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Econ Lit – M42

ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ
ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ОДИТ

Докт. Красимира Господинова

Въведение

Бързоразвиващите се информационни технологии оказват положително
въздействие при протичане на все по-сложните бизнес процеси. През последните
10 години се предложиха иновативни решения и в дейността на одиторите в Бълга-
рия чрез софтуери за одит. Тяхното приложение има редица предимства като:
подобряване на ефективността, намаляване на разходите, спестяване на време,
увеличаване на производителността на труда и подобряване качеството на оди-
торските процедури. Изборът на подходящ софтуер за одит е труден и продължи-
телен процес. Необходимо е събиране на информация за функционалните възмож-
ности на съществуващите програмни продукти. В следкризисния период голямо
значение има и цената на инвестицията. Одиторите се нуждаят от ясна методика
за оценка на софтуерите за одит. За разрешаване на този проблем се предлага
изчисляване на показателя икономическа ефективност чрез оценяване на ползи-
те и разходите за инвестицията. Тези инвестиции трябва да бъдат добре обмис-
лени, защото са решаващи за бъдещето развитие на бизнеса на одитора.

Тази статия има за цел да се разработи методика за оценка на икономи-
ческата ефективност от прилагането на софтуер за одит. Във връзка с реализа-
цията на тази цел се формулират следните задачи:

1. Дефиниране на понятието “ефективност” в одита.
2. Методологични оценки на ефективността на софтуерните продукти.
3. Експеримент на предлаганата методика.

1. Дефиниране на понятието “ефективност” в одита

Понятието ефективност се тълкува в икономически, социален, екологичен,
инвестиционен и други аспекти. Най-общо при него се сравняват вложените
ресурси и получените резултати. Последните могат да бъдат количествено и
качествено измерими, положителни и отрицателни. За целите на статията се
поставя акцент на резултатите, които имат финансово изражение.

Съществуват различни мнения за критериите, чрез които се прави оценка
на ефективността:

1. Кац и Кан (1991, p. 35) споделят, че ефективността се постига при:
- увеличаване на нормата на възвръщаемост на инвестициите с всички

възможни средства;
-  увеличаване на приходите на индивидите и приноса за повишаване

способността на фирмата като цяло;
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-  възможност на фирмата за съществуване и продължаване на своята
дейност и регулиране на обикалящата я среда.

2. Каст, Росенверг и Уинганди (1992, p. 186-187) определят ефективността като:
- възможност на фирмата да достига, да следва своите цели;
- увеличаване обема на продажбите;
-  удовлетворяване нуждите на клиентите и на заетите във фирмата лица;
-  растеж на фирмата и увеличаване на печалбата;
-  прогрес в качеството на човешките ресурси.

3. Съгласно легалната дефиниция в българското законодателство (допъл-
нителните разпоредби от Закона за сметната палата (2014), ефективността е
степента на постигане на целите на одитирания обект при съпоставяне на дей-
ствителните и очакваните резултати от неговата дейност.

4. “Най-общо казано, дейността на една организация е ефективна тогава,
когато осигурява формулирането, поставянето и постигането на определени цели,
обвързани със стратегическите цели и приоритети на съответната организа-
ция”. (Хрисоскулова и др., 2012, с. 6).

Най-добра ефективност се постига, тогава, когато се реализира висока
полезност с възможно най-икономично използване на ресурсите. Тя дава отго-
вор на въпроса постигнати ли са поставените цели и на каква цена.

Съществуват различни видове ефективност:

Таблица 1

Видове ефективност

Източник: Георгиев, Велин, Методи за отчитане на ефективността от въвеж-
дане на компетентностен модел.

Критерии Видове ефективност
В зависимост от равнището Национална, отраслова и секторна,

фирмена ефективност на поделенията,
клоновете

В зависимост от факторите Ефективност на капитала, ефективност
на инвестициите, ефективност на
дълготрайни и краткотрайни
материални активи

В зависимост от разходите (ресурсите) Ресурсна ефективност, разходна
ефективност

В зависимост от същността и
съдържанието на ефективността

Икономическа, социална, екологична
ефективност

В зависимост от вариантите Абсолютна (обща) за един вариант;
сравнителна (относителна) за два или
повече варианта

В зависимост от времето Проектна, планова, фактическа
ефективност
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Разновидност на ефективността е икономическата ефективност. Според
Марин Гълъбов, (2007, с. 209) тя може да бъде дефинирана като количеството
икономически ефект (полезен резултат), което се създава с участието на еди-
ница разходи или единица ресурси. Този показател е важен за установяване на
финансовото състояние на предприятието и се изчислява като съотношение на
приходите и разходите.

2. Методологични оценки на ефективността
на софтуерните продукти

Внедряването на нови технологии винаги е съпроводено с поемане на допъ-
лнителни разходи и риск, но, от друга страна, извличане на ползи. Ползите са
различни, според отговорностите, които имат служителите. За помощник-оди-
торите технологиите водят до намаляване на грешки и на усилия при обработ-
ване на данните на клиента и изготвяне на работните документи. За ръководе-
щия екипа одитор – до по-добро организиране на работния процес и до контрол
върху работата по одитите. За собственика на одиторско предприятие или само-
стоятелния одитор използването на софтуер за одит се свежда до факта, дали ще
се увеличат приходите от дейността, а оттам и реализираната печалба.

Според Единната теория за приемане и използване на технологии (UTAUT),
съществуват три фактора, определящи намерението да се използват техноло-
гии: очаквано изпълнение, очаквани усилия и социално влияние (Venkatesh et al.,
2003).

Очаквано изпълнение е степента, до която индивидът възприема, че из-
ползването на технологията ще доведе до напредък в работния процес.

Очаквани усилия е степента на трудност при използване на технологията:
лесно или трудно приложима.

Социалното влияние е оценката на обществото доколко важно е използва-
нето на нови технологии.

За оценяване на ефективността на софтуерите за одит се предлага изпол-
зването на показателя икономическа ефективност в две негови разновидности:
прогнозна и фактическа икономическа ефективност.

Според доц. д-р Христо Христов, икономическата ефективност харак-
теризира икономичността и традиционно се определя като съотношение между
получените крайни резултати и обуславящите ги разходи, или обратно.1

От посочената дефиниция може да се направи извод, че е необходимо
постигане на краен резултат, остойностен чрез размера на реализираните при-
ходи и изчисляване на реално извършените разходи.

В процеса на вземане на решение за внедряване на нова технология, как-
вато е софтуерът за одит, е подходящо изчисляването на прогнозната икономи-
ческа ефективност.

1 Христов, Христо. Измерване ефективността на публичните организации. Списание Икономичес-
ки алтернативи, бр. 4/2005, с. 6.
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Прогнозната икономическата ефективност може да се изчисли като отно-
шение между потенциалните приходи и разходите за софтуера, при условие, че
внедрителният процес не е започнал и приходите и разходите не са реални.

Прогнозна икономическа ефективност (ПИЕ) = ,

където:
ППр са потенциални приходи;
Рсф – разходи за софтуер.

В конкретния случай в понятието разходи за софтуер се включват бъде-
щите разходи за внедряване на софтуер, техническото поддържане, обучението
и разходите за амортизация.

Основният очакван резултат от прилагането на софтуер за одит за един
собственик е намаляване на трудоемкостта на одитния процес. Това би означа-
вало, при запазване на броя на одитите непроменен, да се намалят часовете,
необходими за изпълнение на поетите ангажименти. За означаване на броя на
спестените часове се използва СЧ.

При наличието на свободни ресурси е необходимо тяхното използване, с цел
извличане на икономически ползи. За оползотворяване на спестените часове тряб-
ва да се привлекат нови клиенти, което ще допринесе до увеличаване на приходи-
те. Очакваните бъдещи приходи представляват потенциалните приходи.

Изчисляването на потенциалните приходи се изчислява чрез спестените
часове и средната одиторска ставка на час за периода преди внедряването.

ППР=СЧ х СтЧ0

Възниква въпросът как се определят спестените часове. Оценяването на
броя спестени часове е в резултат на работа с предоставената Демо версия на
програмния продукт. За да съществува сравнимост между оценките на иконо-
мическата ефективност за различните софтуери за одит, е необходимо процесът
да се извършва от едно и също лице за един и същи поет ангажимент. Софту-
ерът за одит с най-висока прогнозна икономическа ефективност ще създаде
най-големи бъдещи ползи от прилагането му.

Фактическата ефективност се изчислява след постигане на крайния ре-
зултат, а именно внедряването на софтуер за одит. Препоръчително е изчисля-
ването на показателя да се извърши след изтичане на минимум едногодишен
период от внедряването, за да могат да се установят стойностите на допъл-
нително направените разходи и допълнително получените ползи.

Допълнителните реални приходи се изчисляват от вложените часове в новите
ангажименти и средната одиторска ставка на час за периода след внедряването.

ДРПр=ВЧ х СтЧ1

За да се установи влиянието на фактора време (часове) върху приходите,
като следствие от използване на специализиран софтуер, е необходимо средна-

Рсф
ППр
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та одиторска ставка на час да се приеме за константа. За изчисляване на допъ-
лнителните реални приходи ще се използва средната одиторска ставка на час
за периода преди внедряването.

ДРПр=ВЧ х СтЧ0

При определяне на допълнителните реални разходи трябва да се отчете
фактът, че някои разходи нарастват, а други намаляват. Например, нарастват
разходите за амортизация, за обучения, за внедряване. Намаляват разходите за
транспорт, разходите за съхраняване на архиви. По-трудно се определя измене-
нието в разходите, които нямат пряка връзка със софтуера за одит. Такива са
разходите за транспорт и съхраняване на архиви.

Разходите за транспорт зависят от броя извършени одити, средно израз-
ходваното количество гориво на одит и цената на горивото. За изчисляване на
изменението ще приемем първия и последния фактор за константи.

ДРтр = Бр. одити0 х Ср. Кол. Гориво1 х ср. Цена гориво0 – Бр. одити0 х
Ср. Кол. Гориво0 х ср. Цена гориво0

Следователно формулата за фактическа ефективност има следния вид:

Фактическа икономическа ефективност (ФИЕ) =

където:
ДРПр – допълнителни реални приходи,
ДРР – допълнителни реални разходи,
ВЧ – вложени часове в нови ангажименти,
СтЧ – средна одиторска ставка на час,
Рам – разходи за амортизация,
Роб – разходи за обучение,
Рвн – разходи за внедряване,
ДРтр – изменение на разходите за транспорт,
ДРарх – изменение на разходите за архивиране,
ДДрР – изменение на други разходи, непряко свързани със софтуера

за одит,
Период 0– период преди внедряване на софтуера за одит,
Период 1– период след внедряване на софтуера за одит.

Съпоставянето на прогнозната с фактическата икономическа ефективност
носи информация на собствениците за очакваните и реално постигнатите резул-
тати от внедряването на софтуер за одит. То се извършва чрез математическо
сравняване на получените коефициенти.

Възможни са три варианта:
 ПИЕ>ФИЕ;

ДДрРДРархДРтрРвнРобРамДРР
ДРПр




 0СтЧВЧ ,
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 ПИЕ=ФИЕ;
 ПИЕ<ФИЕ.
Добър индикатор за управлението на одиторската дейност е постигането

на по-висока или поне равна фактическа ефективност на прогнозната ефектив-
ност. Това е показателно за направения правилен избор сред съществуващите
конкуриращи се специализирани програмни продукти в областта на одита.

3. Експеримент на предлаганата методика

Пример за методика за изчисляване на икономическата ефективност при
внедряване на софтуер за одит е представена в таблица 1.

В него е изчислена прогнозната икономическа ефективност на един со-
фтуер за одит, без да е направено сравнение със съществуващите алтернативи.
Експериментът има за цел показване на реалната приложимост и лесна разби-
раемост на предлаганата методика.

В примера са заложени следните фактически обстоятелства:
• Одиторското предприятие се състои от 7 души – одитори и асистент

одитори;
• Средното брутното възнаграждение на час на одитор е в размер на 10 лв.;
• Средната одиторската ставка на час е в размер на 50 лв.;
• Продължителността на работната седмица е 40 часа;
• Потенциалните разходи за софтуер за одит са 38 795 лв.;
• Часовете, спестени на месец от един одитор, са 37 часа. Тази преценка

се прави на база на реално прилагане на софтуера за одит чрез негова
демо версия.

След направени изчисления по представената в т.1 методика се получа-
ват следните резултати:

• Евентуалните спестени часове за година от прилагане на софтуера за
одит са 3108 часа;

• Потенциално спестените разходи са 31 080 лв.;
• Потенциалните приходи от внедряването на софтуер за одит са 155 400 лв.;
• Прогнозната икономическа ефективност е изчислена на 4,00, т.е. очаква

се от един лев разход за софтуер за одит да се генерират приблизително
четири лева приход при условие, че за спестените часове се поемат
нови ангажименти.

За да се избере най-подходящият софтуер за одит е необходимо да се
изчисли прогнозната икономическа ефективност и за останалите съществува-
щи алтернативи.

Заключение

Одитът е трудоемък процес, който изисква добра квалификация, организация
на дейността, методическа обезпеченост, работа в екип и време. Значителна част
от работата е техническа обработка на данни и попълване на работни документи.
Тези процеси могат да се улеснят чрез прилагане на софтуер за одит. Той спестява
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време, офиспространство, подпомага професионалистите при вземане на важни ре-
шения. Отчитайки положителните му страни, трябва да се има предвид, че софту-
ерът за одит е и скъпа инвестиция. Всеки одитор или специализирано одиторско пред-
приятие трябва да прецени дали желае да прилага тази иновация, а желанието се
определя от нейната ефективност. Изчисляването на икономическата ефективност е
важен индикатор за вземане на решение точно кой софтуер за одит да се внедри или
дали да се внедри в дейността на одиторите. Спецификата в предлаганата методика
за оценка на показателя е използването на прогнозната икономическа ефективност,
базирана на потенциалните приходи и потенциалните разходи от внедряване на софту-
ер за одит. При нейната приложимост е необходимо да се направи преценка на евен-
туално спестените часове, които ще се използват за поемане на нови ангажименти.

Изборът на правилен (икономически ефективен) софтуер за одит би било
голямо предимство в конкуриращия се одиторски бизнес.
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ASSESSING  THE  ECONOMIC  EFFICIENCY
OF  THE  USE  OF  AUDITING  SOFTWARE

PhD  student  Krasimira Gospodinova

Abstract

The purpose of the present article is to propose a methodology for assessing economic
efficiency before and after the implementation of auditing software in order to facilitate the
process of choosing the most suitable specialized software application in the activity of auditors.
The specificity in assessing the indicator is the use of projected economic efficiency, based on
the potential revenues and the potential costs of introducing auditing software. In its applicability
it is necessary to make an estimation of the possible saved hours, which will be used for taking on
new commitments. In the article there is presented an actual example of the proposed methodology.

Keywords: auditing software, methodology, assessment, economic efficiency.


