

промени в приходите от продажби и разходите. Съвкупното изследване на 

тези симптоми позволява да се определи синдрома на лошото финансово 

състояние, измерено с рентабилността на инвестирания капитал. 

 Като основни недостатъци на модела Дюпон, за целите на 

диагностичния одит, могат да се посочат невключването в неговия обхват 

                                                 
114

 Вж. Златарева, К. Методи и модели за диагностичен и прогностичен счетоводен анализ на 

корпорацията. Дисертация за придобиването на научна степен „доктор”. УНСС, София, 2009, стр. 95. 
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на собствения капитал и пасивите. Освен това при него не се разглеждат 

нефинансови показатели. Затова e основателно да се твърди, че Du Pont 

може да се прилага при диагностичния одит, но само при оценка на 

приходите, разходите и ефективността от използването на активите. 

 

3.3. Изследване на възможностите за прилагането на Z-score 

модела при диагностичен одит на предприятие 

Моделите CVP и Du Pont се основават на логическите функционални 

връзки между показателите. Техният анализ позволява да се направи 

субективна оценка за финансовото състояние на изследваното 

предприятие. За разлика от тях, Z-score моделът е разработен въз основа на 

статистически изследвания за предвиждане на корпоративен банкрут. 

Първоначално Z-score моделът е бил предложен през 1968 г. от 

американски икономист Edward Altman, професор в New York University`s 

Stern School of Business. През 1966 г. Altman е подбрал 66 корпорации, 

половината от които били обявени в несъстоятелност, а останалите били 

избрани на случаен принцип. Професорът е използвал статистически 

анализ за определяне на коефициентите, които имат корелационна връзка с 

фалита. Полученият Z-модел бил тестван върху нова група от компании, в 

която имало както фалирали, така и нефалирали фирми.  Z-score моделът 

класифицирал 95 на сто от фалиралите компании като такива и 80 на сто от 

другите компании като безпроблемни. 

Моделът има следния аналитичен вид: 

(14)  ) � 1,2,� � 1,42,. � 3,3,0 � 0,6,2 � 1,0,3 , 

където: 

,� � 
Краткотрайни активи�Краткосрочни пасиви

Общо активи
; 

,. �  
Неразпределена печалба в края на периода

Общо активи
; 

,0 �  
Печалба преди лихви и данъци

Общо активи
; 
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,2 �  
Пазарна цена на акцията х Брой емитирани акции

Общо пасиви
; 

,3 �  
Нетни приходи от продажби

Общо активи
. 

Според Алтман, когато Z < 1,8 това е индикатор за висока степен на 

финансов риск с опасност от фалит. При Z > 3 е налице ниско ниво на 

финансов риск.  

Представеният модел се прилага за предприятия, регистрирани на 

фондовата борса. Той има и два допълнителни варианта, които се прилагат 

от фирми, които не търгуват на борсата:
115

 

1. Първият вариант се прилага за производствени фирми, 

нерегистрирани на фондовата борса. Поради това за изчисляването на ,2 

не се използва пазарната капитализация, а собственият капитал по баланс: 

(15)  )� � 0,717,� � 0,847,. � 3,107,0 � 10,42,2 � 0,998,3 

където ,2= 
Собствен капитал

Общо дългове
. 

При )�<1,23 има опасност от фалит за предприятието, а при )�>2,29 – 

предприятието има добро финансово здраве. 

2. Вторият вариант се прилага за непроизводствени фирми, 

нерегистрирани на фондовата борса. Петият показател ,3 не е включен в 

модела, тъй като се различава твърде много обращаемостта на активите на 

предприятията от отделните сфери на икономиката: 

(16) ). � 6,56,� � 3,26,. � 6,72,0 � 1,05,2 

където при ).<1,1 има опасност от фалит за предприятието, а при ).>2.6 –  

предприятието има добро финансово здраве. 

Z-score моделът се предлага за оценка на принципа за действащо 

предприятие от одитора.
116

 Той съответства и на логиката на 

                                                 
115

 Тодоров, Л. Оценка на финансовия риск на публичните дружества при инвестиране в акции. 

Български счетоводител, бр. 6, 2008, София 2008. 
116

 Вж. Robertson, Jack C. and Frederick G. Davis. Auditing. Illinois, Homewood, 1988, р. 247, Khalik, A. 

Blackwell еncyclopedic dictionary of accounting. Malden, Blackwel, 1998, p. 28 и Gray, I. and S. Manson The 

audit process. Principles, practice and cases. London, VNR, 1989, p. 402. 
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диагностичният одит. При него се изследват различни симптоми за да се 

определи синдромът за провал или успех.  

Прилагането на Z-score за целите на диагностичния одит може да се 

илюстрира чрез изследваното по-горе търговско предприятие. За целта е 

необходимо да се използва )., т.е. формулата за нерегистрираните на 

фондовата борса непроизводствени фирми. На следващата таблица са 

представени показателите на предприятието, което имат значение за 

модела и неговите стойности за три последователни години.
117

 

 

Z-score анализ на риска от фалит на търговско предприятие 

Таблица № 5 

                                                 
117

 Информацията е от финансовите отчети на търговска верига, публикувани в Търговския регистър - 

http://www.brra.bg/. 

 

Показатели 
І-ва   

година 

ІІ-ра 

година 

ІІІ-та 

година 
Симптоми 

1. Краткотрайни 

активи (хил. лв.) 
2 454 3 488 2 742   

2. Краткосрочни 

пасиви (хил. лв.) 
3 237 4 812 5 815   

3. Дългосрочни 

пасиви (хил. лв.) 
1 237 9 687 8 854   

4. Собствен капитал 

(хил. лв.) 
3 519 3 584 2 539   

5. Неразпределена 

печалба в края на 

периода (хил. лв.) 

37 206 (1045)   

6. Печалба преди 

лихви и данъци 

(хил. лв.) 

157 615 (64)   

7. Общо активи 

(хил. лв.) 
7 993 18 083 17 208   

8. Х1 [(р.1 - р.2)/ 

р.7] 
(0,0980) (0,0732) (0,1786) 

Намаляване на 

ликвидността 

9. Х2 (р.5/р.7) 0,0046 0,0114 (0,0607) 

Намаляване на 

рентабилността на 

неразпределената 
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От таблицата се установява, че всички показатели на изследваното 

предприятие, включени в модела, се влошават. Те са симптомите, които са 

типични за „заболяването” фалит. Прави впечатление, че за разлика от 

моделите CVP и Du Pont тук се разглежда и собствения капитал. 

Определянето на синдрома става чрез комплексното влияние на 

симптомите и отчитане на значението им чрез съответните тегла, които са 

заложени в модела. ). за изследваното предприятие е по малко от 1.1 за 

трите години. Освен това показателят се влошава. Това означава, че 

предприятието има синдрома „опасност от фалит”. 

Посоченото за одита на финансовата информация за другите модели 

се отнася и за този. Първоначално е необходимо да се провери 

достоверността на информацията, която се използва за изчисляването на 

модела.  

Z-score моделът напълно съответства на логиката на диагностичния 

одит. При него се изследва съвкупност от симптоми, които водят до 

определянето на синдрома. Той обаче е разработен чрез статистически 

анализ на фирми от САЩ преди повече от 40 години. Затова е логично да 

се предположи, че моделът има нужда от актуализиране. Освен това 

неговите параметри трябва да се определят според държавата в която 

печалба на база 

активи 

10. Х3 (р.6/р.7) 0,0196 0,0340 (0,0037) 

Намаляване на 

рентабилността на 

печалбата преди 

лихви и данъци на 

база активи 

11. Х4 [(р.4)/ 

(р.2+р.3)] 
0,7865 0,2472 0,1731 

Намаляване на 

финансовата 

автономност 

12. Z score (5,65 х 

р.8+3,26 х р.9+6,72 

х р.10+1,05 х р.11 

0,33 0,04 (1,21) 
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функционира предприятието. Това е така, защото обявяването на фалити 

на предприятиятията е различно за отделните страни. Докато 

несъстоятелност в България се обявава при неплатежоспособност (спиране 

на плащанията) и свръхзадлъжнялост (отрицателен собствен капитал), 

някои страни имат по-строги регламенти. Например в Украйна законът 

предвижда банкрут на всички фирми, които са просрочили с повече от 90 

дни задължения в размер на 300 или повече минимални брутни заплати
118

. 

Факторите, които пораждат значителни съмнения относно валидността на 

принципа-предположение за действащо предприятие, могат да бъдат 

смекчени от други условия. Такива са например продажба на имоти, 

разрочване на заеми, получаване на кредити и т.н. Z-score моделът не 

включва тези и други смекчаващи фактори.
119

 

Друг недостатък на модела представлява невключването на 

нефинансовите показатели, които имат значение за оценка на състоянието 

на предприятието. 

Разгледаните характеристики на Z-score модела позволяват да се 

твърди, че той може да се използва при диагностичния одит за оценка на 

опасността от фалит поради финансови причини. Неговото прилагане 

обаче трябва да се усъвършенства чрез определянето на параметрите на 

модела с помощта на статистическия анализ за съответните условия. 

 

3.4. Изследване на възможностите за прилагането на модела EVA 

при диагностичен одит на предприятие 

Моделът EVA (икономическа добавена стойност) се използва за 

установяване на реалната икономическа печалба. Чрез него се проверява 

дали предприятието осигурява на собствениците резултат, по-висок от този 

                                                 
118

 Ионин, Е. и С. Зайцева. Аналитические процедуры в аудите: Проблемы и перспективы использувания 

в Украине, Економіка і організація управління, випуск №, 2008. 
119

 Вж. Вейсел, А. Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие. 

Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор”. УНСС, 2011, стр. 120-121. 
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на алтернативните инвестиции. По този начин той отчита стратегическия 

аспект в развитието на фирмите и може да намери приложение при 

диагностичния одит. 

 Изчислява на EVA се извършва чрез следната формула:
120

 

(17)    EVA = NOPAT – WACC x IC, 

където: EVA (Economic value added) е икономическата добавена 

стойност,
121

 NOPAT (Net operating profit after tax) – нетната оперативна 

печалба след данъци (преди лихви), т.е. разликата между печалбата преди 

лихви и данъци и данъка върху дохода, WACC (Weighted average cost of 

capital) – среднопретеглена цена на капитала, IC (Invested capital) – 

инвестиран капитал. 

Интерес представлява тълкуването на резултатите от модела. Ако 

EVA е отрицателно число или нула, това означава, че разходите за капитал 

изцяло поглъщат печалбата. В обратния случай, може да се твърди, че 

предприятието има реална икономическа печалба. 

Особеност на модела представлява изчисляването на WACC. Това 

става чрез следната формула: 

(18)  WACC �
Е

[\]
xR` �

a

[\]
xRaxb1 � td, 

където WACC е среднопретеглената стойност на капитала, Е – собственият 

капитал, D – привлеченият капитал, R` – цената на собствения капитал Ra 

– цената на привлечения капитал, t – ставката на подоходния данък. 

Основният проблем при използването на модела е определянето на 

цената на собствения и привлечения капитал. Цената на собствения 

капитал при неактивен фондов пазар, какъвто е българският, е твърде 

сложен. Необходимо е да се използват информация за нормата на 

възвращаемост на дългосрочните инвестиции на развит пазар, премии за 

                                                 
120

 http://www.valuebasedmanagement.net/methods_eva.html. 
121

 ЕVA се нарича още икономическа печалба (Economic profit), вж. Ненков, Д. Приложение на 

съвременните модели за оценка на цели предприятия в България, сп. Икономически алтернативи, бр. 2/ 

2005 г., http://alternativi.unwe.acad.bg. 



57 

 

странови и специфичен риск и коефициентите „бета”.
122

 При определянето 

на цената на дълга се използва същата логика – към безрисковата норма се 

прибавя спред на страната и на фирмата.
123

 Това обаче не е обект на 

настоящото изследване. Сложността на изчисленията предполага 

използването на експерт на одитора при диагностичния одит, съгласно 

МОС 620 Ползване на работата на експерт на одитора. 

Прилагането на модела EVA може да се илюстрира чрез реални 

данни за търговско предприятие, но при допускане за 10% цена на 

привлечения капитал и 15% – за собствения.
124

 Това е представено в 

следващата таблица. 

 

Икономическа добавена стойност на търговско предприятие с 

примерна цена на капитала 

Таблица № 6 

                                                 
122

 Вж. изчисляването на среднопретеглената цена на капитала на „Калиакра” АД, Ненков, Д. 

Приложение на съвременните модели за оценка на цели предприятия в България, сп. Икономически 

алтернативи, бр. 2/ 2005 г., http://alternativi.unwe.acad.bg. 
123

 Пак там. 
124

 Информацията за пасивите и собствения капитал е от финансовите отчети на търговско предприятие, 

публикувани в Търговския регистър - http://www.brra.bg/. 

 

Показатели 
І-ва   

година 

ІІ-ра 

година 

ІІІ-та 

година 
Симптоми 

1. Собствен капитал 

(хил. лв.) 
3519 3584 2539 

Тенденция към 

намаляване 

2. Привлечен капитал 

(хил. лв.) 
4474 14499 14669 

Тенденция към 

увеличаване 

3. Инвестиран капитал 

(хил. лв.) (р.1+р.2) 
7993 18083 17208 

Тенденция към 

увеличаване 

4. Цена на собствения 

капитал 
15% 15% 15%   

5. Цена на привлечения 

капитал 
10% 10% 10%   

6. Печалба преди 

данъци (хил. лв.) 
48 240 (1030) 

Тенденция към 

намаляване 

7. Подоходен данък 

(хил. лв.) 
11 34 15   
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 От таблицата се установава, че при направените допускания за 

цените на собствения и привлечения капитал, за предприятието се 

наблюдава синдрома на лошо финансово състояние. Той се измерва чрез 

модела EVA. Симптомите, които показват синдрома са ниска печалба 

(преди и след данъци) и тенденция към нейното намаляване, както и 

високите капиталови разходи и тяхното увеличаване. 

 Някои от характеристиките на другите модели, се отнасят и за EVA. 

Той оценява само финансовото състояние. Не разглежда нефинансовите 

показатели, които имат значение за състоянието на фирмата. Освен това 

моделът не включва използването на активите. За изследваното 

предприятие се установи, че разходите за капитали са високи. Те се дължат 

на големия размер на капитала. Но от модела не може да се установи че 

той се увеличава поради придобиването на дълготрайни активи, които не 

водят до увеличаването на приходите, нещо което се установява чрез Du 

Pont. Освен това е интересно, че цената на собствения капитал може да се 

8. Ефективна данъчна 

ставка (р.7/р.6) 
23% 14% 0%   

9. Печалба преди лихви 

и данъци (хил. лв.) 
157 615 -64 

Тенденция към 

намаляване 

10. Нетна оперативна 

печалба след данъци 

(преди лихви) (хил. лв.) 

[р.9х(1-р.8)] 

121 528 -64 
Тенденция към 

намаляване 

11. Среднопретеглена 

цена на капитала 

[(р.1хр.4)/р.3+(р.2хр.5x 

(1- р.8)/(р.2] 

11% 10% 11%   

12. Капиталови разходи 

(хил. лв.) (р.3хр.11) 
873 1782 1848 

Тенденция към 

увеличаване 

13. Икономическа 

добавена стойност (хил. 

лв.) (р.10-р.12) 

(752) (1257) (1912)   
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оценява по-високо от цената на привлечения капитал.
125

 Това означава, че 

при увеличаването на привлечения капитал, за сметка на собствения, се 

увеличава стойността на EVA, което се тълкува като по-добро финансово 

състояние. Но това води до намаляване на финансовата автономност и по-

голям риск от фалит. 

 Направеното кратко изследване на модела EVA позволява да се 

твърди, че неговото самостоятелно прилагане, дори само за установяването 

на финансовото състояние, не позволява да се постигнат целите на 

диагностичния одит. Той дава информация за реалната икономическа 

печалба на собствениците. Но за установяването на реалното състояние на 

предприятието е необходимо да се анализират други финансови и 

нефинансови показатели.  

   

3.5. Изследване на възможностите за прилагането на модела 

Balanced Scorecard при диагностичен одит на предприятие 

Повечето от моделите за измерване на дейността на предприятието 

се основават на финансови показатели. Съществува обаче убеждението, че 

те са твърде остарели. Поради тази причина през 1990 г. Nolan Norton 

Institute, научно подразделение на одиторската компания KPMG, започва 

изследване на тема „Показатели за дейността на организацията на 

бъдещето”.
126

 Проектът се ръководи от David Norton, а неговият научен 

консултант е Robert S. Kaplan – професор по счетоводство и контрол в 

Harvard Business School. Представители на десетина компании се срещат 

два пъти месечно в продължение на цялата 1990 г. В резултат на това през 

декември 1990 г. се разработва Balanced scorecard (BSc) – балансирана 

                                                 
125

 Димитър Ненков оценява цената на собствения капитал на „Калиакра” АД на 19.08%, а цената на 

привлечения капитал – 8.08%. Затова и в настоящото изследване е прието цената на собствения капитал 

да бъде по-висока от цената на привлечения капитал. Вж. Ненков, Д. Приложение на съвременните 

модели за оценка на цели предприятия в България, сп. Икономически алтернативи, бр. 2/ 2005 г., 
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 Каплан, Р. и Д. Нортън. Балансирана система от показатели за ефективност. Как да превърнем 

системата в действие. София, Класика и стил, 2005, стр. VІІ. 
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система (или карта) от показатели.
127

 Предназначението на модела е да 

предостави на „мениджърите нужния инструментариум за получаване на 

желаните от тях резултати”.
128

 Но интерес представлява и неговото 

прилагане за диагностичен одит на предприятие. 

 Интересно е, че днес Balanced scorecard е само един от моделите, 

които включват система от показатели за оценка на дейността на 

предприятието. Подобни са например балансирана карта на шведската 

компания АВВ, „оценъчна ведомост” на консултантска компания 

McKinsey и други.
129

 Такива модели са използвани и много преди появата 

на съвременните балансирани карти. Един от тях е tableau de bord, който е 

разработен от френски компании. Той изследва индикаторите за успеха на 

организацията.  Но според Kaplan и Norton „най-успешните BSc са нещо 

повече от набор от ключови индикатори или ключови фактори за 

успеха”.
130

 Това е така, защото те включват взаимосвързани цели и 

показатели. 

Съвременните балансирани карти имат за цел цялостно да се 

представи състоянието на предприятията. Това според проф. Огнян 

Симеонов очертава два базови постулата: 

• „Финансовите резултати на компаниите са недостатъчна 

характеристика на тяхното състояние, потенциал и перспективи. 

Схемите следва да включват балансиран и обвързан комплекс от 

стойностни, материални и нематериални показатели. 

• Тези показатели трябва да обхващат в единство оперативно-

тактическите и стратегическите аспекти на развитието на 

компаниите”.
131
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 Симеонов, О. Балансирани карти за оценка. София, УНСС, сп. Икономически алтернативи, бр. 4/2005. 
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За целите на настоящото изследване е достатъчно да се раглежда 

Balanced scorecard, разработен от Kaplan и Norton. Важното за него е, че 

моделът „запазва фокуса си върху постигането на финансовите цели”.
132

 

Но освен това той включва и механизмите за тяхното постигне. За 

доказване на значението на нефинансовите измерители може да се посочи 

примерът с Xerox, който предлагат авторите на модела:
133

 

До средата на 70-те години на ХХ век фирмата има монопол при 

копирните машини. Клиентите обаче не са доволни от честите повреди и 

дефекти при тях. Вместо да подобрят тяхното качество, ръководството на 

Xerox вижда в това допълнителна възможност за увеличаване на 

печалбата. Те създават мрежа от обслужващи центрове, в които да бъдат 

ремонтирани повредените машини. Освен това клиентите започват да 

закупуват резервни машини, защото не могат да копират по време на 

ремонта. Това води до още по-голям ръст на приходите на Xerox. Всички 

финансови показатели, като ръстът на приходите и възвращаемостта на 

инвестирания капитал и други показват, че фирмата бележи огромен успех. 

Тя обаче скоро се изправя пред банкрут. 

Представеният пример с Xerox показва, че финансовите показатели 

не са достатъчни да се оцени бъдещото състояние на предприятието. Това 

е така защото в съвременните условия „отсъства предположението, че 

бъдещето може да бъде предвидено на основата на миналото и не се счита, 

че то може да бъде изучено чрез екстраполация”.
134

 За управлението е 

важно да може да се предвиди бъдещото състоянието на предприятието. 

Това налага прилагането на нефинансови измерители, от които зависят 
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финансовите резултати, защото „не може да се управлява това, което не 

може да бъде измерено”.
135

 

Тези твърдения се отнасят и за диагностичния одит на предприятие. 

Установяването на бъдещото състояние на предприятието също 

представлява цел за него. Той трябва да съдържа в себе си 

„прогностичост”. Затова BSc е модходящ модел за прилагане при 

диагностичния одит. 

Известно е, че моделът Balanced scorecard включва следните 

направления за оценка на предприятието:
136

 

• финансово; 

• отношения с клиентите; 

• вътрешни бизнес процеси; 

• познания и развитие. 

За всяко от посочените направления се дефинират определен брой 

показатели, чрез които с осъществява измерването. Някои от тях са 

еднакви за всички предприятия. Например финансовият резултат, който 

има значение за финансовото направление, обичайно се измерва чрез 

печалбата, приходите, възвращаемостта на инвестирания капитал, 

икономическата добавена стойност и други.
137

 Други показатели, например 

за измерване вътрешните бизнес процеси, зависият от спецификата на 

сектора. Например, някои от показателите, които имат значение според 

клиентите на търговските вериги, подредени по важност, са следните:
138

 

• място, където лесно и бързо намираш това което търсиш; 

• винаги има в наличност това, което търся; 

• продуктите са с добро качество за цената си; 
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 Каплан, Р. и Д. Нортън. Балансирана система от показатели за ефективност. Как да превърнем 
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• високо качество на пресните храни; 

• има висококачествни марки; 

• приятна обстановка в магазина; 

• всичко необходимо в един магазин; 

• има добър асортимент от добре познати марки; 

• персоналът предлага добро обслуждане; 

• чист и хигиеничен магазин; 

• бързо обслужване на касите и други. 

Прилагането на Balanced scorecard включва изследването на 

причинно-следствените отношения между отделните направления. 

Желаната възвращаемостта на инвестирания капитал може да се постигне 

чрез повторни продажби, които са резултат от лоялността на клиентите. 

Необходимата лоялност се постига чрез подобряване на вътрешните 

бизнес процеси, като повишено качество, въвеждане на нови продукти и 

други. За последните се изисква обучение и повишаване уменията на 

служителите, които се включват в направление познания и развитие. 

Примерни показатели, които могат да се прилагат за диагностичен 

одит на търговско предприятие, чрез прилагане на модела BSc, са 

посочени в следващата таблица. 

 

Примерни показатели за измерване на направленията на Balanced 

scorecard при търговските предприятия
139

 

Таблица № 7 

Направление Примерни показатели 

Финансово 

Разходи – обем – печалба (CVP) 

Възвращаемост на инвестирания капитал 

(ROI) по модела Du Pont 

Икономическа добавена стойност (EVA) 

Отношения с клиентите Пазарен дял 
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превърнем системата в действие. София, Класика и стил, 2005, стр. 58. 



64 

 

Привличане на нови клиенти 

Запазване на клиентите (лоялност) 

Рентабилност на клиентите 

Вътрешни бизнес процеси 

Въвеждане на нови продукти 

Поддържане на постоянна наличност 

Качество 

Асортимент 

Обслужване 

Чистота и хигиена 

Познания и развитие 

Удовлетвореност на служителите 

Запазване на кадровата база 

Ефективност на служителите 

 

 В таблицата е посочено, че показателите за оценка на финансовото 

направление могат да включват известните модели CVP, Du Pont и EVA. 

Последният от тях оценява резултатите от целия инвестиран капитал. В 

този смисъл той има най-голям обхват и неговият анализ може да включва 

другите два модела. Те не представляват интерес в случая, защото са 

разгледани самостоятелно по-горе. Необходимо е обаче да се акцентира, че 

диагностичния одит трябва да започне с проверката на достореността на 

информацията. Например при търговските вериги има голям вътрешно 

присъщ риск за нереалността на материалните запаси. Съществуват 

изследвания, според които в световен мащаб бракът и липсите 

представляват между 1 и 2% от оборота в търговията с бързооборотни 

стоки.
140

 Причините за тях, които също имат значение за одита, са 

следните: 50% от липсите в магазините са кражби от клиенти, 40% - от 

персонала, а останалите 10% са заради злоупотреби на доставчици или 

повредени при транспортирането стоки.
141

 

 Необходимостта от одит на информацията се отнася и за 

нефинансовите показатели. Те са включени предимно в нефинансовите 
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направления – отношения с клиентите, вътрешни бизнес процеси и 

познания и развитие. 

 Оценката на направление отношения с клиенти трябва да започе с 

пазарния дял на предприятието.  Той може да се измерва чрез различни 

показатели, като общ пазарен дял (отношението на фирмените продажби 

към отрасловите продажби), пазарен дял на обслужван пазар (отношението 

между фирмените продажби и отрасловите продажби на даден пазар или 

пазарен сегмент, на който фирмата оперира), относителен пазарен дял 

спрямо трите водещи конкурента или спрямо водещия конкурент и 

други.
142

 Най елементарният начин обаче е чрез броят на единичните 

продажби и броя на потребителите.
143

 

 Анализът на нефинансовите показатели за целите на диагностичния 

одит, тук и по-нататък, могат да се представят чрез реални практически 

данни от аналитичното счетоводство на изследваното досега търговско 

предприятие. 

В следващата таблица са представени броят на продажбите на 

търговска верига.
144

 

 

Брой на единичните продажби на търговска верига 

Таблица № 8 

Години и показатели 

Брой на 

единичните 

продажби 

1 2 

1. І-ва година 814 692 

2. ІІ-ра година 939 563 

3. ІІІ-та година 1 103 103 

4. Изменение ІІ-ра спрямо І-ва година 124 871 
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(р.2-р.1) 

5. Изменение ІІІ-ра спрямо ІІ-ва 

година (р.3-р.2) 
163 540 

4. Относително изменение за ІІ-ра 

спрямо І-ва година (р.2х100%/р.1-1) 
15% 

5. Относително изменение за ІІІ-ра 

спрямо ІІ-ва година (р.3х100%/р.2-1) 
17% 

 

От таблицата се установява, че пазарният дял на предприятието, 

измерен в брой на единичните продажби, се увеличава. Това е един от 

симптомите за определяне на синдрома за добро или лошо финансово 

състояние. 

За измерване на останалите показатели, които имат значение за 

отношенията с клиентите, е необходимо изследваното предприятие да има 

разработени ефективни клиентски карти. Така може да се оцени 

привличането на нови клиенти, запазването на съществуващите и 

рентабилността по клиенти. За съжаление обаче българските потребители 

не са мотивирани да използват такива карти, поради което възможностите 

за подобен анализ са ограничени. Въпреки това може да се твърди, че 

увеличаването на броя на единичните продажби показва, че изследваното 

предприятие привлича нови клиенти. 

Един от най-важните показатели за оценка на направлението 

вътрешни бизнес процеси е въвеждането на нови продукти. Той може да 

се измери, чрез дела на техните продажби в общия оборот на 

предприятието. В следващата таблица е представена такава информация за 

изследваната търговска верига.
145

 

 

Дял на приходите на нови стоки в общия оборот на търговска верига 

Таблица № 9 
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Години 

Общо нетни 

приходи от 

продажби 

(хил.лв.) 

Нетни приходи от 

продажби на нови 

за годината стоки 

(хил.лв) 

Дял на 

приходите на 

нови стоки (в %) 

1 3 4 5 (р.3х100%/р.4) 

1. І-ва година 14900 2152 14% 

2. ІІ-ра година 17792 3843 22% 

3. ІІІ-та година 18474 1855 10% 

 

От таблицата се установява, че делът на новите стоки се увеличава 

през втората година, но се намаляват значително през третата. Това 

означава, че предприятието развива своя асортимент с намаляващи 

темпове. Преди този извод да се определи като симптом е необходимо да 

се оцени дали 10% нови стоки представляват висок или нисък дял. Това 

зависи от сектора в който функционира предприятието. Според експертите 

в търговия на дребно с бързооборотни стоки 10% дял на новите стоки е 

съществен. Въз основа на последното твърдение може да се посочи, че 

делът на новите стоки на изследваното предприятие е симптом за 

определяне на синдрома на добро финансово състояние. 

Наличността също има голямо значение за управлението на 

предприятията, сладователно и върху техния диагностичен одит. 

Например, според една оценка търговците и производителите в Европа 

през 2007 г. са загубили около 4 млрд. евро от купувачите, които избират 

да не купят нищо, ако в магазина няма търсените от тях продукти.
146

 Към 

този факт трябва да се добави, че тези клиенти, които няколко пъти не 

намерят търсената от тях стока се насочват към други търговци. 

Диагностичният одит на наличността изисква да се анализира потока на 

стоките по артикули за определен период от време, например три години. 

За търговските вериги може да се каже, че при него задължително трябва 
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да се прилага извадковия подход, защото в тях се продават над 20 хил. 

броя артикули. Освен това всеки ден може да има многократни продажби и 

доставки, които променят наличността. Това води до много дълги времеви 

редове, които трябва да се изследват. 

За останалите показатели, които имат значение за вътрешните бизнес 

процеси, не се води непрекъсната във времето отчетност. Затова тяхното 

изследване трябва да бъде по-специфично. Процедурите за оценка на 

контрола върху качеството могат да включват проверка на фактическото 

качество, документиране на констатираните недостатъци, причините за 

тяхната поява и други. Трябва да се провери начинът на измерване, 

изследване или оценка на характеристиките на стоките и сравняването на 

резултатите с определените за тях изисквания. Проучванията на 

потребителското мнение показва, че асортиментът е съществен за успеха 

на търговските вериги.
147

 Затова е необходимо да се оценяват процедурите 

на ръководството по проучването на потребителското поведение по 

отнонение на асортимента. Това се отнася и за чистотата и хигиената. 

Следващото направление е познания и развитие. Първият показател 

за неговата оценка е удовлетвореността на служителите. Той може да се 

оцени чрез анонимни интерюта или анкети.
148

 Те обичайно се правят от 

предприятието и включват въпроси за:
149

 

• ангажираност при вземането на решения; 

• признание да добре свършена работа; 

• достъп до необходимата информация; 

• поощряване на творческия подход и инициатива; 

• ниво на поддръжка; 

• обща удовлетвореност на работата в компанията. 
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Служителите отговарят на посочените въпроси, като оценяват своето 

отношение по определена скала. Въз основа на отговорите се определят 

удовлетвореността на персонала. Тези процедури обаче се прилагат от 

предприятията. Одиторът трябва да прилага одитни процедури, с които да 

събира одиторски доказателства за тях. В резултат на това той трябва да 

оформи заключение за удовлетровеността на служителите и да оцени 

породените от това рискове за предприятието. 

Оценката на запазването на кадровата база може да се определи като 

одит на текучеството на персонала.  За него са дава следното определение: 

„Одитът на текучеството на персонала е обективен процес на събиране на 

факти и доказателства (документи, интервюта, анкети – А.В.), за да се 

изрази независимо и компетентно мнение за оценка на дейността на 

организацията по овладяването на този процес, в т.ч. и за измеренията на 

риска от получените ефекти”
150

. 

 Измерването на текучеството на персонала става чрез коефициента 

на текучеството, който се определя както следва: 

(19) Коефициент на текучество �
Напуснали по субективни причини

Средно списъчен брой на персонала
 

Приемливото равнище на текучеството обикновено е в рамките до 

5% или до 10%.
151

 За ниско квалифицирания персонал на търговските 

вериги се допускат и по-високи нива. 

Особен интерес за диагностичния одит на предприятие предствлява 

оценката на риска, който се определя от текучеството на персонала. За 

целта могат да се използват въпросници. Рискът може да се определи като 

висок, среден и нисък. Например, висок риск за предприятието има, когато 

са наличе следните условия:
152
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Въпросник за определяне на висок риск за предприятието от 

текучеството на персонала 

Таблица № 10 

Условия Да/не 

Текучеството е предимно в сегмента на служителите с ключови 

компетентности за организацията, което застрашава постигането 

на поставените от организацията цели. 

  

Напусналите служители с ключови компетентности са наети на 

работа от конкурентни фирми, което застрашава 

конкурентоспособността на организацията. 

  

Напусналите служители с ключови компетентности за 

организацията са последвани от ключови за организацията 

клиенти, което застрашава финансовото състояние на 

организацията. 

  

Не се осъществява системен мониторинг на текучеството на 

служителите с ключови компетентности, което поставя 

ръководителите в „информационно затъмнение" и увеличава 

неспособността на организацията да овладее текучеството. 

  

Осъществява се мониторинг на текучеството в сегмента на 

служителите с ключови за организацията компетентности, но не се 

предприемат адекватни действия. 

  

Не се извършват превантивни действия за предотвратяване на 

текучеството сред служителите с ключови компетентности за 

организацията, което създава предпоставки за нарастване на 

текучеството сред тях. 

 

Текучеството сред служителите с неключови за организацията 

компетентности е високо и оказва съществено негативно влияние 

върху финансовото състояние на организацията. 
 

 

Друг показател за оценка на направлението познания и развитие 

представлава ефективността на служителите. Той може да се измери чрез 

приходи от служител, направени и внедрени предложения, които водят до 

намаляване на разходите, подобряване на качеството и други. 
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Разгледаните процедури не са достатъчни, за да се направи извод за 

синдрома на добро или лошо финансово състояние на изследваното 

предприятие. Това е така, защото не бяха анализирани всичките 

показатели, които имат значение за модела Balanced Scorecard. Тяхното 

изучаване изисква значителен обем информация, която трябва да се събира 

чрез множество одитни процедури в продължителен период от време. Това 

обаче е извън обхвата на настоящото изследване. Въз основа на 

теоретичната характеристика на Balanced Scorecard и разгледаните 

практически анализи обаче може да се обобщи, че той напълно съответства 

на целите на диагностичния одит (дю дилиджънс одит ангажиментите). 

Чрез неговото прилагане може да се определи синдрома на добро или лошо 

финансово състояние, което може да се използва както при оценка на 

риска при придобиването на предприятие, така и за други цели. 

 

Заключение 

Направеното изследване позволява да се обобщи, че оценката на 

риска при придобиването на предприятие (дю дилиджънса) представлява 

одит. В неговия обхват трябва се включва одитът на финансовите отчети и 

на другите области, които имат значение за оценка на реалното състояние 

и рисковете на предприятието. Той не може да се идентифицира напълно с 

нито един вид одиторски ангажимент, така както те са определени от 

Международната федерация на счетоводителите. Определянето на дю 

дилиджънса като финансов диагностичен преглед не е теоретично 

оправдано и не отговаря на неговите цели. Анализът на понятието 

диагностика и неговото използване в управлението, контрола и 

счетоводството, показва, че е подходящо оценката на риска при 

придобиването на предприятие да се определи като диагностичен одит. 

Международните одиторски стандарти включват диагностични 

елементи, но те не са достатъчни за извършването на диагностичен одит, 
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защото не представляват система от показатели за изследването на всички 

аспекти на дейността на предприятието. Правилно определяне на 

„диагнозата” чрез отстраняване на лъжливите симптоми може да стане 

чрез моделите CVP, Du Pont, Z-score, EVA и Balanced Scorecard. Първите 

четири модела изследват финансовата информация. Затова те се 

подходящи при диагностичния одит на финансовия аспект на дейността. 

Те могат да намират приложение и в последния модел - Balanced Scorecard. 

Той е най-подходящият за целите на диагностичния одит. При неговото 

прилагане най-голямо значение има одитът на финансовата информация, 

включително и финансовите отчети. Освен това той включва и одита на 

нефинансовата информация. Чрез тях може да се оцени действителното 

финансово състояние и рисковете на предприятието. 
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