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І. АНОТАЦИЯ
„Финансово счетоводство“ е дисциплина, чрез която се надграждат и задълбочават
знанията по счетоводство, които студентите са придобили преди това при изучаването на
дисциплината „Теория на счетоводството“.
Основните направления на дисциплината са свързани с отчитането на стопанските
операции и обекти и представянето им във финансовите отчети.
Учебната дисциплина „Финансово счетоводство“ включва изучаването на счетоводството в
предприятията, съобразно изискванията на счетоводното и финансовото законодателство.
Обхватът на дисциплината има универсален характер. Ключовите теми в дисциплината са свързани
с нормативното регламентиране на счетоводството, отчитането на собствения и привлечен
капитал, дълготрайните активи, дългосрочните и краткосрочните инвестиции, разчетите,
материалните запаси, паричните средства и другите финансови активи, изготвянето на
елементите на годишния финансов отчет на предприятията, както и връзката им с доклада на
управлението за дейността на предприятието. В необходимата степен на задълбоченост се
разглеждат и въпросите, свързани с данъчните аспекти при отчитането на различните обекти
както и основни финансови показатели за анализ на финансовото състояние на предприятието.

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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

ТЕМА 1. Организационни основи на счетоводството
1.1 Законова уредба на счетоводството
1.2

Национални и международни счетоводни стандарти

ТЕМА 2. Капитал
2.1 Собствен капитал
2.2

Привлечен капитал

ТЕМА 3. Дълготрайни и краткотрайни активи – характеристика, признаване и оценка
3.1 Нематериални активи, дълготрайни материални активи и дългосрочни финансови активи
3.2

Материални запаси, вземания, финансови средства и други

ТЕМА 4. Разчети за данъци и такси
4.1 Разчети за данъка върху добавената стойност
4.2

Разчети за корпоративен данък

4.3

Разчети за местни данъци и такси

4.4

Разчети за осигуровки и данъци на физически лица

ТЕМА 5. Годишен финансов отчет на предприятието
5.1 Характеристика и етапи на годишното счетоводно приключване
5.2

Съдържание на отчета за приходи и разходи (отчета за всеобхватния доход)

5.3

Съдържание и методика за изготвяне на отчета за собствения капитал и отчета за
паричните потоци

ТЕМА 6. Връзка между годишния финансов отчет и доклада за дейността
6.1 Съдържание на приложенията към годишния финансов отчет
6.2

Връзка между годишния финансов отчет и доклада за дейността

ІІІ. М Е Т О Д И Н А П О Д Г О Т О В К А И П Р О В Е Ж Д А Н Е Н А
ОБУЧЕНИЕ1
Учебните ресурси, чрез които се осъществява учебния процес по дисциплината „Финансово
счетоводство” в дистанционна форма на обучение са електронен учебник, електронно учебно
помагало, мултимедийни презентации.
Обучението по дисциплината включва няколко основни вида учебни дейности, които
способстват за по-лесното и по-добро усвояване на учебния материал, а именно: предварително
уточнено разписание на срещите с преподавателя, предоставяне на достъп до база от данни с
необходима информация за самоподготовка и участие в дистанционни форуми за обсъждане на
различни теми.

ІV. Ф О Р М И Н А К О Н Т Р О Л
No.
по ред

1.
1.1.
2.
2.1.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА
Семестриален (текущ) контрол
Задание/курсова работа
Общо за семестриален контрол:
Сесиен (краен) контрол
Изпит (присъствен тест)
Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:

Брой

ИАЗ ч.

1
1

70
70

1
1
2

98
98
168

V. Л И Т Е Р А Т У Р А
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Електронни учебни материали по дисциплината „Финансово счетоводство“, качени в
платформата за дистанционно обучение на ИУ – Варна.

Методите за подготовка и провеждане на обучение се представят в съответствие с утвърдената Инструкция за
разработване на учебна програма за дисциплина в дистанционна форма на обучение на Икономически
университет – Варна.
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