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Абонаментна Вид застраховка, която се прилага,
застраховка когато е невъзможно да се определят точните параметри на застрахователната стойност поради
непостоянни, непредвидими обстоятелства за срока на застрахователен договор.

Пример: Камион, който е собственост на предприятие предстои
да измине маршрут с цел превозване на стоки през няколко държави, като на територията на
една от тях се водят военни действия. Част от стоката ще се
товари в България, а друга – в
чужбина, при условие че стоката
е подготвена за товар /т.е. налични са непредвидими обстоятелства от които зависи
товарът дали ще се осъществи/.
Ако товарът в чужбина бъде осъществен, маршрутът на транспортиране ще премине през
страната с военни действия. Ако
ли пък не, то маршрутът се изменя, като няма да включва рисковата държава. От условието
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Авал

Авалирани
задължения
на предприятия по гарантирани
фирмени
заеми

става ясно за наличието на непредвидими застрахователни събития, за които вариантът
абонаментна застраховка е найподходящ.

Гаранция, поръчителство по дадена полица, според които лицето
гарант е отговорен за изпълнението на полицата пред нейните
издатели. Удостоверява се с подписа на гаранта на предната или
задната част на документа или на
специален документ, който е неразделна част от полицата и се нарича алонж. Предназначението на
авала е да увеличи надеждността
на полицата. Като авал може да
действат включително и банкови
институции.

Една от видовете банкови гаранции, при която ангажиментът за
плащане се поема от банката, когато длъжникът, за когото гарантира, не е извършил плащане по
задължението си към друг получател. За целта банката събира комисионна върху сумата, като
авалира и съответни такси за обработка. Това е самостоятелна
сделка, но се разграничава от по4

Тълковен речник на финансово-счетоводните понятия

Аванс

нятието поръчителство и солидарен длъжник.

Определена сума пари – частично
плащане, която се изплаща от организации и лица за отчитане на
задължения и разходи, включително и на част от заплатата. Тя
представлява част от бъдещи разходи.

Пример: Много често понятието
аванс като авансово плащане
присъства в договорите за изпълнение между две юридически, две
физически или едно юридическо и
едно физическо лице. В тази
клауза се определя сума, която се
изплаща предварително на изпълнителя по договора, а останалата част за получаване е
обвързана с определени условия,
например завършен етап от работата или завършен краен етап.
В България аванс като понятие
се използва и при предварително
изплащане на до 50% от работното възнаграждение на наетите по трудов договор преди
да е изтекъл срокът за който се
отнася възнаграждението.
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Авансов
капитал

Авансов
отчетa

Като служебен аванс пък присъства във взаимоотношенията
между юридическите лица и наетите на работа в тях работници и служители.

Паричен капитал, предназначен за
закупуване на средства за осъществяване на производство в дадена бизнес организацията, за
реализиране на бизнес проекти,
чрез които се предвижда генериране на печалба за бъдеще. Такъв
капитал обикновено се осигурява
по специални проекти с последващи изпълнения (създаване на
нови фирми, нови бизнес организации и т.н.).

Документ – шаблон, който е предназначен за отчитане на предварително дадени служебни аванси. В
него се посочва сумата на служебния аванс и направените действителни разходи от лицето, което го
е получило. Извършва се равнение
между сумата на служебния аванс
и действителните разходи, което
равнение може да е в повече или
по-малко. Към авансовия отчет задължително се описват и документите на направените разходи.
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