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КАЧЕСТВО И ПОЛЕЗНОСТ
НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
(Отзив от една научна конференция)

Доц. д-р Светлозар Стефанов

На 28 септември 2012 г. в Икономически университет – Варна се проведе
научно-практическа конференция на тема: „Качество и полезност на счетоводна-
та информация”. Конференцията беше организирана от катедра „Счетоводна от-
четност” при ИУ – Варна и беше посветена на проблемите, свързани с качество-
то на представената и оповестена информаиця във финансовите отчети. Доклади
представиха петдесет и четири участници, между които, както утвърдили се уни-
верситетски преподаватели, така и млади научни работници в областта на счето-
водството, анализа и контрола от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов,
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Университета за национално и световно стопан-
ство – София и Икономически университет – Варна. В рамките на конференцията
бяха обособени две секции: Счетоводство и Анализ и контрол.

Конференцията беше открита от доц. д-р В. Хаджиев, заместник ректор
по Научно-изследователската дейност на Иу – Варна.

Непосредствено след откриването на конференцията, бе изнесен доклада
на проф. д-р Ф. Филипова на тема: „Влиянието на институционалните фактори,
отчетните мотиви на ръководството и оповестяването върху качеството на пуб-
личната финансова отчетност”. В него авторът застъпва тезата, че сравнител-
но слабото развитие на капиталовия пазар у нас, характеризиращ се с висока
степен на концентрация на оборота и собствеността, и преобладаващата едно-
степенна система на корпоративно управление, не стимулират нуждата от каче-
ствена публична финансова отчетност. Освен това, традиционно силното влия-
ние и връзка между информацията във финансовите отчети и данъчното обла-
гане, води до склонност предприятията да манипулират финансовия си резул-
тат, както и размера на своите активи, приходи и разходи, които са обвързани с
плащането на различни видове данъци, такси, осигуровки и др. Въпросът за
външния контрол върху качеството на публичната финансова отчетност (за пуб-
личните дружества – Комисия по финансов надзор), както и реакцията на меди-
ите, са недостатъчни, което отново е причина това качество да бъде на средно
и по-ниско равнище. Степента на развитие на институционалните фактори в из-
точноевропейските страни, за които на този етап на проучване авторът е успял
да намери информация, показват относително сходство с България, което пред-
полага и сходство в качеството на публичната им финансова отчетност.

В заключение проф. Филипова прави извод, че всичко това формира разби-
рането, че изследването на състоянието и резултатите от въвеждане на МСС/
МСФО по света, включително промяната в счетоводното качество, следва да
се насочи към анализ на влиянието на националните различия, които затрудня-
ват единното прилагане на МСС/МСФО.
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Докладът „Счетоводният софтуер и качеството на информацията”, пред-
ставен от проф. д-р Михаил Дочев, очертава проблемите, възникващи при вне-
дряването на програмни продукти за автоматизация на отчетния процес в пред-
приятието. Авторът насочва вниманието си към основните моменти, които тряб-
ва да се имат предвид при избора на програмен продукт за автоматизация на
счетоводствовто. Проф. Дочев, посочва, че всички ПП имат и предимства и
недостатъци. Колкото един продукт е с по-добри показатели, толкова и счето-
водната информация е с по-добро качество. Акцентът бе поставен върху начи-
на по който се получава информацията от отделните програмни продукти, както
и върху обстоятелството, че избраният програмен продукт трябва да дава
възможност за получаване на счетоводна информация, задоволяваща интере-
сите на различните групи потребители.

Интересен доклад на тема „Някои заблуди в счетоводството (български-
ят опит), представи доц. д-р Антон Свраков от ВСУ „Черноризец храбър”. В
своето изложение, доц. Свраков маркира някои области в съвременното счето-
водство, в които съществуват редица слабости и противоречия, наречени в слу-
чая заблуди. Наречени са така, защото вероятно много хора вярват в тях, след
като съществуването им се поддържа, а в много случаи по някакъв начин са
наложени и като официално становище. В своето изложение авторът разглежда
заблудите в счетоводството, като последното се разглежда в неговите три фор-
ми – теория, нормативна уредба и практическа дейност.

Напълно разбираемо, по-голямата част от докладите бяха посветени на
проблемите на финансовото осчетоводство. На проблемите на качествените ха-
рактеристики на финансовата информация, бяха посветени докладите на доц. д- р
Надя Костова, гл. ас. д-р Николай Орешаров и ас. д-р Михаил Мусов. В своя
доклад, озаглавен „Съвременен модел за висококачествена и полезна финансова
информация”, доц. Надя Костова поставя акцента върху новите моменти, свърза-
ни с дефинирането на активите, както и новите качествени характеристики на
финансовата информация в ревизираната концептуална рамка на МСС. Посочено
бе, че съществуващият модел на отчитане не може да изиграе напълно функции-
те и ролята, която имат финансовите отчети. В ревизираната концептуална рамка
към МСС като основни потребители на информацията от финансовите отчети
вече са изведени т.нар. “доставчици на капитал,” в лицето на инвеститорите и
кредиторите. Като основни харектиристики на финансовите отчети са дефинира-
ни умесността и честното представяне. Обособени са и други, подобряващи ка-
чествени характеристики като: сравнимост, проверимост, навременност и разби-
раемост на информацията. Тези промени в концептуалната рамка предизвикват
също нови въпроси, чиито отговори поставят и нови проблеми.

Ас. д-р Михаил Мусов псочва, че критичният анализ на настъпилите про-
мени в качествените характеристики на информацията от финансовите отчети,
дефинирани в новата Концептуална рамка, разкрива следните основни изводи:
(а) въвежда се субординация на качествените характеристики, които се раз-
глеждат като необходимо и достатъчно условие за полезността на финансовата
информация; (б) преосмисля се и се прецизира съдържанието на съществува-
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щите качествени характеристики, като са обособени нови такива и (в) незави-
симо от внесените подобрения, в системата на качествени характеристики се
идентифицират потенциални конфликти, поради което е необходим баланс меж-
ду допълващите качествени характеристики, с оглед повишаване полезността
на информацията в интерес на потребителите.

На проблемите на отчетността в банковия сектор бяха посветени докла-
дите на гл. ас. д-р Венцислав Вечев и гл. ас. д-р Надежда Попова - Йосифова.
В своето изложение, гл. ас. Вечев поставя акцента върху проблемите, възник-
ващи при счетоводното интерпретиране и представяне на информацията във
финансовите отчети по отнишение на банковите бизнескомбинации. По-конк-
ретно, вниманието на автора бе насочено към осчетоводяването на възниква-
щата репутация, като отчетен обект, в резултат на осъществените бизнеском-
бинации с характер на пълно придобиване на едно предприятие от друго. Ас.
Вечев подлага на критичен анализ основните положения в приложимите счето-
водни стандарти, регламентиращи отчитането на този вид операции, и прави
конкретни предложения за рационализиране на отчетния процес с оглед верното
и честно представяне на имущественото и финансовото състояние на банково-
то предприятие.

Докладът на гл. ас. д-р Надежда Попова - Йосифова е посветен на про-
блемите на прозрачността при оповестяванията на обезценката на предоставе-
ните кредити с финансовите отчети на банките. В совоето изложение авторът
аргументира тезата, че от направените изследвания може да се установи, че в
счетоводната практика са познати различни модели за обезценка на кредити,
но сега вниманието на институции и одиторски компании е насочено към т.нар.
„модел на очакваните загуби”, като се предполага, че той най-адекватно ще
отговаря на характера на банковите дейности.

На проблемите на отчетността в публичния сектор, бяха посветени док-
ладите на доц. д-р Мария Павлова от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи,” доц. д-р
Георги Иванов и докторант Дияна Иванова, от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и гл.
ас. д-р Иван Андреев, също от СА „Д. А. Ценов” – Свищов. В доклада на доц.
д-р Мария Павлова акцентът бе поставен върху ролята и значението на контро-
линга в предприятията от нестопанския сектор и по-конкретно, в системата на
висшето образование. В доклада на доц. Павлова се застъпва тезата, че конт-
ролингът през последните години активно навлиза в сферата на университетс-
кото образование. Във връзка с това бе посочена необходимостта от адаптира-
нето на някои негови принципи за предприятията от нестопанския сектор на
икономиката като цяло и по-конкретно, в университетите.

Докладът на доц. Иванов и докторант Иванова бе посветен на проблеми-
те на годишното докладване за състоянието на СФУК и то обвързано с из-
пълнение на ангажиментите на ръководителите в организациите от публичния
сектор, по отношение на управленската отговорност. В заключение, авторите
посочват основните направления, в които може да се търси ползата от осъще-
ствяане на ефективен мониторинг на СФУК от органите на вътрешен конт-
рол в предприятията от публичния сектор.
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Докладът на гл. ас. Андреев, бе посветен на проблемите на стандарти-
зацията на счетоводството, в предприятията от публичния сектор. В изложени-
ето си авторът разглежда теоретично обосновани и практически приложими
решения, свързани с актуални проблеми на счетоводството в публичния сек-
тор. Посочени са конкретни нерешени и актуални въпроси и проблеми пред те-
кущото счетоводно отчитане дейността на предприятията от публичния сектор
и конкретни механизами за тяхното разрешаване.

Отделни проблеми на анализа бяха застъпени в докладите на доц. д-р
Кирил Митов, доц. д-р Венелин Георгиев, гл. ас. Людмила Дончева, ас. Стефка
Калчева и докторант Галя Кушева.

В своя доклад „Практически аспекти на анализа на приходите в търговс-
ките предприятия”, доц. д-р Кирил Митов предлага научнообоснована методи-
ка за анализ на приходите в търговските предприятия. Аргументирана бе теза-
та, че анализът на приходите в търговските предприятия улеснява прогнозира-
нето на бъдещото им развитие и търсенето на възможности за увеличаване на
паричните постъпления. На тази основа ще се осигури по-добро използване на
движещите фактори на търговската дейност, по-ефективно функциониране на
инвестирания капитал. Ще се създадат обективни предпоставки за нарастване
финансовата мощ на търговските предприятия, тяхната платежоспособност,
ликвидността на капитала и т.н.

Особен интерес и дискусия сред участниците в конференцията предизви-
ка докладът на доц. д-р Венелин Георгиев, озаглавен „Съвременни аспекти на
финансовия анализ на препдриятието”. В своето изложение авторът аргументи-
ра становището си, че в условията на икономическа криза, когато недостигът
на свеж финансов ресурс е осезаем, е необходимо всяко предприятие прецизно
да анализира и прецени влиянието на всички възможни външни и вътрешни фак-
тори за финансови постъпления, с които да повиши или най-малкото да задържи
нивото си на икономическа ефективност и извоювани пазарни позиции. Затова е
необходимо съобразяване с параметрите на показателите, постигнати като ус-
реднени стойности на водещи международни компании в съответния отрасъл,
както и на тези от българските предприятия в близките предходни периоди.
Задължително условие за качеството на констатациите е многоаспектното оце-
няване на равнищата на изследваните показатели като същите се съобразят с
бранша в който функционира предприятието, мащабите на неговата дейност,
икономическата среда и някои други параметри.

Доц. д-р Росица Иванова аргументира тезата, че на съвременния етап
съществува необходимост от изграждане на система от модели и подходи за
анализ на възвръщаемостта на собствения капитал на предприятието, базирани
на качествена счетоводна информация, получена от системата за финансово
отчитане чрез използване на съвременните и водещи методически подходи в
счетоводната теория и практика.

Проблеми на контрола, вътрешния финансов одит и независимия финансов
одит, бяха застъпени в докладите на доц. д-р Е. Тананеев, гл. ас. д-р Момчил
Антов, гл. ас. д-р Зорница Ганчева, гл. ас. д-р Силвия Костова, гл. ас. д-р Пепа
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Стойкова, ас. Галин Марков, ас. Пламена Недялкова, докторант Бистра Нико-
лова и докторант Красимира Господинова.

Работата на конференцията премина в делова и творческа атмосфера.
Интересът, проявен от българските учени и специалисти говори, че като научен
форум тя постави на разглеждане актуални и много съществени въпроси, зася-
гащи развитието на счетоводната мисъл и практика в нашата страна.


