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КОНЦЕПЦИЯ ЗА АНАЛИЗА НА СЧЕТОВОДНИЯ БАЛАНС 
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Концепцията за анализа на счетоводния баланс се изгражда на базата 
на представата за обекта, предмета и метода на едноименното 
изследване. Изложението следва историческия процес, в който се 
формира логиката на балансовото разчленяване, като въз основа на 
еволюцията на интерпретирането на баланса, се изяснява същността 
и смисъла на неговия анализ, дефинират се ключови балансови 
показатели, разработва се начинът за реализиране на аналитичния 
процес. Формулирана е тезата, че анализът на счетоводния баланс се 
развива в последващ го синтез на финансовото състояние. Предлагат 
се възможности за усъвършенстване на концепцията за анализа.  
JEL: М41 

 
 

Като израз на логическия процес, при който обектът на изследването се 
разчленява мислено на съставните му части, анализът на счетоводния баланс 
заема водеща позиция в методологията и методиката на финансово-стопанския 
анализ. Пред анализа се поставя целта: да се изследват балансовите елементи в 
качеството им на съставни на синтетичното единство “баланс”, да се вникне 
детайлно в същността на баланса като обект, да се интерпретира смисълът му, 
да се изучат балансовите свойства и отношения, чиято съвкупност – 
финансово състояние – се дефинира като предмет, както и да се обоснове 
методът, т. е. да се формулира начинът за постигане на всяка конкретно 
поставена цел. Това са ключовите позиции, върху които се изгражда 
концепцията за аналитичното счетоводно балансово изследване.  

Анализът, като възможност за създаване на ново знание, предполага детайлно 
опознаване на единната, двояко проявяваща същност на счетоводния баланс 
към точно определен, конкретен момент, отнесен към разбирането за баланса 
като развиващ се във времето процес, позволява установяване на динамични 
негови характеристики, етапи и тенденции. В хода на аналитичното 
счетоводно балансово изследване мисленето се развива от единичното към 
общото и от случайното и привидното към необходимото и вътрешно 
присъщото. Пак там същественото в баланса се отделя от несъщественото, а 
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сложните елементи в състава му се разграждат на по-прости. Така 
многообразието на явленията, в които се проявява същността “баланс”, се 
превръща в единство. Същото единство в условните граници на анализа обаче 
продължава да бъде неразкрито (т.е. остава абстрактно) в своето многообразие. 
В съответствие  с това анализът на счетоводния баланс, заедно със синтеза, 
участва в създаването на цялостното аналитико-синтетично3 изследване на 
предприятието. Във връзка с това всеки анализ може да се разглежда и като 
разчленяване, което следва вече осъществения (в счетоводството) синтез, и 
като предпоставка на следващ (във Финансово-стопанския анализ) синтез. 
Това означава, че изграждането на концепцията за анализа на счетоводния 
баланс се поставя в зависимост от разбирането на предхождащото го 
синтетично обобщаване, като същевременно представата за него, за самия 
анализ, основополага следващото го синтетично изследване. Ето защо, като 
възможност за вникване в анализа на счетоводния баланс, предлагаме той да 
се изследва от позициите на неговата история и на логиката му. 

В пълнота разбирането на балансовия анализ може да се обозначи с 
категориите историческо и логическо.4 Посредством тях се постига 
характеризиране на отношението между историята на анализа, от една страна, 
и вътрешната аналитична логика, от друга. Чрез историческото и логическото 
израз получават: процесът на възникване и формиране на счетоводно 
балансовото мислено детайлизиране и съответно знанието за развитото (т.е. 
съвременното) състояние на същото детайлизиране. Или, историческото в 
анализа се отнася към логическото му, както процесът към неговия резултат. 
Пред историческото, като условно самостоятелен подход към балансовото 
аналитично изследване, се поставя задачата да се разкрият условията, в които 
възниква и се развива знанието за детайлността в баланса, да се изследва 
хронологично развитието на анализа, да се установи исторически 
неизменното, както и преходното в него. Пред логическото изследване се 
дефинира задачата да се опознае съвременният анализ на баланса. Но въпреки 
посочените нееднакви задачи между историческото и логическото 
разграничението е твърде условно. Историческото например съдържа 
логическото така, както всеки един еволюционен процес има своя, присъща му 
специфична насоченост. Във връзка с това съществува мнението, че макар в 
                                                           
3 Анализът (гр. analysis – разлагане) и синтезът (гр. synthesis – съединяване) 
представляват два взаимно допълващи се и образуващи единство похвати на 
изследването. Тяхното разбиране според материалистическата диалектика противоречи 
както на чисто идеалистическото им третиране – като методи, несвързани с 
обективната стопанска практика, така и на метафизическото обособяване, 
противопоставяне и абсолютизиране на единия от тях (на анализа или на синтеза) за 
сметка на другия. В историята на икономическата теория противопоставянето анализ – 
синтез се свързва с възникването на аналитичния метод в класическата икономическа 
школа – XVII-XVIII в. В последващото научно развитие обаче същият аналитичен 
метод се утвърждава като историческа предпоставка на тясно свързания с него 
синтетичен. А така и анализът, и синтезът се лишават от приписваната им 
едностранчивост, т.е. разработват се като единни и взаимно обусловени логически 
процеси. 
4 Повече за историческото и логическото, като философски категории вж. Бъчваров, М., 
М. Драганов, С. Стоев (ред.). Философски речник. С., 1978, с. 240-241. 
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далечното минало на счетоводството – тогава, когато започва да се появява 
стремежът към все повече детайлизиране на баланса –  представата за самия 
анализ (като същност, процес и т.н.) все още да липсва, то логическите 
характеристики, които са присъщи на съвременното аналитично изследване са 
“налице” – още в първоначалното обобщаване, наречено баланс. Ето защо 
изследването на историята на анализа на баланса предпоставя опознаването на 
неговата логика. Или, в широкия контекст на единното аналитико-синтетично 
счетоводно изследване, обосноваването на концепцията на балансовото 
аналитично знание се основава върху разбирането на счетоводния баланс в 
най-общ смисъл. 

Приема се, че понятието баланс буквално означава везна с две блюда, 
намираща се в равновесие. Приема се също, че то произлиза от латинския език 
и според повечето изследователи5 има за етимологичен корен сложната дума 
bilanse. Латинският произход на думата баланс се потвърждава и от други 
учени6, които допълват, че двете й съставни – bi (двойни) и lanx (везни), 
обединени в bilanx – в българското счетоводство навлизат от италианската 
дума bilancia. Защитава се и представата за френската дума balance като 
първоизточник на счетоводното понятие баланс.7 В подкрепа на последното е 
популярната теза, че по-старите названия равносметка и паланца (или 
паландза)8 се заместват с посочената френска дума след Освобождението 
(1878 г.), когато под влияние на руската школа наименованието баланс се 
установява окончателно. Очевидно латинският произход на понятието баланс 
не подлежи на дискусия. Липсата на научно единство по повод на еволюцията 
му обаче ориентира изследването към историята на счетоводството в 
развитите европейски държави. Върху тази основа (историята на 
счетоводството и респ. на баланса) се обосновава историческото и свързаното 
с него логическо знание за балансовото мислено разчленяване, т. е. на базата 
на историята на счетоводството и респ. на баланса се изгражда концепцията за 
счетоводно балансовия анализ.  

 

                                                           
5 Георгиев, Г. Същност и значение на понятието “баланс”. – Економист, 1942, N 1-2, с. 
116; Джелепов, А. Проблеми на баланса. – Списание на Института на заклетите 
експерт-счетоводители, 1943, N 3-4, с. 44; Градев, Н., Г. Генов. Теория на 
счетоводството и промишлено счетоводство. Варна, Печ. база при ВИНС “Д. Благоев”, 
1972, с. 81; Душанов, И. и др. Теория на счетоводството и счетоводство на основните 
отрасли. Варна, Книгоиздателство “Г. Бакалов”, 1983, с. 40;  Генов, Г. и др. Въведение в 
счетоводството. Университетско издателство на  Икономически университет, Варна, 
1997, с. 56. 
6 Добрев, Д. Теория и анализ на балансите. С., Печатница Българска наука, 1946, с. 5. 
7 Бахчеванов, П. Обща теория на социалистическата счетоводна отчетност. С., ДИ 
“Наука и изкуство”, 1958, с. 175; Спасов, Д. и др. Обща теория на социалистическата 
счетоводна отчетност. Варна, Книгоиздателство “Г. Бакалов”, 1978, с. 112. По въпроса 
за френския (през руския език) произход на думата баланс в българския език вж. 
Ванков, Л. Към историята на италианските заемки в български. ГСУ, 1959, с. 122. 
8 Паланца е остар. наименование и произхожда от италианската дума bilanza – вж. 
Речник на българския език. том I, БАН, 1977, с. 392. 
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Предпоставки за възникване на анализа на счетоводния баланс 

Стремежът за косвено (вторично) регистриране на стопанските факти9 се 
появява още в Древния Рим. Той отразява развитието на практиката на пряко 
(първично, чрез посочване и указване на конкретен обект) регистриране и 
намира израз в повторното записване на вече отразените в първичните 
документи обекти. В резултат на това записите от известната под името 
Adversaria (Паметна книга, Мемориал) счетоводна книга се регистрират и в 
другите две книги на систематичното счетоводство – Codex accept et expensi 
(Книга за сметките за паричните средства и разчетите) и Codex rationum 
domesticorum (Книга за материално-веществените сметки), а необходимостта 
от контрол се удовлетворява чрез извеждане на салда по сметките. По този 
начин се създава възможност за установяване на връзка между фактите, 
изграждащи стопанското състояние; извеждането на салда е и предпоставка за 
обосноваване на взаимодействието между материално-веществените ценности 
и съответно задълженията. Именно в отношението материално-веществени 
ценности – задължения може да се търси хипотетичната основа, върху която в 
последствие се изгражда анализът на баланса. Отсъствието на знание за 
същността на записванията обаче, получава непосредствен израз в 
невъзможността да се дефинира единното в различно изглеждащото. С други 
думи, в невъзможността да се състави, а още по-малко – да се обоснове, и 
балансът и анализът му. 

Появата на парите и оценяването (V в. пр. н. е.) усложняват записването на 
стопанските факти. Започва и натуралното, и парично отразяване на 
стопанското състояние; счетоводството се диференцира – формира се 
патримониалното (насочено към имуществото) и камералното (с акцент върху 
приходите и разходите) записване. Парите, изпълнявайки ролята си на мярка 
на стойността, предпоставят отчитането на имущественото състояние 
(патримониума), представлявайки средство за разплащане – на приходите и 
разходите. Но появата на парите и оценяването, макар и факти с безспорно 
историческо значение за счетоводството, по отношение на баланса и на 
неговия анализ не допринасят пряко за същностното им разбиране. Приносът 
на парите и оценяването се изразява в създадената от тях единна основа. Върху 
нея се изгражда възможността за детайлно вникване в салдата по счетоводните 
книги, а това ги превръща (парите и оценяването) в необходимо условие за 
обобщаването и анализа на реалностите (страните) на баланса. Така функцията 
на парите и оценяването може да се оприличи на ролята на логическото tertium 
comparationis (третото в сравнението). Посредством парите и оценяването се 
реализира една предпоставка (обстоятелство) на формиралия се впоследствие 
балансов анализ.  

През Средновековието установените древни традиции се запазват, а след него 
и значително се развиват. Усъвършенства се воденето на книгите Adversaria и 
                                                           
9 Стопанският факт, като понятие, възниква по това време – между 4000 г. пр. н. е. и 
500 г. н. е.  – вж. Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. Москва, 
“Финансы и статистика”, 2004, с. 6. 
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Codex, въвежда се сметка на собственика (чистото имущество) и на печалбите 
и загубите, нараства многократно ролята на парите като стойностна мярка. 
Патримониалното счетоводство се диференцира на: просто записване 
(униграфия) и двойно (двустранно, диплография). Към края на XIV век в 
счетоводната практика навлиза и думата “баланс”. В потвърждение на този 
факт К. Циганков пише, че “финансовият отчет на предприятието на 
италианския търговец и банкер Франческо ди Марко Датини за 1399 г. 
включвал счетоводен баланс”10. “Според белгийския изследовател Р. де Рувер 
думата “баланс” се споменава за финансовите отчети през 1427 г.”11 Познато е 
и ежегодното съставяне на баланси от всяко отделение на стопанската 
формация на Медичи, които (баланси) заедно с обяснителна записка се 
изпращали в главната кантора във Флоренция.12 Въпреки употребата на 
“баланс” в отчетните форми обаче няма убедителни доказателства за 
еднаквостта между смисъла, който се влага в посоченото понятие, а по-късно 
формиралото се балансово разбиране – обект на анализа.  

С публикуването на първата книга, посветена на счетоводните записвания 
“Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (1494) на 
италианския професор по математика Лука Пачиоли (1445-1517), може да се 
свържат началните опити за теоретично обосноваване на баланса.13 В тях т. 
нар. сметно съпоставяне (като балансов първообраз) се третира като една от 
процедурите на двойното (двустранно, диплография) регистриране на 
стопанските факти. То служи за закриване на всички сметки, водени текущо в 
предприятието и се материализира в “разпънат на дълго лист, на който са 
написани от страна на дясната ръка всички верители, а от лявата – всички 
длъжници”.14 Така “ако сумата от страницата “да дава” [на Codex-а – б.а.] е 
равна на сумата от страницата “да взема”, с това се доказва, че тази книга е 

                                                           
10 Циганков, К. Долитературний период развития бухгалтерского учета. Цит. по 
Стефанов, Св. Счетоводният баланс – минало и настояще. Варна, “Наука и изкуство”, 
2006, с. 14. 
11 Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. М., “Финансы и 
статистика”, 2004, с. 62. 
12 Проф. Трифон Трифонов, като се позовава на De Roover, Fl. The Books of Accounts of 
Cristopher Plantin. Antwerp, Printer and Publisher, The Accounting review, Vol. XII, N 3, 
September, 1937, p. 226-237, допълва информацията за счетоводните книги на Медичи. 
Той пише, че стопанската формация “Рафаело ди Франческо ди Медичи Ко” е едно от 
последните сдружения на фамилията Медичи. То е основано през 1851 г., съществува 
три години и развива производствено-търговска дейност с вълнен текстил – Вж. 
Трифонов, Тр. Счетоводна оптимизация на активи и пасиви. С., “Тракия-М”, 2003, с. 
48. 
13 Преди признатата за първа книга по счетоводство “Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioni et Proportionalita” (1494) през 1458 г. Бенедетто Котрул – търговец от гр. 
Рагуза (Дубровник), написва друга книга – “За търговията и съвършеният търговец”, 
която обаче излиза едва през 1573 г. и остава без съществено влияние върху 
счетоводната мисъл. 
14 Пачиоли, Л. Тракат за сметките и записванията (превод от латински, сравнен с 
превод от руски, френски, италиански). Първа частна печатница, Пазарджик, 1998, с. 
79. 
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изправна”,15 или с други думи, че направените записвания са верни. По такъв 
начин се създава адекватен на контролните нужди обобщен образ на всички 
записвания. Според нас чрез равенството на сметното съпоставяне се създава 
сетивна представа за действителното равновесие между двете страни на 
стопанските факти. Върху тази основа неназованият, но описан като 
процедура баланс може да се разбира извън познатото, практически прилагано 
аритметично съизмерване. Защото в представата за т. нар. сметно съпоставяне 
се въплъщава и действително съществуващото (обективно) равенство (“да 
дава” равно на “да взема”), и вече формиращата се теоретична (мисловна, 
субективна) представа за него.  

Може да се направи извода, че счетоводният баланс и респ. анализът му 
възникват в контекста на обстоятелствата, в които се появява двойното 
(двустранното) записване. Ето защо, като потвърждаваме значимостта на 
историческите факти за счетоводството, посочени от американския 
изследовател A. C. Littleton, цитиран от доц. Фаня Филипова,16 смятаме 
развитието на стопанската практика (търговията, кредита), усложняването на 
записванията и използването на математиката, появата на парите и 
оценяването, създаването на представа за собствеността (за имуществото и 
разчетите) като условия, които предпоставят и синтетичното (обобщаващо 
счетоводното), и аналитичното изследване на баланса.  

Възникване на анализа на счетоводния баланс 

Представата за т. нар. сметно съпоставяне се превръща в обект на науката през 
XIX век, когато сред двете счетоводни направления – икономическо и 
юридическо,17 се появява новата категория баланс. Тя навлиза в 
счетоводството едновременно с други условни понятия, каквито са 
себестойност и печалба. По същото време значително нараства 
диференциацията сред сметки, увеличава се и стремежа към все по-
задълбочено опознаване на счетоводната същност. Приемаме, че от този 
                                                           
15 Пачиоли, Л. Тракат за сметките и записванията (превод от латински, сравнен с 
превод от руски, френски, италиански). Първа частна печатница, Пазарджик, 1998, с. 
79. 
16 Вж. Генов, Г. и кол. Теория на счетоводството. Стено, Варна, 2005, с. 12, цит. по 
Belkaoui, A. Accounting Theory. University of Illinois, USA, 1992, p. 14. 
17 В Италианското счетоводство към началото на XIX век се оформят две направления: 
юридическо – счетоводството се разработва в контекста на отношенията, възникващи 
между лицата по повод на движението и владеенето (притежаването) на ценностите. То 
е основано от Никколо д’Анастасио (1803); икономическо – счетоводството се 
разработва в контекста на отчитането на самите ценности в стопанската дейност. 
Основано от Джузепе Людовик Крип (1838). Въз основа на отношението им към 
юридическото и към икономическото разработване на счетоводната същност, в 
Италианското счетоводство от началото на XIX  век се обособяват три школи: 
Ломбардска (гр. Милан) – Франческо Вилла (1801-1884); Тосканска (гр. Флоренция) – 
Франческо Марчи (1822-1871), Джузепе Чербони (1827-1917), Ф. А. Боналуми (1832-
1904), Джузеппе Росси (1845-1921); Венецианска (гр. Венеция) – Фабио Бест (1845-
1923), Пьетро д’Альвизе (1934), Джино Дзаппа (1879-1940). 
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момент в разбирането на анализа на баланса се извършва преходът от 
сетивността, от “разпънатия на дълго лист” към същността, смисъла на същия. 
Или от този момент познатото съизмерване между счетоводните записи 
прераства в тяхно мислено разграничаване, в условното им разчленяване.  

Върху формирането на концепцията за анализа на счетоводния баланс най-
силно влияние оказват балансовите схващания, обосновани в италианската, 
френската, немската и руската школа. 

В Италианското счетоводство, с по-съществен принос към интерпретирането 
на балансовия анализ, можем да отличим опитът на Емануел Пизани (1845-
1915) да обоснове единно учение за счетоводния баланс. Нречено 
статмография (гр. статмо – баланс и графос – описание),  в него се обединяват 
юридическите и икономическите схващания за записванията; балансът, според 
същото учение, е център на всички записвания – от балансовата таблица се 
откриват и в нея се закриват текущо водените сметки. Така величините на 
имуществото, задълженията и разликата помежду им получават обобщено, 
единно представяне. Записани по двете страни на баланса, остатъците по 
имуществените сметки (т. е по сметките за имуществото и дълговете) и 
съответно по тези за чистото имущество (т. е. по сметката за имущество минус 
дългове) формират своеобразно равновесие. От това следва, че хипотетичният 
балансов анализ представлява широко по обхват изследване. В него се 
детайлизират както юридическите, така и стопанските аспекти на 
предприятието и дейността му, а като потвърждение на мащабността на 
потенциалното изследване посочваме разполагането му и върху статиката, и 
върху динамиката на предприятието.  

Счетоводството във Франция наследява представата на Франсоа Кене (1694-
1774), според когото отчетността е сложна и трудна за дефиниране 
управленска функция, отличаваща се с “най-голяма склонност към 
неустройство”.18 Вероятно затова сред френските учени не получава 
популярност единното схващане за баланса. Той се тълкува като следствие на 
двустранното (двойното) записване в счетоводството, като документ, който 
установява стопанския резултат, като процедура, свързана с продължаване на 
записванията по сметките. По-късно счетоводните баланси се диференцират на 
пробни (праобраз на съвременните оборотни ведомости, което ги свързва със 
способа сводиране (нар. още сводка на отчетните данни)) и заключителни. Но 
общото за всички балансови схващания остава едностранчивостта им. Тя е 
следствие на разбирането за единствено икономическата същност на 
счетоводството и свързва хипотетичния анализ на баланса предимно (и само) 
със стопанското управление и контрола.  

От Немската школа, в чийто състав влизат теоретици от Германия, Австро-
Унгария и немскоезична Швейцария, за своя принос към концепцията за 

                                                           
18 Кене, Ф. Избраные экономические произведения. М., Соцекгиз, 1960, с. 528, цит. по 
Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. Москва,” Финансы и 
статистика”, 2004, с. 58-59. 
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анализа на баланса  може да отличим балансовата теория на Йохан Фридрих 
Шер (1846-1924). Тя се предхожда от ясно изразения стремеж към задълбочено 
изучаване на процедурата на записванията, обособяването в която двата 
цикъла – търговски и производствен разграничава все повече отразяването 
права – задължения, от една страна, от отчитането на вътрешностопанските 
процеси, от друга.19 В контекста на търговския цикъл се формира и основата 
на т. нар.  Балансоведение. В развитие на посочената изследователска линия 
швейцарският учен Й. Шер утвърждава, че не счетоводните сметки, а балансът 
е водещ сред всички записвания. От него се откриват и в него се приключват 
счетоводните сметки; чрез балансовото съставяне се обобщават хронологично 
и систематично отчетените данни. В резултат капиталовият кръгооборот 
получава синтезиран израз, а всички факти и от юридическо, и от стопанско 
естество се представят в единство. Въз основа на това хипотетичния анализ на 
баланса свързваме с триединството активи – дългове – капитал, 
математическата формулировка на което (триединство) се изразява с 
аритметичната разлика: сумата на капитала на предприятието е равна на 
разликата между имуществото и кредиторската му задлъжнялост.  

В Руското счетоводство от края на XIX и първите години на XX век с най-
значим принос към разбирането на анализа на баланса можем да отличим 
балансовите постановки на т. нар. московската школа. Според нейните 
основатели – Николай С. Лунский (1867-1956), Георгий А. Бахчисарайцев 
(1875-1926), Феодор И. Бельмер (1873-1945), А. К. Рощаховский (1910), 
балансът представлява основополагаща концепция в счетоводството. Той 
“представя икономическото и юридическо положение на предприятието в 
даден момент”20 и се материализира в таблица, съпоставяща имуществените 
средства и съответно техните източници. (За московската школа е 
забележително използването на понятието източници, под което се разбират 
както дълговете, така и собственият капитал.) В счетоводството балансът се  
разглежда като вид инвентаризационен опис. Смята се дори, че продължение 
на баланса са самите счетоводни сметки. Подобно приобщаване към баланса 
на известни способи (каквито са сметките) значително разширява възможните 
хипотези за неговия анализ.  

В българското счетоводството през разглеждания период се появява първата 
му литературна систематизация – ръководството, издаденото от братята Стоян 
и Христо Караминкови.21 В него се препоръчва за целите на контрола да се 
води специалната книга “Равносметки”. Сходно разбиране изразява и Николай 
Атанасов.22 В “История и значение на счетоводството” Димитър Кочемидов, 
                                                           
19 Това разграничаване не трябва да се отъждествява с по-късно установеното и 
характерно за англо-американската практика деление на счетоводството на финансово 
и управленско. 
20 Лунский, Н. С. Краткий учебник коммерческой бухгалтерий. 3-е изд., М., 1913, с. 191 
(1-е изд. 1900). 
21 Караминков, Ст., Хр. Караминков. Книгопечатница на Цариградски вестник. 1850, 
Фототипно издание на книгата, издадена в Цариград, С., Изд. на ИДЕС, 2000. 
22 Атанасов, Н. Способ за изучаване на търговското счетоводство. Свищов: Печатница 
на П. А. Славков, 1898, с. 92. 
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като описва търговски книги, съхранявани в историческия музей на гр. 
Габрово, посочва за една от тях, че представлява баланс. Той е “написан на 
кирилица и по същество представлява подробен опис както на всичко що се 
намира в дюкяна, така и на всички вземания (вересии)”.23 Като цяло обаче 
същността на счетоводния баланс, а оттук и на неговата аналитичност остават 
недостатъчно познати. 

Налага се изводът, че концепцията за анализа на баланса започва да се 
изгражда в условията на двете направления (юридическо и икономическо) в 
счетоводните интерпретации. Във връзка с това хипотетичното балансово 
изследване се свързва с промяната в имуществото и дълговете (т. е. с 
динамиката) и с величината на чистото имущество (т. е. със статиката) на 
предприятието. Пак там многообразието в счетоводните записи мислено и 
фактически преминава в тяхно обобщение, в единство. Така постепенно се 
оформя схващането за общото, което свързва многообразните проявления на 
баланса в предприятието; опознава се и самият баланс, без обаче да се вниква 
задълбочено в неговата същност. Това дава основание да се изведе, че 
хипотетичната база, върху която в последствие се развива анализа на баланса, 
е логическият преход от счетоводно балансовата конкретност към 
абстрактността й, от непосредствено дадената връзка имущество – дългове – 
капитал към опосредстваното знание за нея, от знанието за счетоводните 
обекти към представата за всеки от тях като елемент на синтетичния баланс, 
който почти век по-късно ще бъде наречен финансово състояние и ще се 
отличава значително от аритметичното съизмерване между имуществото и 
съответно задълженията и капитала. 

Анализът на счетоводния баланс през първата половина на XX век 

След началото на XX век представата за счетоводния баланс се усъвършенства 
теоретично. Нараства прагматизмът при балансовото интерпретиране; 
утвърждава се разбирането, че в основата му е аналогията (гр. analogia – 
съответствие, сходство) между неговите елементи. Появяват се първите опити 
за дефиниране на счетоводния баланс – “изображение на чистото имущество… 
чрез противопоставяне на активните ценности на едната страна на пасивните – 
на другата, и на разликата между двете (салдото), поставена на по-малката от 
тези две страни”24, “израз на съпоставяне на капитала на предприятието от 
гледище на неговия конкретен имуществен състав и от гледище на неговия 
правен произход”25, “сметното съпоставяне на оценените в парични суми 
имуществени форми по техния конкретен състав (актива) с общата сума на 

                                                           
23 Кочемидов, Д. История и значение на счетоводството. Изд. Търговска библиотека, 
Свищов, 1924, с. 31. 
24 Греков, Св. Правова и стопанска същност на баланса. Варна: Печатница и 
хромолитография Просвещение на П. Зенгинов,  1924, с. 9. 
25 Бахчеванов, П. Въведение в счетоводството (теория, методически указания и задачи). 
С., Печат С. М. Стайков, 1947, с. 13. 
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капитала (пасива) според неговия правен произход (чужд и собствен 
капитал)”.26  

По отношение на концепцията за анализа на счетоводния баланс в българските 
литературни източници се отразяват в голяма степен разбиранията, които 
доминират в немското счетоводство. В тях се отхвърлят съществуващите 
фрагментарни схващания за балансовата същност, като самото съставяне на 
счетоводния  баланс се подчинява на конкретни, една или повече, цели. В този 
аспект разбирането за баланса на предприятието се обвързва с вече 
установеното схващане (като механизъм с вход и изход) на стопанската 
дейност. В същия континуум27 същността, изграждаща баланса се 
интерпретира в статичен, динамичен и органичен аспект. 

Теорията за статичния баланс (статична теория) се създава исторически най-
рано. Неин автор е един от най-изявените представители на науката за 
отделното стопанство – Хенрих  Никлиш (H. Nicklish 1876-1946)28, а водеща 
постановка: балансът е особена счетоводна сметка за установяване на 
имущественото състояние (вкл. величината на собствения капитал). По 
същество това обвързва балансовата същност със статичното двуединство 
капиталово инвестиране – капиталов произход. Или с други думи, залага 
същността на баланса върху основата на  взаимовръзката между стопанската и 
правната форма на капитала. Поради това счетоводният баланс се разглежда 
като съизмерване между средствата и поетите задължения, а главната цел на 
това съизмерване е да се установи величината на собствения капитал, 
определена като разлика имущество минус дългове. Пак според статичната 
теория печалбата/загубата се изчислява като разлика между собствения 
капитал към даден момент във времето и съответно собствения капитал в друг, 
предхождащ дадения момент.  

На базата на изложената теория анализът на баланса може да се тълкува като 
детайлно изследване, чийто обект – капиталът, като стопанска форма и като 
произход – въплъщава моментното състояние на имуществото и дълговете. В 
това изследване важна аналитична цел, заедно с установяването на чистото 
имущество (собствения капитал), може да се определи формирането на 
прогнози за инвестирането и произхода на средствата. (В подкрепа на 

                                                           
26 Добрев, Д. Теория и анализ на балансите. Печатница “Българска наука”, С., 1946, с. 7. 
27 Континуум (лат. continuum – непрекъснатост, трайност). В 
диалектикоматериалистическите изследвания понятието континуум се използва при 
анализа на причинността и непрекъснатостта, на съотношението между част и цяло, 
прекъснато и непрекъснато, крайно и безкрайно и др. (вж. Българска енциклопедия. 
БАН, Научноинформационен център “Българска енциклопедия”, Трето осъвременено 
издание, С., 2005, с. 568). 
28 Статичната теория за баланса се формира постепенно между XIII и XIX век. Към 
нейните създатели може да се отнесе и немският юрист Херман вайт Симон (Simon), 
който през 1861 г. публикува монографично изследване на счетоводния баланс, 
излизайки от разпоредбите на актуалния тогава Търговски закон. Разпространено е и 
мнението, че статичната теория е получила наименованието си от автора на следващата 
по значимост теория – динамичната – Ойген Шмаленбах (Schmalenbach, 1919). 
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последното привеждаме схващането, че балансът представлява 
уравновесяване, ориентирано към бъдещето и причина за последващи 
изменения.)   

Според доц. Георги Георгиев понятието динамична теория за баланса се 
въвежда от Ойген Шмаленбах (O. Schmalenbach 1843-1955), който през 1919 г. 
публикува изследването си “Динамически баланс”.29 В него се подлага на 
критика статичната балансова същност и, като се формулира нова, качествено 
различаваща се от предходната теза, представата за счетоводния баланс се 
обвързва с динамично-функционалното разбиране за предприятието. По този 
начин балансът се осмисля върху основата на стопанствеността 
(действеността) и извършващия се капиталов кръгооборот, а самото балансово 
съдържание, въплътено от имуществата и съответно имуществените 
източници – собствен капитал и задължения, се разглежда като израз на 
предстоящи (т.е. бъдещи) разходи и приходи. Тяхната разликова величина, 
наречена стопански резултат, показва съотношението между позитивно и 
негативно отразяващите се върху предприятието стопански фактори, в най-
общ смисъл. Същата разликова величина, определена като печалба или загуба, 
е база за  оценка на ефективността.  

Очевидно хипотезата за анализа на динамичния баланс се изгражда върху 
основата на приходите и разходите. Тяхното изследване създава възможност за 
детайлно вникване в печалбата/загубата, а това значи, че обвързва същността 
на анализа с резултатите от осъществените стопански операции, със 
стопанския резултат, разбиран като промяна във величината на собствения 
капитал. 

Теорията за органичния баланс (органична теория) възниква под влияние на 
засилената инфлация от 30-те години на XX век. Неин автор е професорът по 
икономика Фриц Шмид (F. Schmidt 1882-1950), а главното й, обосновано в 
монографията “Органически дневностойностен баланс” (1929), се заключава в 
разглеждането на отделното предприятие като част от цялостния процес по 
привличане на ценности от пазара, увеличаване на тяхната стойност (чрез 
обработка, транспорт, складиране) и връщане отново на пазара. Във връзка с 
това се поставя въпросът за единството между предприятието и заобикалящата 
го стопанска среда; а по отношение на счетоводния баланс – се налага 
потребността да се обясни същността му, като се вземат предвид  най-вече 
пазарните условия и техните ефекти върху балансовото съдържане. Така 
съставянето на баланса се обвързва с всички промени в средата, които 
повлияват и самостоятелно установеното имущественото състояние, и 
определената печалба/загуба, т.е. разбирането за единството предприятие – 
пазар отхвърля като едностранчиви и обоснованите само в аспект статика, и 
тези само в аспект динамика балансови представи. Така при съставянето на 
органичният баланс се поставя целта да се представи както имуществото и 
неговите източници, така и стопанският резултат (т.е. да се “държи сметка за 

                                                           
29 Георгиев, Г. Същност и цели на годишния баланс от гледище на балансовите теории. 
Варна, 1942. 
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запазване на относителното положение, което предприятието заема на 
пазара”30).  

В резултат анализът на баланса се обосновава в контекста на 
взаимодействието между предприятието и заобикалящата го среда. Това 
означава, че концепцията за детайлното изследване на балансовото 
съдържание се обогатява с ефектите, които се предизвикват от пазарното и 
паричното стопанство. Така установените аналитични величини стават повече 
адекватни на реалното (действителното) имуществено – дългово и съответно 
разходно – приходно уравновесяване, а сред най-силно моделиращите анализа 
външни влияния можем да посочим ефектите от по-висока/по-ниска 
производителност, както и тези от инфлация/дефлация на доходите. 

На базата на така изложените три схващания – за статичната, динамичната и 
органичната същност на баланса, балансовият анализ би трябвало да се 
разбира като изследване, обхващащо и имуществено-финансовото състояние, 
и функционирането на предприятието. Това изследване представлява “крайна 
цел и на всякакъв поглед върху стопанското предприятие”31 и разкрива 
детайлно както имуществено-финансовото, така и на приходо-разходното 
състояние към даден момент и съответно през определен период. Смятаме 
дори, че към онзи момент (първите десетилетия на XX век) всякакъв анализ на 
счетоводния баланс, изграден единствено върху основата на балансовата 
статика, респ. динамика, е по същество ограничен. В подкрепа на последното 
цитираме проф. Георги Георгиев (1940 г.), според когото „Разликата между 
статичния и динамичния анализ се прави главно от методологични 
съображения. Иначе тия два основни отдела... се взаимно обуславят и всеки 
анализ, който претендира за пълнота, трябва еднакво добре да ги застъпва.”32 
Така се показва, че в представата за анализа на баланса разбирането за 
статиката на предприятието е неотделимо от това за неговата динамика. На 
тази база като показатели на “самия вътрешен живот на предприятието, [на] 
неговата организационна основа и [на] неговите стопански функции”33 се 
дефинират отношенията:  

1. Солидност – отношение между величината и структурата на имуществото, 
от една страна, и източниците му (дългове и собствен капитал), от друга. 

2. Ликвидност – отношение между имуществото – налично и в кратко време 
реализуемо, и платимите в кратък период задължения. 

3. Рентабилност – отношение между стопанския резултат и фактор, влияещ 
върху него. 

                                                           
30 Георгиев, Г. Същност и цели на годишния баланс от гледище на балансовите теории. 
Варна, 1942, с. 70. 
31 Чолаков, Ст. Наука за стопанското предприятие и неговия баланс. Варна, Печатница 
“Войников”, 1938, с. 186. 
32 Гергиев, Г. Стопанският анализ на предприятието. Варна, 1940, с. 6. 
33 Добрев, Д. Теория и анализ на балансите. Печатница Българска наука, С, 1946, с. 87. 
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Изследвани в съвкупността си, изброените показатели дават възможност за 
оценяване на имуществено-финансовото състояние, разбирано най-общо като 
единство от финансови, продуктивни и пазарни характеристики на  
предприятието. Последователността от действия за тяхното детайлно 
опознаване обаче е твърде много ограничена – преформиране на баланса, 
действия с абсолютни величини, редуциране на абсолютните величини до 
относителни и/или средни, таблично и графично представяне. 

Анализът на счетоводния баланс през втората половина на XX век 

През 50-90-те години на XX в. анализът на счетоводния баланс значително се 
усъвършенства. Развива се знанието за синтеза средства – източници, 
напредък отбелязва теорията и методологията на двустранните счетоводни 
записвания. На основата на представата за категорията стойност балансовото 
интерпретиране се обвързва с икономиката, науката за единичното стопанство, 
правото и т. н.34 И преди всичко, анализът на счетоводния баланс се  превръща 
в обект на самостоятелната дисциплина „Стопански анализ” (наречена по-
късно „Анализ на стопанската дейност”, а в последните десетилетия на века – 
„Финансово-стопански анализ”). 

В българските литературни източници концепцията за анализа на счетоводния 
баланс отразява изцяло балансовите постановки, характерни за счетоводната 
отчетност (бухгалтерский учет) в бившия Съветски съюз.  

В съветското счетоводство35 след началото на XX столетие най-общо 
разбиранията за баланса се повлияват съществено от променените стопански и 
обществено-политически условия. Във връзка с това вече известните идеи на 
московската школа се развиват и усъвършенстват, а като силно показателни за 
новите схващания може да се посочат идеите на Рахмилий Я. Вейцман (1870-
1936). Съгласно тях балансът представлява същностна основа на 
счетоводството. Той изразява двуединството между материалното въплъщение 
на средствата и съответно техните източници; балансът, като начало и край на 
счетоводните записвания, въплъщава цялата логика на счетоводството. Това 
дава основание на Николай С. Помазков (1889-1968) да определи счетоводния 
баланс като частен случай на по-общия (абсолютен) баланс, състоящ се от 
безкраен брой двустранни равновесия. Аналогични идеите изказва и 
Александр П. Рудановский (1863-1934), съгласно когото балансът е модел, 
възпроизвеждащ едно действително равновесие средствата – източници в 
счетоводството.  

                                                           
34 Йорданов, Д., Т. Тотев. Счетоводство и анализ на баланса на промишленото 
предприятие. С., “наука и изкуство”, 1965, с. 52; Душанов, И. Специален курс по 
счетоводство. “Наука и изкуство”, С., 1971, с. 26. 
35 Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. Москва, “Финансы и 
статистика”, 2004, с. 190-191, 196. 
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Но като най-силно влияещи върху формиращото се разбиране за баланса по 
това време трябва да се приемат опитите за интерпретиране на счетоводството 
върху основата на политическата икономия.36 Тази насока в теоретичните 
разработки се застъпва, макар и не силно от И. А. Кошкин (1895-1980), Я. М. 
Гальперин (1894-1952), Н. А. Кипарисов (1873-1956), Н. А. Леонтьев (1893-
1958), а главен резултат, предопределил за дълго развитието на представата за 
баланса, вкл. и на неговия анализ, е проектирането на стойността – като 
политикономическо понятие – в полето на счетоводството. (Подобен подход 
към разработването на счетоводството откриваме и у представителя на 
френската школа от същото време Жан Батист Дюмарше (1874-1946).) 

В схващанията на българските учени представата за анализа на счетоводния 
баланс се изгражда изцяло върху фундамента, в който се въплъщават 
теоретичните постановките на класическата икономическа школа.  Затова 
идеята, че “само трудът… е единствено основното и действително мерило, с 
което винаги и навсякъде може да се оценява и сравнява стойността на всички 
стоки”37, в единство с къснокласическото разбиране за двоякостта в трудовото 
проявление и с тезата за диалектиката в икономическия анализ38, предпоставя 
създаването на две различаващи се, но и взаимно допълващи се обосновки.  

Според първата обосновка, в основата на счетоводно балансовата същност са 
заложени равностойностните възможности на всяка стока – да удовлетворява 
потребности и да се разменя. Те въплъщават конкретния и съответно 
абстрактен труд, който се изразходва в стоковото производство, като се 
проявяват в равновесието между потребителната и разменната стойност към 
всеки момент. Затова, като има за обект равновесието между  имуществото, от 
една страна, и собствения капитал и задълженията, от друга, анализът на 
счетоводния баланс по същество изследва детайлно конкретния труд и 
съответно труда изобщо (труда, лишен от конкретиката му, от 
индивидуалността му). По този начин се създава представа за оценките на 
общата потребност от гледна точка на дадения субект и на обществото. А 
показателно за значимостта на подобен подход, основан на равновесното 
противоречиво единство потребителна стойност – разменна стойност, е 
многократното позоваване (макар и в областта на счетоводната теория) на него 
след първоначалното му аргументиране от проф. Коста Пергелов. 

Съгласно втората обосновка, “диалектическото единство и противоположност, 
лежащо в основата на системата на производствените отношения”,39 е 
фундаментална основа на баланса на предприятието. Това обвързва 
                                                           
36 Соколов, Я. В., В. Я. Соколов. История бухгалтерского учета. Москва, “Финансы и 
статистика”, 2004, с. 208-209. 
37 Смит, А. Богатството на народите. ИК “РАТА”, С., 2006, с. 38. 
38 За подробности относно диалектико-материалистическата теза за предмета и метода 
на икономическото изследване – вж. Бекярова, К., Б. Велев, И. Пипев. Икономически 
теории: Икономическата мисъл от древността до наши дни. Пловдив, ИК “Хермес”, 
2006, с. 458-464. 
39 Караиванова, Е. Насоки на усъвършенствуване метода на счетоводната отчетност в 
условията на научно-техническия прогрес. ВИИ “Карл Маркс”, С., 1977, с. 107. 
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едноименния анализ с въплъщението на средствата и с организационно-
финансовата им структура, т.е. обяснява аналитичното балансово изследване с 
равновесието: оръдия и предмети на труда, от една страна, и форми и 
отношения по повод на собствеността им, от друга. Подобно интерпретиране 
може да се разглежда като отражение на паралелизма, който съществува 
между диалектическата противоречивост и счетоводно балансовата същност, а 
това, разбирано в по-широк смисъл, още веднъж потвърждава тезата на доц. 
Александър Георгиев, отнасяща се за счетоводната отчетност – “че е 
осъществен такъв отчетен механизъм чрез който се дава най-реалистичен 
израз на диалектическите устои на икономическото битие и стопанските 
отношения.”40 

Но обособяването на самостоятелни третирания на анализа на баланса 
представлява условност. Тя отразява вариации в интерпретирането на 
същността, изграждаща счетоводната методика и е следствие на 
акцентирането върху учението за труда, като източник на стойността, или 
върху диалектическата теза за производителните сили и производствените 
отношения. Според нас обаче подобно разграничаване може да има само 
гносеологично значение. (Смятаме за неправилно да се твърди например, че 
представите за анализа, обосновани на базата на трудовата теория, на законите 
на диалектиката и на учението за отношенията по повод на стоковото 
производство си противоречат. Нещо повече, оценките и изводите, до които се 
достига в изследването на трудовата балансова същност, са изходна позиция за 
опознаване на баланса като двуединство производителни сили – 
производствени отношения; същите оценки и изводи улесняват и вникването в 
диалектиката, чието въплъщение е балансът.) Считаме, че с изразеното 
потвърждаваме и схващането, имащо по-широк смисъл – “При изследването 
на даден икономически факт, явление или процес еднакво сполучливо може да 
се изхожда както от връзките в системата на производствените отношения, 
така и от зависимостите между стойността и потребителната стойност.”41 

Въз основа на представените аргументи анализът на счетоводния баланс 
трябва да се разбира като разчленяване, което се изгражда върху основата на 
двустранността потребителна-разменна стойност в предприятието. При него се 
създава детайлна представа за активната роля на средствата (в 
производствения процес) и съответно за тяхната пасивна (разменна) функция; 

                                                           
40 Георгиев, Ал. Всеобщите закони на диалектиката и основните методологични 
принципи на счетоводната отчетност при условията на автоматизираните системи на 
управление. Доклад, изнесен на Международен симпозиум на тема “Счетоводната 
отчетност в системата на икономическата информация”, август-септември 1972, 
Свищов, с. 117. 
41 Стоянов, Ст. По въпроса за теоретичните основи на счетоводния баланс и неговото 
усъвършенствуване като източник на информация. – Счетоводство и контрол, 1981, N 
9, с. 44. Доц. д-р Стоян Стоянов по повод на счетоводния баланс пише: ”… след като 
сам Маркс дава приоритет на теорията за двоякия характер на труда, то тя е 
първопричината, първоосновата при изследването и обясняването на всички стопански 
факти и явления. Този извод се налага и при изучаването на счетоводния баланс като 
система за двустранно отразяване средствата на стопанските организации.” (Пак там). 
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при анализа на баланса задълбочено се опознават производителните сили и 
производствените отношения. Така в хода на аналитичното изследване 
балансовият състав и структура се описват чрез множество показатели – 
абсолютни величини, относителни стойности, коефициенти.  Сред тях в 
изграждането на представата за финансовото състояние – предмет на анализа, 
като водещи посочваме:  

1. Обезпеченост със собствени оборотни средства – превишение на размера 
на средствата, текущо използвани в дейността, над собствените (на 
предприятието) източници. 

2. Нормируеми оборотни средства – сума (норматив) на минималната 
потребност от суровини, материали, запасни части, незавършено 
производство и т. н. 

3. Използване на ненормируемите оборотни средства – израз на използването 
на всички онези средства и източници, които ги обединява повече или по-
малко случайният им характер и голямата им динамичност. 

4. Използване на банковите кредити – показателни за начина, по който 
предприятието реализира правото си на банково кредитиране, а също и на 
ефективността при употребата на средствата, получените под формата на 
кредит. 

5. Обръщаемост на оборотните средства –  индикатор на: 

5.1. Брой на извършените обороти – съотношение между сумата на 
реализираната продукция и сумата на използваните оборотни 
средства. 

5.2. Времетраене на един оборот – частно между продължителността на 
отчетния период (в дни) и броя на оборотите, извършени в него. 

5.3. Заетост на оборотните средства – отношение между величината на  
оборотните средства и сумата на оборота.  

6. Платежоспособност на предприятието – отношение между величината на 
ликвидните средства и тази на неотложните задължения. 

7. Използване на средствата за капитални вложения – съпоставяне между 
имуществото, представляващо капитално вложение, и предназначените за 
него средства.42 

                                                           
42 Подробно за показателите за анализ на счетоводния баланс – вж. Пергелов, К., И. 
Душанов, Н. Градев. Счетоводна отчетност и анализ на баланса на промишлените 
организации. “Наука и изкуство”, С., 1974. 
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Детайлното третиране на изложените показатели се извършва посредством 
количествени математически методи. Същите обаче не трябва да се 
отъждествяват с диалектическия метод, като  всеобщ подход в познанието, а 
да се разбират като частни методи, т. е. като елементи на метода на 
Финансово-стопанския анализ. (В подкрепа на изразеното мнение цитираме 
позицията на проф. Тотю Тотев, формулирана по по-общия повод – 
Стопанския анализ, като наука: “Според нас това са чисто технически способи, 
които третират до голяма степен техническата страна на аналитичната 
работа… Те подпомагат технически приложението на методите на анализа на 
стопанската дейност.”43 “В своята съвкупност – по-късно развива 
постановката проф. Георги Георгиев – тези методи и способи са израз на 
методиката на икономическ 44ия анализ.” ) 

                                                          

В допълнение на изложеното тълкуване може да се посочи, че анализът на 
счетоводния баланс, в чиято основа е класическата представа за 
потребителната и разменната стойност в предприятието, съдържа някои 
белези, влияещи ограничаващо върху по-нататъшното му  усъвършенстване. 
Сред тях са липсата на  възможност за детайлно опознаване на нетрудовите 
фактори в стойността (например печалбата за капитала и рентата), отсъствието 
на оценка на влиянието на стопанските рискове, недостатъчно изследване на 
пазарното търсене и предлагане и др. 

Анализът на счетоводния баланс в края на XX и началото на XXI век 

През този период анализът продължава да се усъвършенства. Доразвива се 
представата за същността на  балансовите реалности – ресурсите и 
източниците им; интерпретира се в контекста на съвременните разбирания за 
“икономиката на предприятието”, счетоводната двойственост. Самият 
счетоводен баланс като средство на счетоводството се обяснява с 
обобщаването на “стопанските средства… според техния конкретен 
имуществен състав и съобразно източниците на тези средства”45, със 
създаването на “информация за естеството и величината на ресурсите на 
предприятието, задълженията към кредиторите и капитала на 
собствениците”46, с представата за финансовата позиция на предприятието.47      

 
43 Георгиев, Г., Т. Тотев. Анализ на стопанската дейност на търговските предприятия. 
ДИ “Наука и изкуство”, С., 1957, с. 13. 
44 Георгиев, Г. Анализ на стопанската дейност на търговските предприятия. ВИНС “Д. 
Благоев”, Варна, 1973, с. 9. 
45 Душанов, И. Обща теория на счетоводството. С., “Счетоводна къща” ЕООД, 1998, с. 
45; Пергелов, К. Теория и анализ на балансите. С., 2002, с. 32. 
46 Kieso, W., S. Irvine. Intermediate Accounting. John Willey&Sons, Toronto, New York, 
Chichester, Singapore, 1991, p. 183. 
47 Dictionary for Accountants. Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. Y., Fifth ed., 1975, 
p. 53; Соколов, Я. В. Основи теории бухгалтерского учета. – Статистика, М., 2000, с. 
401. 
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По отношение на концепцията за анализа на счетоводния баланс през 
разглеждания период може условно да разграничим две разбирания. Те 
отразяват общия и за бившите източноевропейски, и за т.нар. англо-саксонски 
школи стремеж за задълбочено изследване на балансовия състав и структура. 
Същите условно разграничени разбирания обаче въплъщават нееднаквите 
подходи, в които се въплъщава този стремеж. (По същество се отнася за: 
първо, използване на икономическата наука като общометодологична основа, 
върху която се обосновава балансовото равновесие – т.нар. икономически 
подход; второ, за опознаване на счетоводния баланс чрез формулиране на 
хипотези, тяхно наблюдаване и конструиране на модели – т.нар. позитивен 
подход; и трето, за избор между конструираните моделите – т.нар. нормативен 
подход.) Най-общо, използвайки икономическото, позитивното и 
нормативното изследване, счетоводният баланс и респ. неговият анализ се 
опознават от предимно информационно-контролни и съответно аналитични 
позиции.   

Акцентирането върху информационно-контролната същност, заложена в 
баланса, е определено традиционно за българското счетоводство. То отразява 
развитието на изследванията на балансовото обобщаване – единият от 
способите на “логически изградена[та] и обективно съществуваща 
съвкупност”48, наречена метод на счетоводството; израз на акцентирането 
върху информационно-контролната същност на баланса е процедурата по т. 
нар. приключване на сметките. Така върху познатата база на потребителната и 
разменната стойност в предприятието49 се създава информация за 
противоречивото единство между ресурсите и източниците в него, т.е. върху 
основата на активите и съответно пасивите и собствения капитал се опознава 
производственият му и финансов капацитет. Всичко това обвързва анализа на 
балансовото съдържание с детайлното изследване “на стопанските средства 
според конкретния им състав и целево предназначение и [според] източниците 
за тяхното образуване”;50 като водеща част от финансово-стопанския анализ, 
мисленото разчленяване на баланса се свързва със счетоводството, финансовия 
анализ и други  научни дисциплини.51 

Акцентирането върху аналитичната същност на счетоводния баланс може да 
се разглежда като израз на актуалния процес по интегриране на постановките, 
традиционни за българското счетоводство, към англо-саксонските схващания. 
Съгласно това балансът се обяснява с балансовото обобщаване – завършващия 

                                                           
48 Душанов, И. Обща теория на счетоводството. Изд. “Ромина”, С., 2003, с. 43. 
49 Трифонов, Тр. Основи на счетоводството. НБУ, С., 1995, с. 117; Динев, М. Обща 
теория на счетоводството. Изд. “Тракия-М”, С., 2000, с. 48. 
50 Динев, М. Обща теория на счетоводството. Изд. “Тракия-М”, С., 2000, с. 70; Тотев, 
Т., Д. Спасов, Л. Петров. Обща теория на счетоводството. Изд. “Галактика”, Варна, 
1994, с. 65; Душанов, И. Обща теория на счетоводството. Изд. “Ромина”, С., 2003, с. 43. 
51 По въпроса за структурирането на Анализа на стопанската дейност вж. Михайлов, 
М., М. Гергова. Икономически анализ. Акад. издателство “Д. Ценов”, Свищов, 2003, с. 
22, и следв. 
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етап  в счетоводния цикъл52, и по същество показва непренесената стойност в 
предприятието, разбирана като превишение на контролираните над 
притежаваните ресурси в него.53 Във връзка с това, чрез баланса, като способ 
за “вторичен счетоводен анализ”54, се изследва двояко счетоводно балансовото 
уравнение (“два различни начина на разглеждане на един и същ комплекс от 
финансови факти за предприятието”55).  

Налага се изводът, че анализът на счетоводния баланс представлява мислено 
разчленяване на ресурсите и техните източници. Той се изгражда на базата на 
противоречивото единство между полезността и стойността (като вътрешно 
съдържание, същност на активите и съответно пасивите и собствения капитал) 
и служи за детайлно опознаване на производствения капацитет и на 
отношенията и формите по повод на собствеността му. Като част от 
финансово-стопанския анализ, аналитичното изследване на счетоводния 
баланс създава условия за осъществяване на останалите функции по 
управлението56, представлявайки форма на икономическото изследване 
установява “как и доколко финансовото състояние… в началото на даден 
отчетен период е способствувало за нормално изпълнение на поставените 
задачи през периода и [освен това] как фактическото изпълнение на тези 
задачи е повлияло върху финансовото състояние в края на отчетния период”.57 
Във връзка с това балансовото съдържание – обект на анализа, се разглежда в 
контекста на множеството и вътрешни, и външни за предприятието факторни 
влияния; в същия контекст представата за финансовото състояние – предмет 
на анализа, се изгражда на базата на изследването на посочените факторни 
влияния.58 Така анализът на счетоводния баланс се реализира чрез 
постепенния преход от началната (входящата) към крайната (резултатната) 
факторна система или обратно, като в хода на самото балансово изследване се 
разкрива пълната конфигурация от влияещи фактори, метрифицира се тяхното 
влияние, оценява се и се тълкува получената информация.  

                                                           
52 Fertig, P., D. Istvan, N. Mottice. Use Accounting Information. Harcourt Brace Jovanovich, 
New York, 1971, p. 45. 
53 Още през 20-те години на миналия век Sidney S. Dawson (1868-1926) по повод на 
Баланса пише: “Балансът… е кратко изложение на всички баланси [разб. сметки – б. а.], 
оставащи отворени в книгите” – вж. Dawson, S., R. C. de Zouche. London: Sir Isaac 
Pitman&Sons, Ltd, Bath, Melbourne and New York, 1920, p. 2 
54 Трифонов, Тр. Основи на счетоводството, НБУ, 1995, с. 49-50. 
55 Black, Homer A., John E. Champion, R. Gene Brown. Accounting in Business Decision. 
Theory, Method, and Use. Second Ed., Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 
1967, p. 32. 
56 Тимчев, М. Финансово-стопански анализа на фирмата. “Протед”, С., 1994, с. 5, и 
следв. 
57 Ваклиев, Гр., Чуков, М. Тимчев. Основи на икономическия анализ на стопанската 
дейност. ВИИ “Карл Маркс”, С., 1990, с. 196. 
58 Повече за факторния анализ вж. Михайлов, М., М. Гергова. Икономически анализ. 
Акад. издателство “Д. Ценов”, Свищов, 2003, с. 63 и следв.; Христов, Е. Факторен 
анализ на прирасти на абсолютни резултативни величини с реални нетни и брутни 
ефекти. – Икономическа мисъл, 2009, N 3, с. 45-69. 
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При изследване на финансовото състояние на предприятието анализът на 
счетоводния баланс се изгражда многовариантно. Той безусловно се насочва 
към  дееспособността на даденото предприятие, към възможността му да носи 
и да отдава изгода; разнообразието в потребностите на заинтересуваните 
(собственици, инвеститори, служители, кредитори и т.н.) от анализа обаче 
налагат акцентиране върху едни или други счетоводно балансови 
характеристики. В тази разработка, като израз на необходимостта от 
уеднаквяване на аналитичното балансово изследване в международен план, 
възприемаме за водещи насоки в изследването на финансовото състояние 
свойствата и качествата, които се дефинират в § 16 от Общите положения за 
изготвяне и представяне на финансови отчети: 

1. Състав, структура и качествени характеристики на контролираните ресурси 
– характеризира възможността за генериране на икономическа изгода 
(полза) в предприятието и се изследва на базата на съотношенията, 
формирани между отделни ресурси (или техни обединения – групи) и 
общата величина на всички ресурси.  

2. Финансова структура –  характеризира отношението между собствените и 
чуждите ресурси в предприятието. Аксиоматично твърдение е, че колкото 
повече са привлечените от вън (т. е. само контролираните) ресурси  във 
величина на всички ресурси – и притежавани, и контролирани, толкова по-
голяма част от изгодата, поучавана в хода на дейността, се преотстъпва от 
собствениците на заемодателите. Съответно по-значима е зависимостта на 
предприятието от кредиторите му, от условията на кредитните пазари, от 
външните влияния; но високата стойност на отношението между 
собствените и чуждите ресурси е показателна също за по-голяма 
ефективност при инвестирането и финансирането на предприятието, 
голямо доверие в него и т.н. Предимствата и недостатъците на  
финансовата структура се проявяват особено силно в корпоративните 
предприятия, получили широко разпространение през изследвания период.  

3. Ликвидност – показва способността за изплащане на съществуващите 
задължения в краткосрочен план (като правило до една година) и се 
свързва непосредствено с възможността за генериране на пари – в 
границите на обичайната дейност и при висока степен на сигурност. 
Величината на ликвидността се определя като отношение (частно) между 
текущо използваните ресурси и краткосрочно изискуемите задължения; 
познато е също изчисляване на ликвидността като абсолютна разлика: 
краткосрочно употребими ресурси минус краткосрочно изискуемите 
задължения. При интерпретирането на ликвидността високата и съответно 
ниската нейна степен се интерпретират нееднозначно. Във връзка с това 
голямата ликвидност означава, че в предприятието има значителна 
сигурност относно изплащането на задълженията му към доставчиците, 
персонала, за данъчни вземания и т.н. Но високата ликвидност означава 
също излишно “задържане” на ресурси извън дейността и, следователно 
понижена ефективност. Аналогични и противоположни са разсъжденията 
при ниска ликвидност. 
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4. Платежоспособност – характеризира дългосрочната способност за 
изплащане на съществуващите дългове и отразява най-вече взаимовръзката 
между собствените ресурси и дългосрочно платимите задължения. 
Платежоспособността се различава съществено от ликвидността. 
(“Разликата се състои в това, че понятието “Платежоспособност” е израз на 
съотношението към задълженията, когато ликвидността не е по 
необходимост в зависимост от задълженията.”, пише доц. Маргарита 
Гергова.59)  

Посочените свойства  и качества при анализа на счетоводния баланс се 
изследват посредством “система от методи, подредени в определена 
последователност на приложение, в зависимост от конкретните цели”.60 
Всеобща основа на тази система е дедуктивния метод, а на различните етапи 
на изследването се използват способите: (1) логико-математически 
(традиционни, конвенционални) – сравнение, детайлизация, групировка, 
графични и др.; (2) количествени методи – техники за  детерминиран и 
техники за стохастичен факторен анализ; (3) икономико-математически – 
матрични, кибернетични, изследване на операциите и др.; (4) психологически 
– мозъчна атака, конференция на идеи, асоциации, инверсии и др. Всички 
изложени способи предпоставят осъществяването на т. нар. количествен 
анализ на баланса. При него обаче установените абсолютни и относителни 
параметри се възприемат в ограничен смисъл – единствено като позитивни или 
негативни характеристики на финансовото състояние. В тази връзка споделяме 
изразеното от доц. Михаил Михайлов мнение: “… методическите и приложни 
аспекти на анализа се разглеждат предимно от позициите на количествения 
анализ… Отсъства качествен анализ на причините за динамиката на тези 
показатели, на отклоненията им от предходния отчетен период, от праговите 
им значения и т.н.”.61  

Заключение 

Съвременният анализ на счетоводния баланс представлява обобщен, 
теоретичен вид на исторически формиралото се едноименно изследване. В 
него се освобождава от хронологична конкретност знанието за самия баланс 
като обект, за финансовото състояние като предмет и за последователността от 
действия при техния анализ, респ. синтез като метод, развива се само най-
характерното и определящото за аналитичното изследване. По отношение на 
счетоводния баланс в съвременния анализ се запазва представата, че 
балансовият фундамент се изгражда от единната, но двояко проявяваща се 
същност на стойността. Той създава основата на детайлното вникване в 

                                                           
59 Михайлов, М., М. Гергова. Икономически анализ. Акад. издателство “Д. Ценов”, 
Свищов, 2003, с. 335, цит. по Добрев, Д. Учение за балансите. Систематичен курс, С., 
1928, с. 103. 
60 Тимчев, М. Финансово-стопански анализ на фирмата. Протед, С, 1994, с. 69. 
61 Михайлов, М., М. Гергова. Икономически анализ. Акад. издателство “Д. Ценов”, 
Свищов, 2003, с. 18-19. 
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противоречивото единство между възможността за употреба и съответно за 
размяна, които ресурсите, контролирани и/или притежавани от предприятието, 
имат. Върху единната двояко проявяваща се стойностна същност се опознават 
също полезност и стойност в предприятието, както и производственият му 
капацитет и отношенията на собственост. Подобно разбиране залага 
перспективите пред усъвършенстването на балансовия анализ върху 
методологичните постановки на неокласическата икономическа теория.62 Още 
едно обстоятелство, в полза на този подход, е нарастващото разграничение 
между производствените фактори труд и капитал, отдалечаването на 
стойностната величина от цената, непостоянството в ценовите равнища и др. – 
явления, иманентно съпътстващи модерната икономика. 

За характеризиране на финансовото състояние в съвременния анализ се 
обосновават множество абсолютни и относителни показатели. Чрез тях се 
описват детайлно балансови елементи, свойства, отношения,  като на тази 
основа се представят двете страни на баланса, разбирани като израз на 
инвестиции и съответно на финансиране. По същество това означава, че при 
изследване на финансовото състояние се създава информация за значението, 
което всеки ресурс и/или негов източник (или на група от ресурси и/или 
източници) има по отношение на възможността на предприятието да носи и да 
отдава изгода. И освен това се вниква детайлно във взаимните връзки на тези 
значения, т. е. опознава се смисълът им. Така балансовите характеристики, 
установени на етапа на анализа, се обединяват и обобщават, а мислено 
разчлененият (при анализа) счетоводен баланс се възсъздава като синтетичен 
баланс – финансово състояние. По същество това означава, че разкриването на 
абстрактната счетоводно балансова същност се последва от опознаване на 
нейното многообразие. Или, аналитичното изследване на счетоводния баланс 
се развива в последващ го синтез на финансовото състояние. 

В методологичен аспект така оформилото се изследване се изгражда върху 
принципите на диалектиката. В този контекст вникването във 
взаимозависимостите в баланса ресурси – източници, опознаването на 
неговото развитие, на количествените натрупвания и качествените промени в 
него и не на последно място на балансовото единството и противоречие се 
реализира чрез множество количествени методи. Те се взаимстват от 
математиката, статистиката и други области на знанието и като отразяват 
потребността от създаване на все по-обхватна информация за счетоводния 
баланс и финансовото състояние, подпомагат осъществяването на 
интердисциплинарността във Финансово-стопанския анализ. Във връзка с това 
сред насоките за методологично усъвършенстване на балансовото изследване 

                                                           
62 Повече за трифакторната същност на стойността като предмет на неокласическата 
икономическа теория вж. Бекярова, К., Б. Велев, И. Пипев. Икономически теории: 
Икономическата мисъл от древността до наши дни. ИК “Хермес”, Пловдив, 2006, с. 
497-561. 

 190



Марко Любомиров Тимчев,  Юлиян Георгиев Велков – Концепция за анализа на ... 

 191

                                                          

предлагаме разработването му върху основата на размитата логика.63 По този 
начин се предпоставя отразяването на неопределеността в анализа като израз 
на преходността, на възможната неточност в характеристиката на финансовото 
състояние; създават се и условия за отстраняване на субективността в 
аналитичното изследване. Отнесена към анализа на счетоводния баланс, 
размитата логика подобрява устойчивостта на получените резултати и в 
крайна сметка повишава ефективността му. 

 
63 Златева, П., Г. Киров, К. Стоянов. Приложение на размитата логика за оценка на 
екотуристическия потенциал на селище. – Автоматика и Информатика, 2005, N 4, с. 20-
24; Ангелова, Д. Размитата логика и проблемът за неопределеността. – Философски 
алтернативи, 2009, N 4, с. 81-87. 
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