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І. А Н О Т А Ц И Я
Учебната програма по дисциплината "Счетоводство на капиталовите дружества” е изготвена за целите на магистърско обучение по счетоводство. Дисциплината е специална и надграждаща, като е базирана върху знанията, придобити от студентите по предходно изучавани
счетоводни дисциплини от общ характер. В резултат на изучаване на дисциплината студентите
придобиват специални знания, допълващи тези дисциплини, а това разширява обхвата на техните умения и дава съществено предимство при последваща реализация в стопанската практика
на големите корпоративни структури.
Логико-методологическият подход при изнасяне на лекционния материал акцентира върху
няколко последователни тематични кръга, разглеждащи финансово-управленските решения при
капиталовото финансиране на акционерното дружество; финансово-отчетните особености на
дълговото финансиране чрез облигации, схемите за разпределение на печалбата в акционерните
дружества, дивидентната политика и основните финансови индикатори, които я характеризират.
Разглеждането на счетоводната концепция като динамична и вариантна система от подходи позволява на студентите да изградят завършена представа за счетоводството като интегрален модул на системата "финансово управление". Онагледяването на лекционния материал
с примери и казуси, както и решаването на конкретни тестове и задачи на семинарните занятия
съществено намалява абстрактността и позволява лесна адаптация към изработването на конкретни финансово-управленски схеми и отчетни модели в разглежданата правна форма.

II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No.
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

БРОЙ ЧАСОВЕ
Л

Тема 1. Място на финансово-счетоводната система
във финансово-управленската схема. Дефиниция
на интегрален подход при изследване на
финансово-ориентираните проблеми в
акционерните дружества.
1.1.
1.2.

2.2.

1

1

2

3

Избор на капиталов инструмент-„обикновени или привилегировани акции”
Финансово-управленски съображения, свързани с избора
между поименни акции и акции на приносител.

Тема 3. Финансово-управленски решения при
определяне оценката на емитираните акции.
Отчетна трактовка на емисионните разлики.
3.1.

1

Дефиниция на интегрален методологически подход в духа на
съвременната счетоводна концепция.
Аспекти на проявление на съвременната финансовосчетоводна концепция в системата на финансов мениджмънт.

Тема 2. Сравнителен анализ на вариантите на
първоначална капиталова структура. Избор на вид
на акциите.
2.1.

СЗ

Избор на номинална стойност и подходи за нейното
определяне

ЛУ

3

3.2.
3.3.

Методически подход за определяне емисионната стойност на
акциите
Счетоводна трактовка на разликата между номиналната и
емисионната стойност

Тема 4. Организационни и финансово-отчетни
основи на първоначалната емисия на акции.
Емисионни варианти. Аналитична схема за
отчитане на формиращия се основен капитал.
Счетоводно отчитане на емисионните разходи
(разходи по учредяване).
4.1.
4.2.
4.3.

5.2.

6.2.

7.1.

Увеличаване на капитала чрез раздаване на нови акции
вместо дивиденти (дивидентни акции)-Stock divident

7.2.

Увеличаване на основния капитал чрез капитализиране на печалба

Тема 8. Счетоводно отчитане на намалението на
капитала при обратно изкупуване на акции,
оптимизиране на капиталовата база и при
финансово оздравяване на дружеството.

8.2.
8.3.
8.4.

3

1

3

1

2

3

5

Нормативно регламентиране на увеличението на основния
капитал
Преференциално участие на съществуващи акционери в
увеличението на капитала

Тема 7. Счетоводен модел на финансовата
операция "увеличение на основния капитал чрез
дивидентни акции"

8.1.

2

Правни, данъчни и счетоводни аспекти на непаричните
(апортните) вноски
Правни последици и счетоводни процедури при неизправност
на акционера

Тема 6. Счетоводно отчитане на капиталовите
промени. Преференциално участие на старите
акционери в капиталовото увеличение.
6.1.

3

Основни емисионни варианти. Организационни и финансовосчетоводни процедури
Етапи на учредяване на акционерното дружество. Формиране
на основния капитал
Счетоводно третиране на плащанията по повод регистрацията
на дружеството

Тема 5. Правна, данъчна и счетоводна трактовка
на непаричните вноски. Правни аспекти и
счетоводно отчитане на разчетните отношения с
неизправни акционери.
5.1.

2

Намаляване на капитала-основни случаи и технически
способи за реализация
Изкупуване на собствени акции-правни и счетоводни аспекти
Намаляване на основния капитал с цел оптимизиране размера
на капиталовата база на дружеството
Намаляване на капитала при саниране (финансово оздра-
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вяване) на дружеството

Тема 9. Счетоводно отчитане на други операции,
касаещи капитала-плащания, базирани на акции и
преобразуване на дружеството.
9.1.
9.2.

10.2.

11.2.
11.3.

12.2.

13.2.

13.3.

2

3

2

3

2

4

2

3

Особености на отчетния процес, свързан с лихвените
задължения и плащания преди обявената първа лихвена дата
или на самата дата
Особености на отчетния процес, свързан с лихвените
задължения и плащания между две лихвени дати

Тема 13. Специфични счетоводни процедури при
избора на метод за погасяване на облигационния
дълг. Конвертиране на облигации в акции и
обратно изкупуване.
13.1.

2

Счетоводни процедури за отразяване хода на емисията на
облигации
Методически подход при определяне емисионната стойност
на облигациите
Счетоводно третиране на емисионните разлики-премии и
отстъпки

Тема 12. Счетоводно отчитане на лихвените
задължения и плащания до падежа.
12.1.

2

Обща характеристика на облигационния заем като форма на
допълнително финансиране на дружеството.
Финансово-управленски мотиви и правни съображения за
избор на финансиращ вариант „емисия на облигации”

Тема 11. Счетоводни процедури за отразяване хода
на емисията и определяне емисионната стойност на
облигациите. Подходи за третиране на
емисионните разлики.
11.1.

3

Плащания, базирани на акции
Промени в капитала при преобразуване на акционерното
дружество

Тема 10. Икономико-правна характеристика на
облигационното финансиране. Методическа схема
за финансов анализ на финансиращ вариант
"акции или облигации"
10.1.

2

Счетоводни трактовки при избора на вариант (метод) за
погасяване на облигационния заем
Изкупуване на собствени облигации и рефинансиране на
дружеството с нова дългова емисия
Финансово-счетоводна трактовка на конверсията на облигации в акции като начин за погасяване на облигационен
заем

Тема 14. Управленски решения при затруднено
или невъзможно погасяване на облигационен дълг.
Счетоводно третиране на операциите по уреждане
на дълга.
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14.1.
14.2.

Счетоводна трактовка на реструктурирането на дълга
Техники за уреждане на облигационния дълг чрез суапови
сделки (Equity swap и Assets swap)

Тема 15. Насоки на влияние на счетоводната
политика върху печалбата за разпределение
15.1.

15.2.

16.2.

17.2.

2

2

2

3

30

45

Основни модели за разпределение на печалбата при
акционерните дружества
Финансово-счетоводни аспекти на дивидентите като елемент
на разпределителната схема

Тема 17. Модели за дивидентна политика. Основни
финансови показатели, обвързани с печалбата и
индикатори за дивидентна политика.
17.1.

1

Влияние на фазата на икономическия цикъл върху модела на
счетоводна политика
Основни направления за въздействие на някои елементи от
възприетия тип счетоводна политика върху величината на
печалбата

Тема 16. Схеми за разпределение на печалбатаправни и счетоводни аспекти
16.1.

1

Факторни компоненти на оптималния модел дивидентна
политика
Финансово-счетоводни показатели, обвързани с печалбата на
акционерните дружества и нейното разпределение
Общо:

ІІІ. ФОРМИ НА КОНТРОЛ:
No.
по
ред

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА
Семестриален (текущ) контрол
Защита на курсова работа по избрана тема
Контролна работа - писмена по зададена конкретна задача
Общо за семестриален контрол:
Сесиен (краен) контрол
Изпит - класически писмен с 2 изтеглени на лотариен принцип
въпроса и решаване на задача
Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:

Брой

ИАЗ ч.

1
1
2

45
45
90

1

75

1
3

75
165
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знания”, г. Москва, 11.04.2012 г., Науч.-инф. Издат. Центр „Институт стратегических
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