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Ключови думи:

За целите на счетоводното отчитане, анализа, контрола и управлението, в предприятия от определен кръг отрасли, отдавна са
разработени единни системи от счетоводни сметки, като в сферата на хотелиерството е утвърдена т.нар. USALI (Uniform System
of Accounts for Lodging Industry – Единна система от счетоводни
сметки за хотелиерската индустрия). Изследване, проведено в
предприятия от посочения сектор в България през 2014 година,
установява, че изключително малък дял от техните финансовите
специалисти в знаят за USALI, но същевременно голяма част от
тях проявяват сериозен интерес към този инструмент на управленското счетоводство. Целта на статията е да се изследва в
синтезиран вид USALI в ключови за специалистите аспекти –
възникване, развитие, основополагащи принципи, същностни
характеристики, ползи от прилагането ѝ, недостатъци и набелязаните мерки за тяхното преодоляване от страна на съставителите
на системата.

Единна система от
счетоводни сметки
за хотелиерската
индустрия, финансово счетоводство,
управленско счетоводство, хотели.

Единната система от счетоводни сметки за хотелиерската индустрия
(Uniform System of Accounts for the Lodging Industry, USALI), създадена през
1926 година, е успяла да се утвърди на световно ниво като полезен модел за
формиране на счетоводна информация, предназначена за целите на финансовото и управленското счетоводство в предприятията от хотелиерския сектор.
Въпреки това, Единната система все още е сравнително непозната в редица
страни, в това число и в България. Като негативен за професионалната и научната общност може да се оцени фактът, че по-малко от 4% от финансовите
специалисти (в т.ч. финансови директори, главни и оперативни счетоводители,
вътрешни одитори и др.) в сферата на хотелиерството разпознават и знаят за
съществуването на USALI. Посочената констатация се основава на изследване

1

Катедра Счетоводна отчетност, Икономически университет – Варна, България. e-mail:
dragan.georgiev@ue-varna.bg

159

Известия
2016 • том 60 • №2

(Georgiev, 2014), проведено през 2014 година в 24 предприятия, които притежават и/или експлоатират общо 86 хотела (или 15,13% от легловата база на всички
висококатегорийни хотели в страната)1. Тя може да се обвърже и обясни със
състоянието на управленското счетоводство в практиката на българските предприятия и факторите, които го обуславят, а именно – управленското счетоводство „като цяло е слабо разпространено и несистематично прилагано в практиката, не се познават неговите способи в пълнота, няма яснота за обхвата и възможностите му“ (Атанасова, 2015a, с.7), а неговата организация е „типична за
една пост-социалистическа, пост преходна икономика в Европа“ (Атанасова,
2015b, с. 206). Силно впечатление прави фактът, че респондентите, с които са
проведени допълнителни задълбочени разговори в хода на изследването (Георгиев, 2015), проявяват сериозен интерес към Единната система и желаят да
проучат нейните възможности. Въпреки доказаната ѝ значимост за управленската и счетоводната практика в хотелиерството в световен план, информацията
за нея в българската специализирана литература е оскъдна. Изброените обстоятелства са в основата на поставената цел на тази разработка – да се изследва в
синтезиран вид генезисът, същността и развитието на USALI в ключови за
хотелиерската практика аспекти. По-конкретно, в исторически план да се установят причините за нейното разработване и да се проследят ключовите моменти
в развитието ѝ до днес. На второ място, да се изследва същността на системата
– цел, основополагащи принципи, специфични характеристики, структура и
ползи от прилагането ѝ. Трето, да се установят ключовите недостатъци и набелязаните мерки за тяхното преодоляване от страна на съставителите на USALI.
За целите на счетоводното отчитане, контрола и управлението в предприятия от определен кръг икономически сфери отдавна са разработени така наречените единни (унифицирани) системи от счетоводни сметки. Туризмът и поконкретно едно от неговите направления – хотелиерството, се счита за един от
пионерите в тази инициатива (Harris & Brown, 1998) с разработената единна
система, предназначена за средствата за подслон и настаняване – USALI. Тя се
счита за родоначалник на следващите в хронологичен план аналогични системи
за управленска отчетност, предназначени за ресторанти, клубове, спа центрове
и други.
Основният замисъл при разработване на единна система от счетоводни
сметки е да се „дефинират счетоводни стандарти и финансови отчети, които да
отразяват терминологията и уникалността на дейностите в разглежданата индустрия” (Kwansa & Schmidgall, 1999). Когато финансовите специалисти в дадена индустрия внедряват единни системи от счетоводни сметки, се създава
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единство и стандартизация на счетоводните процедури при съставяне на управленските и финансовите отчети. По този начин се осигурява възможност за
анализ на оперативните характеристики на дадена индустрия, който да удовлетворява информационните потребности на външните и вътрешните субекти на
предприятията и икономическите групи.
Първото издание на Единната система от счетоводни сметки за хотелиерската индустрия е на хотелиерската асоциация на Ню Йорк (Hotel Association of
New York City, HANYC) през 1926 година, като появата ѝ е обусловена от нарастващата конкуренция между „играчите” в разглеждания сектор. Те са се
нуждаели от единна методика за изготвяне на отчети, осигуряващи унифицирана информационна база за извършване на сравнителен анализ на постигнатите
финансови резултати на отделните стопански единици и звената в тях. През
същата година в асоциацията е създаден комитет за съставяне и публикуване на
нови редакции на системата. След това USALI претърпява редица изменения,
като до сега са публикувани общо единадесет редакции, които съхраняват и до
днес нейните основополагащи принципи.
До 1961 година стандартите на USALI се прилагат единствено от големите
хотели, но след многократни запитвания от страна на Асоциацията на американските хотели и мотели (American Hotel and Motel Association, AH&MA),
Националната асоциация на счетоводителите (National Association of
Accountants, NNA) поръчва адаптирането на системата към нуждите и на малките предприятия.2 След това Американската асоциацията на средствата за
подслон и местата за настаняване (American Hotel and Lodging Association,
AH&LA), в сътрудничество с Асоциацията на финансовите и технологични
специалисти в хотелиерството (Hospitality Financial and Technology Professionals
– HFTP), периодично издават новите редакции на USALI (Виноградов, 2009).
Дълго време системата USALI се е прилагала предимно в американските
хотели и хотелски вериги, като едва следдеветата ѝ редакция през 1996 година,
тя придобива характеристиките на международно ориентирана (Quigley, 2011).
Този „пробив“ се дължи основно на три фактора:
- на лидерската роля на САЩ в процесa на глобализация на световната
икономика, в това число и в туристическия сектор;
- на поетапното разширяване на кръга от заинтересовани страни, в рамките на който се обсъждат проблемите при прилагането на Единната система и перспективите за нейната актуализация;
- на постепенното ѝ хармонизиране с постановките на МСС/МСФО
(IAS/IFRS).
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Въпреки, че от първото издание на ръководството на USALI e изминал
близо век, благодарение на непрестанната актуализация на системата, всяка
поредна редакция отразява съвременните потребности на вътрешните и външните потребители на информация, поради което системата увеличава своето
влияние и се прилага от все повече предприятия от редица държави.
За да се изясни целта на системата USALI, е необходимо, първо, да се установят характеристиките и фокуса на генерираните данни, които се формират
при внедряването ѝ в счетоводните информационни системи. Във връзка с това
се разграничават основно три модела системи. Най-често прилагана в практиката е традиционната затворена система, чиято цел е да осигури информация за
изготвяне на финансовите отчети, представящи финансовото състояние на
предприятието към даден момент и за даден период (Kirpalani, 1973). Генерираната информация, въпреки, че служи за управленски анализ и контрол, е предназначена предимно за външната среда на предприятието – за акционерите,
фондовите борси, държавните органи и други. Вторият модел на система за
счетоводно отчитане е насочен към оценка на представянето. Основната му цел
е да осигури съпоставимост между фактическото представяне на разходните
центрове и центровете на печалба, спрямо зададени планове, стандарти и бюджети, като по този начин се оптимизира управлението по центрове на отговорност в предприятието. Третият модел счетоводна информационна система,
чието приложение към момента е твърде ограничено, се основава на подход,
ориентиран към осигуряване на релевантна информация за вземане на управленски решения. Целта е чрез използването на счетоводни, оперативни и статистически данни да се оцени приносът от различни алтернативи на управленски решения (Mossman, 1974) – за въвеждане или отпадане на продукт, при ценообразуване, при анализ на рентабилността на клиентите и за провеждане
намаркетингови инициативи.
Ръководството за внедряване и прилагане на USALIв счетоводните информационни системи на предприятията, наричано от специалистите „малката
зелена библия“ (Quigley, 2011), разкрива нейните основополагащи принципи –
стандартизация, единност, съпоставимост, последователност и децентрализация
на управлението по центрове на отговорност. Именно последният от изброените
принципи дава основание счетоводните информационни системи, създадени по
USALI, да се класифицират като системи, ориентирани към оценка на представянето.
Счетоводната информационна система на дадено предприятие е подсистема на неговата управленска информационна система, което предполага внедря162
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ването на USALI и в останалите информационни подсистеми, с които обменя на
информация. Тоест, USALI следва да се интегрира на ниво управленска информационна система, за да може да се осъществи пряк информационен поток на
данни по центрове на отговорност между подсистемите (фиг. 1).
Потребители от вътрешната среда

Управленска информационна система
Информационни подсистеми
Маркетинг и
продажби

Управление на
помещенията

Продуктова
информация

Други
подсистеми

Счетоводна система по
центрове на отговорност

Управленска
счетоводна система

USALI

Консолидация на
групата

Оповестяване на
постигнатите резултати
от предприятието

Оповестяване на
постигнатите резултати
от групата

Потребители от външната среда

Източник: Фигурата е адаптирана по (Ni, 2010) и Gibson (1997).

Фиг. 1. Внедряване на USALI в управленската
информационна система
Съобразно фокуса на генерираните данните, основополагащите принципи
и мястото на счетоводната подсистема в управленската информационна система, целта на Единната система може да се дефинира по следния начин – посредством внедряването ѝ във всички подсистеми на управленската информационна
система на предприятията, да се осигури информация за отчетните обекти по
центрове на отговорност, която да послужи, както за съставяне на стандартизирани управленски и финансови отчети, така и за прилагане на унифициран
163

Известия
2016 • том 60 • №2

инструментариум от финансови съотношения и оперативни показатели, удовлетворявайки информационните потребности на вътрешната и външната среда
на предприятието (и икономическата група).
Изведената цел на USALI обуславя характеристиките ѝ на модел за счетоводна отчетност, ориентиран към оценка на представянето. Единната система
изисква приходите и разходите от оперативната дейност да се отчитат и анализират в два вида центрове на отговорност – оперативни звена, които се класифицират като центрове на печалба и неоперативни звена, които се считат за
разходни центрове (Quigley, 2011). С цел да се спази принципът на съпоставимост, непреките (общопроизводствени) разходи, отнасящи се за звена, които са
поддържащи и не генерират приходи, се класифицират като „неразпределяеми
оперативни разходи“. Основният аргумент на съставителите на модела е, че
разпределянето на непреките разходи може да се извърши чрез различни теоретични подходи, в резултат на което могат да се получат субективни и дори
грешни резултати, а от там и подвеждащи интерпретации за представянето на
отделните звена (Carvalho & Fernandes, 2011). За провеждането на пълноценен
сравнителен анализ по центрове на отговорност и за целите на контрола, системата изисква да се набавят и представят прогнозни, текущи и ретроспективни
данни за оперативните приходи и разходи, както в стойност, така и в относителни дялове (определящи значимостта на отчетните обекти в структурата на
приходите/разходите).
Разгледаната цел и концептуалните характеристики на USALI определят
спецификите и функциите на елементите, взаимно свързани внейната структура
(фиг. 2):

Стандартизирани
справки по звена и
обобщаващ отчет за
приходите и разходите

Унифицирани
финансови
съотношения и
оперативни
показатели
Единна система от счетоводни сметки

Източник: Фигурата е авторска.

Фиг. 2. Структура на USALI
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За всички типични за хотелиерската дейност оперативни и неоперативни звена, USALI предлага комплект от стандартизирани справки за
приходите и разходите по звена, който е основа за съставянена обобщаващ оперативен отчет. Съдържанието на всяка статия в справките се
изяснява изчерпателно в ръководството, а за някои статии за специфични обекти са разгледани алтернативи на отчитане и/или са представени примери.
- Статиите oт стандартизираните справки са обвързани в единна система
от счетоводни сметки, която е свързващо ядро между всички останали
елементи на USALI. Всеки оперативен приход и разход, типичен и
значим за хотелиерската дейност, се отчита по конкретна счетоводна
сметка, която, от своя страна, присъства като статия в една от стандартизираните справки за приходите и разходите на оперативно или неоперативно звено.
- Ръководството съдържа отделна секция с основните финансови отчети
и списък на ключовите оповестявания в пояснителните бележки. В нея
изрично е посочено, че е изготвена съобразно американските Общоприети счетоводни принципи (US GAAP), обстоятелство, което трябва
да се има предвид при използване на друга счетоводна база, в т.ч. и
МСС/МСФО (Hotel Association of New York City , 2014).
- Ръководството на USALI съдържа раздел с единни дефиниции на найчесто използваните в хотелиерството финансови съотношения и оперативни показатели (в т.ч. и нефинансови), както и методики за тяхното
изчисляване при унифицирана информационна база – единната система от счетоводни сметки, интегрирана в стандартизираните справки и
финансови отчети.
Съхранените до днес основополагащи принципи на USALI, същностните ѝ
характеристики и специфична структура, непрестанната актуализация и американският произход са ключовите фактори за нейното развитие и налагане в
световен мащаб като информационен инструмент, чрез който външната и вътрешната среда на предприятията от разглежданата сфера черпят редица ползи.
На първо място, USALI се е наложила на световно нивов счетоводната
практика като най-предпочитан модел на информационна система за целите на
финансовото счетоводство в големите хотели и хотелски вериги в Европа и САЩ
(Ni, 2010), тъй като системата допринася за по-голяма стандартизация, единност,
съпоставимост и последователност при съставяне на вътрешните и финансовите
отчети. Унификацията и стандартизацията, която постига USALI, е предпоставка
-
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за използването ѝ като база за контрол и управление на разходите и приходите на
ниво група хотели (Dittman, Hesford & Potter, 2008). Освен това, тя осигурява
обща база за консолидиране на финансовите отчети на икономическите групи.
Единната система се посочва и като отчетна база при редица браншови договори,
договори за управление, дългови споразумения и други документи (Miller, 2014).
При следване на формата и терминологията на системата, в посочените документи изрично се оповестява, че отчетите са изготвени в съответствие с USALI.
На второ място, стандартизацията на системата улеснява провеждането на
сравнителен анализ и „бенчмаркинг” в реално време на показатели за различни
хотелиерски операции (Quigley, 2011, с. 47) на база на фактически и прогнозни
данни, както и осъществяването на структурен анализ на приходите и разходите
(Carvalho & Fernandes, 2011).По тази причина редица организации, кредитори и
консултантски фирми използват системата, за да определят средните величини
на финансови и оперативни показатели на регионално, национално и международно ниво.
Трето, ръководството за прилагане на USALI предлага детайлни отчети за
оценка на представянето на звената, в които статиите за приходите и разходите
са групирани въз основа на класификацията по центрове на отговорност. Финансовите резултати на отделните звенаслужат за оценка на възможностите на
ръководителите. Подпомага се и информационното осигуряване на мениджмънта във връзка с осъществяване на функциите им по контрол, наблюдение и
оптимизиране на хотелските операции (Mia & Patiar, 2001).
Четвърто, въвеждането на Единната система, като модел за изграждане на
управленска информационна система, осигурява възможност за провеждане на
анализ, за проследяване на различни управленски хотелиерски показатели,
както и за осигуряване на статистически данни (Carvalho & Fernandes, 2011).
Третата част на ръководството „Финансови съотношения и оперативни измерители” е насочена именно към посочените приложения на USALI, като предлага
методология за определяне на специфични за хотелиерската индустрия показатели въз основа на финансовите и оперативните отчети от първите две части на
книгата. Тя е в основата на методическия инструментариум на успешни компютърни програми3 за анализ на хотелиерски показатели и за прилагане на други
инструменти на управленското счетоводство.
Въпреки широкия спектър от приложения и доказаната полезност на стопанската информация, изготвена по USALI, като всеки абстрактен счетоводен
модел, системата се характеризира с някои недостатъци. Една част от тях се
идентифицира в критиките, свързани с приложението на Единната система за
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целите на управленското счетоводство, като акцентът пада върху фокуса и
релевантността на генерираната информация, спрямо информационните потребности на хотелския мениджмънт. Друга част от недостатъците на системата
касае приложението ѝ за целите на финансовото счетоводство, като недостатъците са свързани предимно с дискусионни отчетни обекти и с отразяването на
определени счетоводни постановки, заложени в МСС/МСФО.
По отношение на първата група недостатъци, следва да се уточни, че ръководствата на предприятията от хотелиерската сфера в краткосрочен план
насочват усилията предимно върху управлението на приходите, което отрежда
ключова роля на техните маркетингови отдели (маркетингови специалисти).
Последните често използват информация от счетоводството при вземане на
определени маркетингови решения. При положение, че се използва модел на
отчетност по USALI, получената информация е насочена към рентабилността на
отделните услуги и на хотелиерския продукт като цяло. В този случай не се
осигурява информация за разходите, свързани с обслужването на определени
сегменти от гости, както и за генерираните от тях пределни доходи. Въпреки, че
счетоводните практики, свързани с управлението на приходите (revenue
management/yield management), претърпяха сериозно развитие, информационните системи в хотелите все още не са пригодени да осигурят информация за
рентабилността на клиентите (Karadag & Woo, 2006). Следователно, Единната
система на този етап не може да предостави цялата необходима информация за
ключовия за туристическите предприятия маркетингов мениджмънт.
Във връзка с посочения проблем, Комитетът по финансов мениджмънт
(FMC) на AH&LA реагира адекватно, като през последните години насочва
вниманието си именно към въпросите, касаещи дистрибуционния микс и рентабилността на клиентите. Членове на комитета съобщават, че през 2012 г. Cindy
Green от Kalibri Labs и колегата ѝ Mark Lomanno са направили научно изследване, озаглавено „Анализ на дистрибуционния канал: Наръчник за хотели“
(Braak & Anand, 2015). В изследването си, Cindy Green разкрива, че намирането
на оптималния дистрибуционен микс на хотела и управлението на тази цел е
наложително в реалност, в която хотелите извършват разходи за привличане на
клиенти в размер на 15% – 25% от получените от тях приходи (Green &
Lomanno, 2012). Тоест, установяването на характера на търсенето на всеки
пазар и идентифицирането на най-рентабилния микс в дадена конкурентна
позиция е жизнено важна информация, която служи, както за определяне на
очакваните приходи, така и за установяване на целите при управление напродажбите, маркетинга и разходите за комисионни към трети лица.
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Очаква се проучването да бъде актуализирано и публикувано през 2016
година, като част от изследователска инициатива, спонсорирана от AH&LA
Consumer Innovation Forum. Членовете на комитета ще използват резултатите от
изследването като база за оптимизиране на USALI по отношение на анализа на
дистрибуционните канали. Те отчитат необходимостта да се работи и с други
хотелиерски специалисти, за да се стандартизират определенията в разглежданата сфера относно дистрибуционните канали и разходите, свързани с тяхното
поддържане. Положените до момента усилия в тази насока доведоха до въвеждането на нови показатели за приходите по дистрибуционни канали в последната редакция на ръководството на Единната система.
Във връзка с определянето и преодоляването на недостатъците, произтичащи от прилагането на USALI за целите на финансовото счетоводство, специалисти от HFTP (Hospitality Financial & Technology Professionals) през ноември
2008 година провеждат кръгла маса. Участниците в нея анализират изцяло десетото издание на USALI от 2006 година, за да се идентифицират проблемните
области и набележат евентуални промени в USALI. Тъй като системата намира
широко приложение в международните вериги („глобалните играчи”), участниците преценяват, че е целесъобразно следващите редакции да са с по-силна
международна ориентация, така, че системата да бъде приложима в разнообразни средства за подслон и настаняване от цял свят. (Ramirez, 2009)
В продължение на дискусията за промени на USALI, HFTP провежда проучване (Venegas, 2011), чиято цел е да установи проблемните области в управленското и финансовото счетоводство, както и да се набележат мерки за тяхното преодоляване. Изследването обхваща становища на финансови специалисти
на предприятия от хотелиерския бранш, относно конкретни дискусионни въпроси – форми на отчетите, отчитане на приходите, изчисляване на оперативни
хотелиерски показатели, отчитане на второстепенните звена и адаптиране на
системата към МСС/МСФО.
Провежданите кръгли маси и проучвания сред специалистите в сферата на
хотелиерството са израз на успешния подход на съставителите на USALI за постоянно ревизиране на системата. Чрез него се поддържа актуалността ѝ при един
динамично изменящ се хотелиерски продукт и съответствието ѝ спрямо информационните потребности на вътрешната и външната среда на предприятието.
Може да се обобщи, че последната единадесета редакция от 2014 година е
продукт на професионален консенсус на широк кръг от заинтересовани страни с
различни и понякога противоположни интереси, постигнат чрез включването им
в процеса на актуализация на система чрез задълбочени проучвания и дискусии.
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В подкрепа на изказаното твърдение може да се добави и фактът, че за разлика от
първото издание, което е изготвено според нуждите и възгледите на тесен кръг от
собственици на хотели и специалисти в САЩ, комитетът, който днес отговаря за
съставянето и актуализацията на USALI, е в изключително разширен през годините състав – собственици на самостоятелни хотели и хотелски вериги, преподаватели, професионални счетоводители, представители на Smith Travel Research/
PKF Consulting, представители на собственици и компании за управление, консултанти в сферата на хотелиерството. Последната редакция отразява промените,
както в счетоводните практики, така и тези, настъпили в съвременната хотелиерска дейност по отношение на технологичните подобрения, устойчивото развитие,
глобализацията, новите термини, клъстерните услуги, каналите на дистрибуция,
оптимизирания анализ на оперативни показатели. Силно впечатления правят и
усилията на съставителите на USALI във връзка с обучението на ползвателите на
USALI, подпомагането им с електронни ресурси и оптимизирането на комуникация с тях чрез рубрика за често задавани въпроси и разяснителни публикации.
Очевидно, съставителите на USALI отчитат факта, че колкото и да е полезен един
инструмент на управленското счетоводство, без да бъде разяснен и осигурен с
необходимите ресурси за обучение, той може да остане такъв единствено в теорията, но не и в практиката.
Заключение
Единната система USALI e създадена с общите усилия на бизнеса и научната общност на световния икономическия лидер САЩ. Тя представлява първи
по своя характер модел за унифицирана финансова отчетност, базиран на принципа на децентрализация на управлението по центрове на отговорност. Посредством внедряването ѝ, във всички подсистеми на управленската информационна
система на предприятията се осигурява информация за отчетните обекти по
центрове на отговорност, която служи, както за съставяне на стандартизирани
управленски и финансови отчети, така и за прилагане на унифициран инструментариум от финансови съотношения и оперативни показатели, удовлетворявайки информационните потребности на вътрешната и външната среда на предприятията и икономическите групи. Изведената цел на USALI обуславя нейните
специфични характеристиките и структура на модел за счетоводна отчетност,
ориентиран към оценка на представянето. Те, в комбинация с непрестанната
актуализация и американския ѝ произход, са ключовите фактори за нейното
развитие и налагане в световен мащаб като информационен инструмент, чрез
който се черпят множество ползи, разгледани в тази разработка.
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Типично, както при всеки абстрактен модел на счетоводна информационна
система, USALI също се характеризира с някои недостатъци. При нея те са свързани предимно с фокуса на генерираната информация и с дискусионни отчетни
въпроси. Нейните съставители успяват да ги идентифицират чрез редица проучвания, кръгли маси и дискусии с представители от всички заинтересовани страни.
Освен, че търсят и намират пътища за тяхното преодоляване, съставителите на
системата непрестанно отразяват актуалните промени в отчетността на хотелиерския бранш, като периодично публикуват нови редакции на Единната система.
Това изследване разкрива генезиса, същността и развитието на системата
USALI, като осигурява основа за бъдещи изследвания на концептуалната рамка,
внедряването и приложението на системата, както оттеоретико-методологична,
така и от практико-приложна гледна точка. Сериозен научен принос по разглежданата тематика биха имали проучвания относно:
- теоретичния модел на Единната система и възможностите за неговото
оптимизиране;
- степента на внедряване, проблемите и ползите от прилагане на USALI в
практиката (в чужбина и България).
Бележки
1. По данни на Националния статистически институт по справка за дейността
на средствата за подслон и местата за настаняване по статистически зони,
статистически райони и по области за 2013 година.
2. До 1996 г е издавано отделно ръководство за Единната система и речник на
разходите за малки хотели, мотели и хотели за мотористи (Uniform System of
Accounts and Expense Dictionary for Small Hotels, Motels, and Motor Hotels),
след което двете системи са комбинирани в USALI.
3. Редица софтуерните продукти изготвят балансирани карти за оценка от информация, набирана в бази от данни за подпомагане на информационните
потребности при управление на хотели, като SAP, Navision, Oracle, Microsoft
Dynamics и други, структурирани по модела на USALI. Интернет страници
като Hotstats.com оповестяват резултати от анализи на хотелски показатели
по географски райони, по категории звезди на обектите или други критерии,
изчислени по методиката и информационния модел на Единната система.
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