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ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
И ПОЛЕЗНОСТТА НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ас. Гергана Цончева

Въведение

Качествената счетоводна информация има съществено значение за голям
брой потребители, тъй като от нея зависи и качеството на взетите решения.
Предоставянето на вискокачествена и полезна счетоводна информация е пред-
поставка за повишаване на ефективността на предприятието. Полезността на
счетоводната информацията се свързва с това, доколко тя в даден момент съот-
ветства на конкретните нужди и как съдейства за решаването на даден въпрос.
Тя се обуславя от качеството на счетоводната информация. Полезна е онази
информация, която, благодарение на притежаваните потребителски свойства, е
потребна, нужна на ползвателите, предоставена е своевременно и е използвана
за изпълнение на конкретна дейност и за осъществяване на пряката или обрат-
ната връзка между съставителите и ползвателите £.

Измерването и оценката на качеството и полезността на счетоводната
информация са от особена важност, тъй като с това не само ще се подобри
качеството при вземането на икономически решения от потребителите, но това
ще доведе и до подобряване на общата пазарна ефективност на предприятието.

Основната цел на тази статия е да се представи примерна методика за
измерване и оценка на качеството и полезността на счетоводната информация.
Това изисква да бъдат разработени примерни скали и таблици, които при из-
вършването на такъв вид изследване, да позволят да се установи до каква сте-
пен финансовите отчети отговарят на всяка от качествените характеристики
поотделно и в комбинация. Първо, ще се конструира един примерен инстру-
ментариум за измерване и оценка на качеството и полезността на счетоводна-
та информация, въз основа на качествените характеристики, които се
изискват от Американския борд по счетоводни стандарти (FASB) и Съвета
по международни счетоводни стандарти (СМСС) в Концептуалната рамка.
Второ, ще бъде разгледана литературата, свързана с оценката и измерването
на качеството и полезността на счетоводната информация1. На трето място,
ще бъдат изведени и няколко хипотези, които при прилаганетo им в дадено
предприятие ще бъдат доказани или отхвърлени.

За постигане на така формулираната цел могат да бъдат поставени и след-
ните задачи:
1 Beest, van Ferdy, В. Geert, S. Boelens. Quality of Financial Reporting: measuring qualitative

characteristics. Institute for Management Research, Radboud University Nijmegen, Nice Working
Paper 09-108, April 2009.
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- да се представят някои от основните качествени характеристики, залег-
нати в литературата и концепуалната рамка за финансово отчитане;

- да се изведат работни хипотези;
- да се разработи методика за измерване и оценка на качеството на сче-

товодната информация;
- да се представят примерни обобщаващи таблици, свързани с определя-

не равнището на качеството на счетоводната информация в годишните
финансови отчети на избраните предприятия.

I. Теоретични апекти за измерване и оценка
на качеството на счетоводната информация

Един от основните проблеми в счетоводната литература и практика
е този, свързан с измерването и оценката на това счетоводно качество.

Американският борд по счетоводни стандарти и Съветът по междуна-
родни счетоводни стандарти2, приеха новата подобрена Концептуална рам-
ка за финансово отчитане [ED – Exposure Draft]3, която включва всички
съществени характеристики, които определят една счетоводна информация като
качествена.

Методиката за измерване на качеството е целесъобразно да включва всич-
ки качествени характеристики, тъй като те определят полезността на взетите
решения на база финансово-отчетната информация4.

За получаването на по-добри резултати5 примерната методика за измер-
ването и оценката на качеството на финансовата отчетност би могла да се
базира на две проучвания. Първо, необходимо е изследването да се основа-
ва на анкетно проучване, отправено към инвеститорите, които са на-
правили най-големите инвестиции в българските предприятия6 за съот-

2 FASB (2008). Financial Accounting Series, Statement of Financial Accounting Standards No. 1570-
100: Exposure Draft on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting. Norwalk.

3 Като резултат от съвместния проект на СМСС и FASB (Борда по Американски счетоводни
сатндарти), те разработиха нова съвместна Концептуална рамка, която включва целите на финан-
совата отчетност свързаните с тях качествени характеристики, на които счетоводните стандарти
следва да се основават. През май 2008 г. СМСС и FASB (Борда по Американски счетоводни
сатндарти) публикуваха проекта за обсъждане на „Една подобрена Концептуална рамка за фи-
нансово отчитане. Тази Концептуална рамка представлява основата на счетоводните стандарти”.
Прилагането на целите и качествените характеристики трябва да доведе до високо качество на
счетоводните стандарти, което, от своя страна, трябва да доведе до високо качество на финансова
отчетност, която да е полезна при вземането на решения.

4 http://www.fasb.org/project/completed_past_projects.shtml ; (дата: 30.08.2013 г.)FASB. Completed/
Past Agenda Projects. Available (accessed July 13 2008).

5 Авторът не ангажира със своето мнение относно въпроса за избора на методиката за измерване и
оценка на качеството на финансовата отчетност.

6 Изборът на предприятията с най-големи инвестиции е базиран на това, че инвеститорите са едни
от основните потребители на финансовите отчети. Оценката дадена от инвеститорите, би могла да
ни покаже на каква основа те са вземали тези свои инвестиционни решения, както и от каква
информация се нуждаят за да инвестират в дадено предприятие.
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ветната година. В анкетната карта могат да бъдат включени въпроси относно
качествените харакреристики, на които трябва да отговарят финансовите отчети,
за да се счете, че те са с високо качество на представената информация. Второ-
то проучване следва да бъде на база емпирично изследване на отчетите на
българските предприятия, в които са направени точно тези най-големи
инвестиции (вж. Приложение 1). Въз основа на него става възможно да се из-
следват качествените характеристики на счетоводната информация. В резултат
на това е възможно да се отговори до каква степен информацията в годишните
отчети на предприятията отговаря на изискванията, свързани с качествените ха-
рактеристи, определящи дали информацията е на високо, средно или ниско равни-
ще. И в заключение, въз основа на тези две успоредни изследвания би могло да
се докажат или отхвърлят хипотезите, изведени в литературата, съответните из-
води и препоръки относно качеството на представяната информация в годишните
отчети и доклади. Изборът за такова успоредно проучване за измерване и
оценка на качеството и полезността на счетоводната информация (ан-
кетно проучване към инвеститори и емпирично изследване на финансови
отчети) е повлиян от това, че едни от основните потребители на финан-
совата отчетност са именно инвеститорите, които вземат своите реше-
ния на база финансовите отчети на предприятията.

При изграждането на един измервателен инструмент, бихме могли да се
позовем преди всичко на литературата, която определя качеството на финансо-
вата отчетност по отношение на основните права и подобряване на качествени-
те характеристики, които са в основата на полезността, както е определено
в Концептуалната рамка. Основните качествени характеристики (т.е. умест-
ност и достоверно представяне, разбираемост и сравнимост - съпоста-
вимост) са едни от най-важните и определят до голяма степен съдържанието
на информацията за финансово отчитане. Повишаването на равнището на каче-
ствените характеристики води до подобряване на полезността и ефективността
при вземане на решения.

ХИПОТЕЗА 1 (Х 1) – Приемаме, че счетоводната информация би могла
да се квалифицира като качествена, ако отговаря на изведените в концептуал-
ната рамка и в някои международни счетоводни изследвания качествени ха-
рактеристики, а именно: уместност, достоверно представяне, разбираемост и
съпоставимост (сравнимост)7.

С помощта на скала би могло да се представи и равнището на качество –
ниско, средно или високо качество на представената счетоводна информация
във всяко едно от изследваните предприятия.

Скалата за измерване равнището на качеството на представяната инфор-
мация от общо четирите качествени характеристики включва:

- 0 - 1 – ако не е спазена нито една от тези 4 качествени характеристики
или 1 – равнището на представяната счетоводна информация, би могло
да се счете за ниско;

7 http://www.ru.nl/nice/workingpapers – дата: 12.04.2012.
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- 2 - 3 – ако са спазени от 2 до 3 от качествените характеристики, би
могло да се счете, че равнището на качеството на представяната
счетоводната информация е средно;

- 4 – само ако са спазени и приложени всичките четири качествени ха-
рактеристики ще се счита, че равнището на представената счето-
водна информация е високо.

На следващо място ще бъдат представени поотделно четирите качестве-
ни характеристики, както и техните елементи, с помощта на които ще бъдат
изведени и някои други работни хипотези.

УМЕСТНОСТ (Relevance)

Въз основа на предварително проучената литература, уместността се оп-
ределя в три точки, отнасящи се до прогнозната и настоящата стойност.

Прогностичната стойност изрично се позовава на информация относно
способността на предприятието да генерира бъдещи парични потоци.Прогностич-
ната стойност, като най-важен показател, е от значение за вземането на полезни
решения с помощта на три елемента. Първият елемент измерва степента, в
която годишните отчети дават далновидни изявления. Далновидените изяв-
ления обикновено описват очакванията на ръководството за бъдещото раз-
витие на компанията. За потребителите на годишния отчет тази информа-
ция е от значение, тъй като управлението има достъп до лична информация
за изготвянето на прогнозите, която не е налична за другите заинтересова-
ни страни8 [R1]. Вторият елемент измерва до каква степен годишните отчети
оповестяват информация по отношение на бизнесвъзможностите и рисковете. [R2]

Джонас и Бланше9 твърдят, че ако информацията в годишния отчет е една
обратна връзка с потребителите на годишния доклад за предишни сделки или
събития, това ще им помогне да потвърдят или променят техните очаквания [R3].

Всички тези елементи, характеризиращи качествената характеристика „уме-
стност”, водят до формулирането на втората хипотеза в тази разработка, а имен-
но ХИПОТЕЗА 2. Би могло да се приеме, че качествената характеристика „уме-
стност” ще е на лице тогава, когато и трите елемента, които я съставляват, са
изпълнени. Трите елемента са с еднаква важност. Приемаме и следната ска-
ла за измерване равнището на качествената характеристика „уместност”:

- 0 - 1 – ако не е на лице нито един или само един от елементите, опреде-
лящи „уместността”, това би могло да означава, че равнището на уме-
стността в годишните отчети е ниско;

- 2 – ако са на лице два от елементите, определящи „уместността”, това
би могло да означава, че равнището на уместността в годишните
отчети е средно;

8 Bartov, E. & Р. Mohanram. Private information, earnings manipulations, and executive stock-option
exercises. The Accounting Review,2008, 79(4), 889-1010.

9 Пак там.
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- 3 – ако са на лице и трите елемента, определящи „уместността”, това
би могло да означава, че равнището на уместността в годишните
отчети е високо.

ДОСТОВЕРНО ПРЕДСТАВЯНЕ (Faithful representation)

Достоверно представяне е втората основна качествена характеристика, ко-
ято е разработена в новата Концептуална рамка. За да бъдат представяни досто-
верно икономическите явления, информацията в годишните отчети трябва да бъде
пълна, неутрална и без съществени грешки. В съответствие с предварително
проучената литература (Dechev; Jonas; Maines & Wahlen) , достоверното пред-
ставяне се измерва с помощта на следните елементи, отнасящи се до неутрал-
ност, пълнота, свобода от материална грешка и възможност за контрол. Botosan10,
твърди, че е трудно да се измери достоверното представяне директно само с
оценка на годишния отчет, тъй като информацията за реалните икономически
явления е необходима за осигуряване на достоверно представяне.

Първият елемент, се отнася до “свобода от пристрастност” на
проблема. Изготвеният годишен отчет не може да бъде напълно свобо-
ден от пристрастия, тъй като икономическите явления, представени в
годишните отчети често се измерват в условията на несигурност. Пора-
ди това е важно да се разгледа предоставената аргументация за различ-
ните оценки и предположения, направени в годишния отчет11. [F1]

Вторият елемент определя, че валидните и добре обоснованите ар-
гументи на счетоводните принципи увеличават вероятността на съста-
вителите напълно да разбират измерването на качеството. Това ще на-
мали възможността за неумишлени материални грешки във финансови-
те отчети. [F2]

Третият елемент определя, че понятието достоверно представя-
не, неутралност, се определя като “липса на предубеденост, насочена
към постигане на предварително зададен резултат или предизвикване на
специално поведение“. Неутралността се отнася до обективно предста-
вяне на събитията. Тя обхваща, както положителните, така също и не-
гативните явления и факти. [F3]

Четвъртият елемент се свързва с това, да се измери достоверното пред-
ставяне, което се отнася до неквалифициран одиторски доклад. Различни ав-
тори са изследвали въздействието на одита и одиторския доклад за иконо-
мическата стойност на предприятието (напр. Gaeremynck & Willekens12,
Kim et А; Willeken). Maines и Wahlen дори твърдят, че неквалифицираният оди-

1 0 Botosan, C. Discussion of a framework for the analysis of risk communication. The International
Journal of Accounting, 2004, Vol. 39, pp.289-295.

1 1 G. & Blanchet, J. Assessing Quality of Financial Reporting. Accounting Horizons, 2000, 14(3), 353-363.
1 2 Gaeremynck, A. & М. Willekens. The Endogenous Relationship between Audit-Report Type and

Business Termination: Evidence on Private Firms in a Non- Litigious Environment. Accounting and
Business Research, 2005, 33(1), 65-79.
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торски доклад е необходимо условие за да се счита, че счетоводната информа-
ция може да се възприема като надеждна или вярно представена [F4].

И накрая, все по-важен фактор в годишния отчет, свързан с досто-
верното представяне, е отчетът/докладът за корпоративното управле-
ние. Корпоративното управление може да се определи като съвкупност
от механизми, чрез които предприятието организира и споделя отговорността
да се ръководи и контролира. По-конкретно, корпоративното управление
увеличава вероятността за точно представяне на информация (Sloan, R.13) [F5].

Всички тези 5 елемента характеризиращи качествената характеристика
„достоверно представяне”, водят до формулирането на третата хипотеза в тази
разработка, според която може да се приеме, че качествената характеристика
„достоверно представяне” ще е на лице тогава, когато и петте елемента, които
я съставляват са изпълнени. Петте елемента са еднакво важни. Приемаме
и следната скала за измерване равнището на качествената характеристика
„достоверно представяне”:

ХИПОТЕЗА 3
- 0-2 – ако не е на лице нито един или до два от елементите, определящи

„достоверното представяне”, това би могло да означава, че равнище-
то на достоверното представяне в годишните отчети е ниско;

- 3-4 – ако са на лице 3 или 4 от елементите, определящи „достоверното
представяне”, това би могло да означава, че равнището на достовер-
ното представяне в годишните отчети е средно;

- 5 – ако са на лице и петте елемента, определящи „достоверното пред-
ставяне”, това означава, че равнището на достоверното предста-
вяне в годишните отчети е високо.

РАЗБИРАЕМОСТ (Understandability)

Разбираемостта определя качеството на информацията, като по-
зволява на потребителите да разберат нейното значение. Разбираемос-
тта ще се увеличи тогава, когато информацията е класифицирана и когато тя се
характеризира и представя ясно и стегнато. Разбираемостта би могла да се
измери с помощта на четири елемента. Те следва да измерят и оценят про-
зрачността и яснотата на информацията, представена в годишните
отчети14.

Първо, класифицираността на информацията се отнася до това,
колко добре и организирано се представя информацията в годишния от-
чет. Ако годишният отчет е добре структуриран и сравнително лесно може да
се разбере къде да се търси конкретна информация, то това е предпоставка за
1 3 Sloan, R. Financial accounting and corporate governance: a discussion. Journal of Accounting and

Economics, 2003, 32, р. 335-347.
1 4 Iu, J. & С. Clowes.Evaluating a measure of content quality for accounting narratives (with an empirical

application to narratives from Australia, Hong Kong, and the United States), 2004, Working paper
series.
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по-качествено представяне на счетоводната информация във финансовите от-
чети [U1]. Освен това, разкриването на информация, и по-специално на
бележките към баланса и отчета за доходите, може да бъде ценно в усло-
вията за разясняване и осигуряване на по-добро представяне на приходите в
цифри15 [U2].

Освен това, наличието на табличен или графичен формат може да
подобри разбираемостта [U3]. Когато съставителят на годишен отчет
използва думи и изречения, които са лесни за разбиране, читателят ще
бъде в състояние по-добре да разбере съдържанието. Ако използването
на технически термини е неизбежно, следва да се даде допълнително
обяснение в речник или бележка под линия, което може да увеличи разби-
раемостта на информацията [U4].

Всички тези четири елемента, характеризиращи счетоводното качество
„разбираемост”, водят до формулирането на следващата хипотеза в тази раз-
работка. Въз основа на нея може да се приеме, че качествената характеристи-
ка „разбираемост” ще бъде на лице, когато и четирите елемента, които я състав-
ляват са изпълнени. Четирите елемента са еднакво важни. Приемаме и след-
ната скала за измерване нивото на качествената характеристика „разбирае-
мост”:

ХИПОТЕЗА 4
- 0-1 – ако не е на лице нито един или само един от елементите, определя-

щи „разбираемостта”, това би могло да означава, че равнището на
разбираемостта в годишните отчети е ниско;

- 2-3 – ако са на лице 2 или 3 от елементите, определящи „разбираемос-
тта”, това би могло да означава, че равнището на разбираемостта в
годишните отчети е средно;

- 4 – ако са на лице и четирите елемента, определящи „разбираемостта”,
това означава, че равнището на разбираемостта в годишните от-
чети е високо.

СЪПОСТАВИМОСТ (Comparability)

Качествена характеристика съпоставимост (сравнимост) е тази, която
„позволява на потребителите да идентифицират приликите и разли-
ките между две икономически явления. Съпоставимостта се измерва
с помощта на четири елемента, които се фокусират върху последователността.

“Последователността се отнася до използването на една и съща
счетоводна политика и процедури, от период до период, в рамките на
предприятието или в един период между всички единици (предприя-
тия)”. Според доклада за новата Концептуална рамка, предприятията трябва
да се стремят към сравнимост чрез последователност. Новата информа-

1 5 Beretta, S. & S. Bozzolan. A framework for the analysis of firm risk communication., 2004, The
International Journal of Accounting, 39, 265-288.
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ция, правилата или регламентите, по принцип принуждават предприятията да
променят оценките, преценките и счетоводните си политики. [C1, C2].

Сравнимостта не се отнася само до последователността от изпол-
зването на счетоводните процедури на една компания; тя също така се
отнася и до съпоставимостта между различните предприятия [C3]. В
допълнение, съотношенията (финансовите показатели) и индексите могат да
бъдат полезни тогава, когато се сравняват с успехите на други предприятия
[C4].

Всички тези четири елемента, характеризиращи счетоводното качество
„съпоставимост”, водят до формулирането на последната хипотеза в тази раз-
работка. Въз основа на нея може да се приеме, че качествената характеристи-
ка „съпоставимост” е на лице тогава, когато и четирите елемента, които я ха-
рактеризират са изпълнени. Тези четири елемента са еднакво важни. При-
емаме и следната скала за измерване нивото на качествената характеристика
„съпоставимост”:

ХИПОТЕЗА 5
- 0-1 – ако не е на лице нито един или само един от елементите, определя-

щи „съпоставимостта”, това би могло да означава, че равнището на
съпоставимостта в годишните отчети е ниско;

- 2-3 – ако са на лице от 2 до 3 от елементите, определящи „съпостави-
мостта”, това би могло да означава, че равнището на съпоставимо-
стта в годишните отчети е средно;

- 4 – ако са на лице и четирите елемента, определящи „съпоставимост-
та”, това означава, че равнището на съпоставимостта в годишни-
те отчети е високо.

II. Методически аспекти за измерване и оценка
на качеството на счетоводната информация

Обобщения на резултатите от примерно практическо проучване в избрани
базисни предприятия и инвеститори, относно измерването на качеството на
финансовата отчетност на база нейните качествени характеристики са пред-
ставени в таблица 1.
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Таблица3

Абсолютен и относителен дял на предприятията според равнището
на качеството на счетоводната информация

Заключение

Изработването и последващото тестване на инструментариум, с помоща
на който да се измери, а впоследствие и да се направи оценка за равнището на
качеството и полезността на представяната счетоводна информация в годиш-
ните финансови отчети, e необходимо. Поради тази причина бяха определени и
изведени няколко елемента от фундамента, които са съставна част от каче-
ствените характеристики (определени в Концептуалната рамка), с помощта на
които би могло да се измери качеството на счетоводната информация. Цялост-
ната оценка на качеството на финансовите отчети е необходима, тъй като може
да се подобри качеството на вземане на икономически решения от потребите-
лите и подобряване на общата пазарна ефективност, като по този начин се на-
малява цената на капитала за предприятията.

Реализацията на основните изисквания, критерии и показатели за оценка
на качеството на счетоводната информация създава необходимите предпос-
тавки за възприемане на универсална методика за неговото измерване. Това
ще допринесе за сравнимост на качеството и полезността на информацията.
Освен това, резултатите от изследването на качеството на информацията чрез
адекватни механизми са неотменимо условие и за качествената оценка на съста-
вителите на финансовите отчети.

Абсолютен и относителен дял

Предприятия

Абсолютен дял на
изследваните
предприятия

Относителен дял
на изследваните

предприятия
Предприятия с ниско равнище на качеството на
счетоводната информация

Предприятия със средно равнище на качеството
на счетоводната информация

Предприятия с високо равнище на качеството
на счетоводната информация
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Приложение 1

Предприятията с най-големи инвестиции през 2013 година
(по данни на Министерство на икономиката,

енергетиката и туризма)

MEASURING  AND  ASSESSING  THE  QUALITY
AND USEFULNESS  OF  ACCOUNTING  INFORMATION

Assist.  Prof.  Gergana  Tsoncheva

Abstract

High quality accounting information is of key importance for a large number of users, as it
influences the quality of the decisions made. Providing high quality and useful accounting information
is a prerequisite for the efficiency of the enterprise. Usefulness is determined by the quality of
accounting information. Measuring and assessing the quality and usefulness of accounting
information are of particular importance, as these activities will not only enhance the quality of
economic decision-making for the users, but the overall market efficiency of the business as well.

Key words: evaluation, methods, quality, efficiency, accounting information.


