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Резюме 

Независимият финансов одит на финансовите отчети на транспортните 
предприятия се характеризира със специфични одиторски процедури, с цел опре-
деляне на надеждна база за изразяване на одиторско мнение от страна на дипло-
мираните експерт-счетоводители, регистрирани одитори, проверяващи и заверя-
ващи финансовите отчети на тези предприятия относно спазването на счето-
водния принцип „Действащо предприятие“. Регистрираните одитори трябва да 
проверяват за своевременното, достоверно, обективно, правилно, вярно и точно 
представяне, във всички съществени аспекти, на информацията за имуществено-
то и финансово състояние на транспортните предприятия и за финансовите им 
резултати, получени в резултат на тяхната дейност. Целта е да се представят, 
обосноват и откроят в светлината на добрите световни одиторски практики 
специфичните характеристики на обектите на счетоводно отчитане, формира-
ни в следствие на специфичната дейност на транспортните предприятия, както 
и прилаганите одиторски процедури при провеждане на независимия финансов 
одит на техните финансови отчети. 

Представената разработка може да се използва при провеждането на различ-
ни видове финансов одит – вътрешен одит, осъществяван от вътрешните оди-
тори на самите транспортни предприятия; независим финансов одит, осъщест-
вяван от дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори и външен 
одит, осъществяван от държавните органи по повод на данъчното облагане на 
дейността на транспортните предприятия.

Ключови думи: транспортни предприятия, независим финансов одит, 
финансови отчети

JEL: М41, М42 

Увод 

Статията е посветена на специфичните особености при осъществява-
не на независим финансов одит на финансовите отчети на транспортните 
предприятия. Представени са някои от по-важните, специфични одиторски 
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процедури при провеждане на независимия финансов одит на финансовите 
отчети на транспортните предприятия, с цел определяне на надеждна база за 
изразяване на одиторско мнение от страна на дипломираните експерт-сче-
товодители, регистрирани одитори, проверяващи и заверяващи финансови-
те отчети на тези предприятия относно спазването на счетоводния принцип 
„Действащо предприятие“. Целта е да се представят, обосноват и откроят в 
светлината на добрите световни одиторски практики специфичните харак-
теристики на обектите на счетоводно отчитане, формирани в следствие на 
специфичната дейност на транспортните предприятия, както и прилаганите 
одиторски процедури при провеждане на независимия финансов одит на 
техните финансови отчети. 

Представената разработка може да се използва при провеждането на раз-
лични видове финансов одит – вътрешен одит, осъществяван от вътреш-
ните одитори на самите транспортни предприятия; независим финансов 
одит, осъществяван от дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани 
одитори и външен одит, осъществяван от държавните органи по повод на 
данъчното облагане на дейността на транспортните предприятия.

Характеристика на дейността на транспортните предприятия

Транспортът е най-динамичният отрасъл от икономиката на страната. 
Транспортното предприятие развива своята дейност в условия на силна па-
зарна конкуренция, на държавен лицензионен режим и висока степен на 
развитие на транспортния риск от катастрофи. Лицензите за различните ви-
дове транспорт трябва да бъдат актуални и да се обновяват навреме, за да 
могат транспортните фирми да осъществяват различните видове транспорт-
ни услуги като: доставки на стоки и товари, доставки на документи, колети 
и пратки, превоз на пътници и др. Разглежданите транспортни предприятия 
са включени в структурата на Министерството на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията, от където получават и своите лицен-
зи за транспортна дейност. Те са длъжни да спазват всички правни норми, 
принципи, правила и изисквания, установени за тях от държавния надзорен 
орган в лицето на Министерството на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията. За осъществяване на специфичната им транспортна 
дейност са от съществено значение: вида, марката, фактическото състояние 
и разходът на гориво на въведените в експлоатация моторни превозни сред-
ства; общото физическо и психическо здравословно състояние и професио-
налната квалификация на наетите водачи на моторни превозни средства, 
състоянието на пътната инфраструктура в страната и в чужбина – в стра-
ните, където осъществяват транспортирането на пътници, документи и то-
вари. От съществено значение за развитието на транспортната дейност са и 
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новите дейности и проекти, включени в Оперативна програма „Транспортна 
свързаност“ за програмния период 2021 – 2027 в рамките на Европейския 
съюз в областта на транспорта. (МТИТС, 2020). Средствата от тази програ-
ма ще бъдат използвани основно за развитие на железопътната и пътната 
инфраструктура по TEN-T мрежата, за внедряване на интелигентни транс-
портни системи, както и за насърчаване на интермодалността и разшире-
ние на мрежата на метрото в столицата. По тази програма се предвижда 
да бъдат завършени модернизациите на различни жп отсечките в страната; 
да бъдат изграденени допълнителни жп връзки между различни селища и 
важни транспортни обекти като летища, пристанища, гранични зони и др.; 
да се внедрят интелигентни транспортни системи в областта на въздушния 
транспорт; да се финансират проекти за подобряване на корабоплаването по 
река Дунав. Целта на Оперативна програма „Транспортна свързаност“ е да 
се достигне до:

а) „По-добре свързана Европа чрез подобряване на мобилността и реги-
оналната свързаност на ИКТ“, със специфична цел: „Развитие на стабилна, 
устойчива на изменението на климата, интелигентна, сигурна и интермо-
дална TEN-T“;

б) „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и спра-
ведлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на климата и превенция и управление 
на риска“ със специфична цел: „Насърчаване на устойчива мултимодална 
градска мобилност“.

От значение за развитието на транспорта като отрасъл от българската 
икономика са основните приоритети по Оперативна програма „Транспортна 
свързаност“, а именно:

1) „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широ-
кообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“;

2) „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ Трансевропей-
ска транспортна мрежа“;

3) „Иновации в транспорта, модернизирани системи за управление на 
трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“;

4) „Подобряване на интермодалността и развитие на устойчива градска 
мобилност“;

5) „Техническа помощ“, с оглед повишаване на административния капа-
цитет и публичната подкрепа на програмата.

Транспортното предприятие, за да развива своята дейност, трябва  пред-
варително да се снабди с: 

1. Лиценз за осъществяване на траспортна дейност от държавния надзо-
рен орган – Министрество на транспорта, информационните технологии и 
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съобщенията за превозите и тренспортните услуги, които подлежат на ли-
цензиране. Лицензът определя правоспособността на превозвача, осъщест-
вяващ транспортна дейност. Той може да извършва само такива дейности, 
които са включени в него;

2. Необходим автопарк от транспортни средства, които да са преминали 
технически прегледи и да са удостоверени със сертификат, че са годни за 
пътуване;

3. Квалифициран персонал от специфични професионалисти – шофьо-
ри, притежаващи дипломи, сертификати и удостоверения за право на уп-
равление на различните класове моторни превозни средства. Водачите на 
моторни превозни средства трябва да са преминали първоначални и перио-
дични медицински прегледи и да са получили медицински удостоверения 
за възможност и право на управление на тези превозни средства, с които 
ще осъществяват транспортна дейност. „Работната сила е един от основни-
те производствени ресурси и фактор, оказващ влияние върху дейността на 
... (транспортното – М.Н.) предприятие. Като обект на бизнес анализа ра-
ботната сила на предприятието се анализира и оценява в три направления: 
осигуреност, използване и ефективност от нейното използване.“ (Иванова, 
2020a, с. 63);

4. Заплатени местни данъци и такси за притежаваните моторни превозни 
средства, винетки, тол-такси и др. за пътуване по маршрутите;

5. Платени застраховки „Каско“ и „Защитена стойност на автомобила 
(GAP)“ на автомобилите, застраховки на летателни апарати и на плава-
телни съдове, „Гражданска отговорност на водачите на моторни превозни 
средства“, застраховка „Гражданска отговорност за чужбина“ на собстве-
ниците, ползвателите и/или водачите на моторни превозни средства съ-
гласно условията на Международното споразумение „Зелена карта“, за-
страховка „Карго“ на превозваните стоки и товари, застраховки „Злополу-
ка на пътниците в обществения транспорт“, „Злополука“ и „Отговорност 
на превозвача“, комбинирана застраховка „Всички рискове: имуществени 
вреди и прекъсване на дейността“ и др. „Причините, поради които застра-
ховащият ... (превозвач – М.Н.) желае да сключи застрахователен договор 
и става носител на застрахователния интерес са следните: 1. Необходи-
мостта и желанието му да прехвърли застрахователния риск върху застра-
хователя, поради неговия страх да носи сам отговорност върху цялостта 
на имуществото му, върху неговите отговорностите или за живота и здра-
вето ... (на водачите и пътниците – М.Н.); 2. Желанието му да получи за-
страхователно обезщетение или сума, ако се сбъдне застрахователния риск 
и застрахователното събитие настъпи.“ (Начкова и колектив, 2018, с. 13).    
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Специфични обекти на счетоводството  
на транспортните предприятия

Транспортната дейност като обект на счетоводно отчитане и независим 
финансов одит представлява съвкупност от специфични по вид активи, 
собствен капитал, пасиви, приходи, разходи и стопанско-правни операции, 
които се различават от стопанските операции, извършвани от другите нефи-
нансови предприятия по съдържание, срокове на изпълнение, начин и тех-
нология на осъществяване и счетоводно отчитане. Организацията на счето-
водното отчитане на дейността на транспортните предприятия се основава 
именно на тези специфики, които са изразени в следните насоки: 

1) Характерни особености на видовете транспорт, осъществявани от 
транспортното предприятие – сключване на договори с клиенти за органи-
зация на подходящ вид транспорт; регистрация на поръчки и заявления за 
подаване на превозни средства за товарене; заплащане на транспортни так-
си; сключване на договори за превоз; доставка на стоки и товари по догово-
ри за спедиция, поемане за обработка на документите, необходими за износ 
и внос, митническо освобождаване на товари, проверка на количеството и 
състоянието на товара и на неговата опаковка, товаро-разтоварни дейности, 
съхраняване на товари, маркировка и опаковка на стоки и товари; превоз на 
пътници, на документи и пратки, сключване на договори за чартиране; спе-
цифична регистрация, деклариране в отчетните регистри на дистанционни 
продажби; използване на DKV – карти в международния транспорт и др.;

2) Специфични нормативни правила и процедури, които държавния над-
зорен орган изисква да се спазват от транспортните предприятия при осъ-
ществяване на тяхната транспортна дейност;

3) Специфичен вътрешен документооборот – документирането и счето-
водното отчитане на разходите за горива, поддръжка, ремонт и експлоата-
ция на притежаваните моторни превозни средства в транспортните пред-
приятия следва да се извършва при спазване на изискванията на Закона за 
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Документооборотът 
на транспортните предприятия трябва да включва отчет за всички разходи, 
свързани с експлоатацията на автомобила, документи за осъществяване на 
митнически, здравни и други видове държавен контрол. Документирането 
на пробега, се осъществява чрез пътен лист, посредством който се формира 
съответният разход за гориво. Транспортните предприятия издават на свои-
те клиенти документи, представляващи строги отчетни форми: данъчни 
фактури, разписки, билети, документи за превоз, документи за пътуване, 
купони, ваучери, сезонни билети и други документи, предназначени за па-
рични разплащания в брой и (или) с използване на разплащателни карти за 
предоставените от тях транспортни услуги на обществеността. 
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4) Отчитане на притежаваните от предприятието транспортни средства 
и на специфичните съоръжения и инструменти, използвани за тяхната под-
дръжка като дълготрайни материални активи – придобиване чрез покупка, 
собствено производство, лизинг, размяна, дарение, финансиране, бизнес 
комбинация и отписване и ликвидация чрез продажба, лизинг, размяна, да-
рение, финансиране, бизнес комбинация и бракуване;

5) Отчитане на амортизациите и обезценките на транспортните сред-
ства и на специфичните съоръжения и инструменти, използвани за тяхната 
поддръжка – специфични амортизационни норми според вида, годината на 
производство, фактическото състояние и годността за използване на прите-
жаваните транспортни средства и на специфичните съоръжения и инстру-
менти, използвани за тяхната поддръжка и отнасянето им като разходи по 
занятие и разходи за управление;

6) Отчитане на материалните запаси – придобиване и изписване на гори-
ва, смазочни материали, автомобилни гуми, резервни части, и др., използва-
ни при поддръжката на транспортните средства и отнасянето им като разхо-
ди по занятие и разходи за управление;

7) Отчитане на разходите за гориво и поддръжка, ремонт и експлоатация 
на притежаваните транспортни средства и отнасянето им като разходи по 
занятие и разходи за управление. По отношение транспортната дейност на 
предприятието, съществуват специфики при установяването на разходите 
на горива в зависимост от дейностите, за които се изразходват. Основните 
показатели, които трябва да бъдат взети предвид при определяне на разхо-
дите включват: пробега на моторните превозни средства, разходната норма 
на гориво, обичайното и извънредното потребление на автомобилни гуми, 
горива и смазочни материали, консумацията на добавки и други работни 
течности, текущите и основните ремонти на превозните средства. Отчита-
нето на пробега се извършва чрез записване на данните от тахометъра и 
сравняване със записаните изминати километри в пътните листове на вода-
чите на моторните превозни средства. Разходните норми на потребление на 
горивата (пропан-бутан, метан, бензин или дизелово гориво) и на смазочни-
те материали се определят на базата на тарифи, приети от ръководството на 
транспортното предприятие в съответствие с приетите стандарти за тях на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщени-
ята. Понякога разходът на гориво за дадено транспортно средство надхвър-
ля установените стандарти. В този случай е необходимо да се назначи коми-
сия и да се издаде специален акт за измерване на действителния разход на 
гориво на 100 км пробег. Потреблението на други материали се формира от 
характеристиките на моторните превозни средства. Ремонтът на транспорт-
ните средства представлява комплекс от работи по отстраняване на неиз-
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правности и възстановяване на експлоатационното им състояние в рамките 
на техните експлоатационни характеристики, установени от производителя. 
Разходите за текущ ремонт се отчитат като действителни разходи за дей-
ността по занятие или за управленската дейност в текущия отчетен период, 
а стойността на капиталовите (основните) ремонти се отнася в увеличение 
на първоначалната стойност на транспортните средства, отчетени като дъл-
готрайни материални активи и се отписва чрез амортизация;

8) Отчитане на застраховките, винетките, тол-таксите, местните данъци 
и такси, платени при осъществяне на превози на товари, документи и път-
ници и отнасянето им като разходи по занятие и разходи за управление;

9) Отчитане на разходите за труд, осигуровки, допълнително задължи-
телно професионално пенсионно осигуряване, командировки, медицинско 
обслужване и застраховки на наетия персонал – вътрешни правила за орга-
низация на работната заплата; изисквания и видове инструктаж на водачите 
на моторни превозни средства;основание за трудов договор с международен 
шофьор в транспортна фирма; специфики в отчитането на основната заплата 
и допълнителните възнаграждения на шофьорите, на задължителните соци-
ални и здравни осигуровки (Регламент (ЕО) № 561/2006); допълнителното 
задължително професионално пенсионно осигуряване при сумарно отчита-
не работното време съгласно Наредба за организация на работното време на 
лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт; 
начини за отчитане на присъствието на работа на международните шофьо-
ри (Директива 2002/15/ЕО); изготвяне и подаване на декларации образец 1 
и образец 6 за международни шофьори при сумарно отчитане на работното 
време; отказ и разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт при 
работа по основното правило в една и в няколко държави от Европейския 
съюз; дългосрочно командироване на международни шофьори, удължаване 
на срока на командироване и данъчно признаване на разходите за команди-
ровки, медицинско обслужване и застраховки на международните шофьори 
и отнасяне на тези разходи като разходи по занятие и разходи за управление; 

10) Отчитане на приходите от извършени транспортни услуги, на прихо-
дите и разходите по фондове на Европейския съюз – спазване на процедура-
та за определяне на възнаграждението на превозвача, за компенсирането на 
допълнителните му разходи, за възстановяване на разходите за съхранение, 
наеми на складови помещения, на мита и митнически такси, на застраховки 
на товари, на претърпените денгуби и загуби от престой и други условия по 
международните транспортни договори и споразумения;

11) Специфичен данъчен кредит по ЗДДС при осъществянане на транс-
портните услуги – начини и срокове за възстановяване на ДДС, начислено 
в държавите членки при вътреобщностен транспорт; начини и срокове за 
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възстановяване на платено ДДС в чужбина от български данъчно задълже-
ни лица, прилагане и доказване на нулева ставка при транспортните услу-
ги; придобиване на лизинг на транспортни средства от Европейския съюз и 
самоначисляване на ДДС; приложимо законодателство при международния 
транспорт;

12) Данъчно облагане на дейността на транспортните предприятия; 
с корпоративен данък върху печалбата и на разходите за гориво, както и 
на другите разходи, произтичащи от експлоатация на собствени превозни 
средства, когато се осъществява управленска дейност с тях с данък върху 
разходите по ЗКПО. При определяне на данъчната основа за данъка върху 
разходите, свързани с гориво и експлоатация на собствени превозни сред-
ства, когато се осъществява управленска дейност с тях, се прилага разпо-
редбата на чл. 215, ал. 2 от ЗКПО, според която разходите се изчисляват на 
база месечното съотношение на пробега, формиращ всеки вид разход на 
гориво. Данъчната ставка на данъка върху разходите е 10 на сто;

13) Финансови отчети на транспортните предприятия – годишни, меж-
динни, в условия на обявена несъстоятелност и ликвидационни. Целта на 
финансовите отчети е посочена в концептуалната рамка за финансово отчи-
тане. Финансовият отчет трябва „да предостави финансова информация за 
отчитащото се предприятие, която е полезна за настоящите и потенциални 
инвеститори, заемодатели и други кредитори при вземането на решения за 
предоставяне на ресурси на предприятието“ (ИДЕС, 2018). В тази насока 
„очакванията на инвеститори, заемодатели и други кредитори относно въз-
връщаемостта зависят от тяхната оценка на сумата, момента на възникване 
и несигурността на (перспективите за) бъдещите нетни входящи парични 
потоци в предприятието“ (СМСС, 2012, Ц23). „Поради това инвеститори-
те (настоящи и потенциални), заемодателите и другите кредитори имат по-
требност от информация, въз основа на която да оценят перспективите за 
бъдещи нетни входящи парични потоци в предприятието. Тази информация 
е полезна за тях за оценка на ефективността от използването на производ-
ствените ресурси на предприятието и за възвръщаемостта на вложения от 
тях капитал. Информацията във финансовите отчети е полезна, също така, 
за ръководството и мениджмънта на предприятието. Но тя е недостатъчна 
за цялостното управление на бизнеса, тъй като за това е необходима и въ-
трешна информация, създадена от отчетността в предприятието.“ (Иванова, 
2020b, с. 87).

Финансовите отчети на транспортните предприятия се изготвят и пред-
ставят според възприетата от тях счетоводна нормативна база – Национални 
счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти (Закон за 
счетоводството). Формата и съдържанието им са определени в СС 1, респ. 



Специфични особености при осъществяване на независим финансов одит ...

255

в МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ и в СС 7, респ. в МСС 7 „От-
чети за паричните потоци“, според Международни стандарти за финансово 
отчитане. Съставните части на Годишния финансов отчет на транспортните 
предприятия са: 

По Националните счетоводни стандарти – счетоводен баланс, отчет за 
приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения ка-
питал и приложение.

По Международните счетоводни стандарти – отчет за финансовото със-
тояние, отчет за печалбите и загубите и другия всеобхватен доход, отчет за 
паричните потоци, отчет за измененията в собствения капитал и застрахо-
вателните резерви и приложение. 

Приложението към Годишния финансов отчет се изготвя съгласно из-
искванията на НСС, респ. на МСФО/МСС и съдържа информация за при-
лаганата счетоводна политика, за състоянието и измененията в активите, 
пасивите, приходите, разходите и паричните потоци, оповестяване на по-
литиката по управление на риска, оповестяване на ефективния лихвен про-
цент и преоценката и други оповестявания за дейността на транспортните 
предприятия. Ръководствата им изготвят и Годишен доклад за дейността си, 
който съдържа информация за дейността им през текущата отчетна година 
и за бъдещото им развитие; за събития, настъпили след датата на съставяне 
на баланса; за инвестициите им във финансови активи и финансови инстру-
менти; за целите и политиката им на управление на финансовия риск, вкл. 
политиката им на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за 
която се прилага отчитане на хеджирането; за експозицията на транспорт-
ните предприятия по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и 
риска на паричните потоци; за анализа на развитието и резултатите от дей-
ността им; за финансовите показатели, относими към съответната дейност 
и друга информация от ръководството. 

Отговорност за изготвянето, съдържанието, представянето и публикува-
нето на финансовите отчети на транспортните предприятия носят техните 
органи за управление. Те трябва да изготвят финансовите отчети при спаз-
ване на счетоводния принцип „Действащо предприятие“. Според Иванова 
(2011) „финансовите отчети се съставят на базата на предположението, че 
предприятието е действащо и ще продължи да функционира в предвидимо 
бъдеще. Приема се, че предприятието няма нито намерението, нито необ-
ходимостта да ликвидира или да съкрати съществено дейността си“. Ин-
формацията във финансовите отчети на транспортните предприятия трябва 
да бъде съпоставима (сравнима). Според Иванова (2018, с. 478) „Сравнима 
е информацията, която дава възможност на потребителите да съпоставят 
финансовите отчети на предприятието в различни аспекти. ... Въз основа 



Мая Начкова

256

на това потребителите могат да анализират и оценяват информацията за 
финансовото състояние, постигнатите финансови резултати и паричните 
потоци на различните предприятия от съответния отрасъл. Получената ана-
литична информация позволява обективно да се оцени мястото на предпри-
ятието сред конкурентите, както и неговото позициониране спрямо най-до-
брото предприятие в отрасъла.“

Финансовите отчети на транспортните предприятия, обявени в несъсто-
ятелност и ликвидация са по-различни от годишните и междинните финан-
сови отчети, защото те не отговарят на изискванията на счетоводния прин-
цип за „Действащо предприятие“. В тях задължително трябва да се опове-
сти информация за постигнатите финансови резултати от реализирането на 
масата на несъстоятелността, които могат да бъдат недостиг или превише-
ние на масата на несъстоятелността спрямо задълженията по несъстоятел-
ността. „Обявяването в несъстоятелност може да се разглежда като крайна 
степен на финансовата неустойчивост. Тя е финансово състояние, при което 
предприятието не е способно да обезпечи своите задължения със собствени 
средства, не може да реализира търговската, финансовата и инвестиционна-
та си политика в условията на пазарна икономика и силна конкурентна сре-
да и не е в състояние да възстанови финансовата си устойчивост, в резултат 
на което достига в своето развитие до финансова неустойчивост.“ (Начкова, 
2019, с. 44). 

Специфични особености на независимия финансов одит  
на финансовите отчети на транспортните предприятия

Съществено е значението на независимия финансов одит за вземане на 
адекватни управленски решения от ръководствата на транспортните пред-
приятия за постигане на добро финансово състояние и положителни финан-
сови резултати при осъществяване на транспортната дейност. За да могат 
транспортните предприятия да оцелеят в условията на световна финансова 
криза и да просперират в условията на пазарна икономика, те трябва да са 
финансово устойчиви, рентабилни, платежоспособни и с добра ликвидност. 
Регистрираните одитори трябва да проверяват за своевременното, досто-
верно, обективно, правилно, вярно и точно представяне, във всички същест-
вени аспекти, на информацията за имущественото и финансово състояние 
на транспортните предприятия и за финансовите им резултати, получени 
в резултат на тяхната дейност. Одиторският им доклад предоставя на по-
требителите на финансовите отчети на транспортните предприятия, мне-
ние (неквалифицирано или квалифицирано) относно спазването на счето-
водния принцип „Действащо предприятие“. По този начин независимият 
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финансов одит допринасят за подобряване на доверието в достоверността 
на финансовите отчети на транспортните предприятия. Основните предиз-
викателства, които стоят пред одита на финансовите отчети на транспорт-
ните предприятия се пораждат от специфичната транспортна дейност, която 
осъществяват те. 

Осъществяването на независим финансов одит на финансовите отчети 
на транспортните предприятия е обусловено от съществуващите специфич-
ни, характерни само за транспортната дейност отчетни обекти, разгледа-
ни в по-горе в настоящата статия. Дипломираните експерт-счетоводители, 
регистрирани одитори, при провеждането на независим финансов одит на 
финансовите отчети на транспортните предприятия, трябва да извършат 
следните одиторски процедури по същество:

• проверка на достатъчността на определените приходи от транспортни 
услуги по сключените договори за превоз на стоки и товари, на доку-
менти и пратки, на пътници за финансирането на дейността на одити-
раното транспортно предприятие, на получените приходи за компенси-
ране на допълнителните му разходи за съхранение, наеми на складови 
помещения, за мита и митнически такси, за застраховки на товари, за 
претърпените денгуби и загуби от престой и др.; 

• проверка на отразените в счетоводните регистри върнати аванси и от-
писаните вземания по предсрочно прекратени договори, отразени в 
счетоводните регистри на одитираното транспортно предприятие;

• проверка на отразените в счетоводните регистри начислени разходи за 
гориво и поддръжка, ремонт и експлоатация на притежаваните транс-
портни средства от одитираното транспортно предприятие; 

• проверка на пробега, на разходните норми на гориво, на обичайното 
и извънредното потребление на автомобилни гуми, горива и смазоч-
ни материали, на консумацията на добавки и други работни течности, 
на текущите и основните ремонти на моторните превозните средства, 
притежавани от одитираното транспортно предприятие; 

• проверка на отчетените в счетоводните регистри разходи за застрахов-
ки, винетки, тол-такси, местни данъци и такси, платени при осъщест-
вяне на превози на товари, документи и пътници от одитираното транс-
портно предприятие;

• проверка на отчетените в счетоводните регистри транспортни средства 
и на специфичните съоръжения и инструменти, използвани за тяхната 
поддръжка и отчетени като дълготрайни материални активи от одити-
раното транспортно предприятие;

• проверка на начислените амортизации и обезценки на транспортните 
средства в счетоводните регистри и на специфичните съоръжения и 
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инструменти, използвани за тяхната поддръжка от одитираното транс-
портно предприятие;

• проверка на начислените в счетоводните регистри разходи за труд, оси-
гуровки, допълнително задължително професионално пенсионно оси-
гуряване, командировки, медицинско обслужване и застраховки на на-
етия персонал от одитираното транспортно предприятие;

• проверка на сключените договори за транспортни услуги от одитира-
ното транспортно предприятие с клиенти; осъществяване от регистри-
рания одитор на процедури по МОС 500 Одиторски доказателства, 
както и по МОС 505 Потвърждения от външни източници (2005) 
за осъществената транспортна дейност от одитираното транспортно 
предприятие. Процедурите, които одиторът може да приложи са: пре-
глед на вземанията и задълженията от/към одитираното транспортно 
предприятие като се събере доказателствен материал за тях чрез пот-
върдителни писма;

• проверка чрез използването на различни тестове и/или алтернативни 
процедури на притежаваните от одитираното транспортно предприя-
тие финансови активи и финансови инструменти; 

• проверка на общaтa сумa на парични средства и парични еквивален-
ти, банкови депозити, инвестиции във финансови активи и финансови 
инструменти, кредити и вземания, инвестиционни имоти, инвестиции 
в имоти, машини, съоръжения и оборудване, нематериални активи и 
другите задължения на одитираното транспортно предприятие, като се 
събере доказателствен материал за тях чрез потвърдителни писма;

• аналитичен преглед на инвестициите, депозитите, сделките на ме-
ниджмънта, продажбите на инвестиции от одитираното транспортно 
предприятие – проверят се от одитора размера на постигнатите печал-
би и загуби от тях, преглеждат преизчисленията на амортизираната 
стойност на държаните до падеж ценни книги и натрупана лихва по 
инвестициите и се събира доказателствен материал за тях чрез потвър-
дителни писма;

• проверка на оценката на очакваните вземания, за да се гарантира дълго-
срочната платежоспособност на одитираното транспортно предприятие; 

• проверка на приблизителните счетоводни оценки, използвани от оди-
тираното транспортно предприятие относно индикации за злоупотре-
бите чрез счетоводни записи, чрез обезценка или надценяване на акти-
ви според МОС 540 Одит на приблизителни счетоводни оценки. 

• проверка на степента на функциониране на вътрешната контролна сис-
тема, на възможностите за упражняване на ефективен предварителен, 
текущ и последващ контрол на входа и на изхода на счетоводната сис-
тема на одитираното транспортно предприятие;
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• проверка за достоверност, за вярно и честно представяне на информа-
цията и за наличие на индикации за манипулиране на финансовите от-
чети на одитираното транспортно предприятие; 

• преизчисляване на капиталовите изисквания за платежоспособност и 
на показателите за равнището на рентабилност, способността за покри-
ване на загуби на отсрочените данъци, въпросите, свързани с пазарното 
поведение, застраховане на транспортната дейност и други техники за 
намаляване на риска и управление на операционния риск от ръковод-
ството на одитираното транспортно предприятие;

• проверка на информацията, публикувана в доклада на управлението за 
дейността на одитираното транспортно предприятие относно финансо-
вото му състояние, с оглед редуциране на съответните негативни стра-
ни в неговата дейност;

• проверка за нарушаване независимостта на регистрираните одитори 
спрямо одитираното транспортно предприятие;

• проверка за наличие на конфликт на интереси с одитираното транс-
портно предприятие;

• използването на услугите и компетенциите на актюери за изчисляване 
на доходите на персонала при пенсиониране, ИТ специалисти и др.;

• проверка за наличие на пренебрегване на контролите и осъществяване 
на агресивна политика на пазара на транспортни услуги от одитирано-
то транспортно предприятие;

• проверка за наличие на индикатори за измами, които могат да бъдат във 
вреда на одитираното транспортно предприятие и/или измами в негова 
полза;

• проверка за наличие на индикатори за изпиране на пари чрез транс-
портната дейност на одитираното транспортно предприятие и предпри-
емане на съответните действия по уведомяване на специализираните 
държавни органи и регулатори при наличие на такива индикатори;

• проверка за спазване или не на изискванията на счетоводния принцип 
за „Действащо предприятие“;

• проверка за вярно и честно представяне, във всички съществени аспе-
кти, на информацията за имущественото и финансовото състояние, за 
получения финансов резултат от осъществената транспортна дейност, 
за паричните потоци и за измененията, настъпили в собствения капи-
тал, отразени във финансовите отчети на одитираното транспортно 
предприятие.
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Заключение

С цел подобряване на ефикасността и ефективността на независимия фи-
нансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия, реги-
стрираните одитори трябва:

• да насочват по-добре и да проследяват систематично своите одитни ин-
струменти; 

• да си сътрудничат с държавния надзорен орган в лицето на Минис-
терство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
за отстраняване на системни слабости в дейността, осъществявана от 
одитираното транспортно предприятие; 

• да подобрят допълнително надеждността на одиторските процедури, 
които осъществяват при одита на финансовите отчети на одитираното 
транспортно предприятие, ако то е обявено в несъстоятелност и ликви-
дация;

• да дават навременни и точни препоръки и изисквания към одитираното 
транспортно предприятие след провеждането на независимия финан-
сов одит на финансовите му отчети с цел запазване на неговата плате-
жоспособност и ликвидност и предпазване от изпадането му в неплате-
жоспособност, свръхзадълженост, несъстоятелност и ликвидация;

• да осигуряват по-прозрачна методология за осъществения независим 
финансов одит на финансовите отчети на одитираното транспортно 
предприятие; 

• да обучават, развиват и укрепват човешките ресурси, отговорни за неза-
висимия финансов одит на финансовите отчети на одитираното транс-
портно предприятие.
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Abstract 

The independent financial audit of the transport companies’ financial statements is 
characterised with specific audit procedures for the purposes of determining reliable 
basis for expression of audit opinion by the certified public accountants – registered 
auditors who audit and certify the financial statements of these companies in relation to 
the observance of the going concern principle. Registered auditors are required to check 
for the timely, fair, objective, proper, true and correct presentation, in all material aspects, 
of the information about the property and financial position of transport companies and 
their performance. The aim is to present, justify and outline in the light of the good global 
audit practices the specific features of the accounting reporting units formed as a result 
of the transport companies’ specific activities, as well as the audit procedures applied 
during the independent financial audit of their financial statements.  

This publication may be used for the performance of different types of financial 
audit – internal audit performed by the internal auditors of the transport companies; 
independent financial audit performed by the certified public accountants – registered 
auditors, and external audit performed by the government authorities with regard to the 
taxation of the transport companies’ business.  
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