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Abstract: In the modern dynamically changing business environment,
influenced by globalization processes, neoliberalism in all spheres of public life,
geopolitical and geostrategic changes, the pandemic situation provoked by COVID-19
worldwide, accompanied by lockdown, impending economic crisis and it’s negative
effects, unpredictability of risks and threats, business - primarily small and medium - is
facing a number of challenges. Moreover, the anti-epidemic measures that have lasted
over the last year and the prolonged lockdown have put small and medium-sized
enterprises in the dilemma of survival. A number of activities, especially those in the
field of tourism and trade, are placed in conditions of inability to function, others are
performed on a limited scale. Even some large companies are beginning to experience
difficulties of a different nature. All of them suffer from the effects of dominoes,
especially those economic entities that have ancillary and related industries and
activities, which are deprived of resources, bringing future economic benefits. And all
this with rising unemployment, budget deficit and the hidden, for now, effects on
economic growth, gross domestic product, revenue and expenditure policy, which
undoubtedly has an impact on the budget and debt policy of the countries. The
negative effects of these effects are expected in the near future, the degree of impact
of which is determined by the degree of economic crisis that is looming over the world.
In the context of the challenges of the modern business environment, the
constant contradiction between the growing demands and limited resources (material,
financial, human and information) is deepening. This is the reason to look for strategic
solutions for business survival and development, adequate to the changes of the
modern business environment - dynamic and variable. And this means addressing the
basic questions of management theory and practice, known as the questions - what,
how much, how, when, who, united by the control question "why".
In other words, looking for the answer to these questions, we focus on the
strategic approach in making decisions for effective management of business
structures, adequate to changes in the business environment, often unexpected and
unpredictable, which in itself is reflected in the management of resources, in particular
information resources with an emphasis on the accounting information resource.
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Резюме: В съвременната динамично променлива бизнес среда, повлияна
от глобализационните процеси, неолиберализма във всички сфери на
обществения живот, геополитическите и геостратегическите промени,
пандемичната обстановка, провокирана от COVID-19 в световен мащаб,
съпътствана от локдаун, задаващата се икономическа криза и нейните
отрицателни ефекти, непредсказуемост на рисковете и заплахите, бизнесът –
приоритетно малкия и среден, е изправен пред редица изпитания. Нещо повече,
продължилите през последната година противоепидемични мерки и
продължителен локдаун, постави малките и средните предприятия пред
дилемата - оцеляване или фалит. Редица дейности, особено тези в сферата на
туризма и търговията, са поставени в условия на невъзможност за
функциониране, други се изпълняват в ограничен мащаб. Дори и част от
големите предприятия започват да изпитват затруднения от различен характер.
Всички те търпят ефектите на доминото, особено тези икономически субекти,
имащи съпътстващи и свързани производства и дейности, които са лишени от
ресурси, носители на бъдеща икономическа изгода. И всичко това при
нарастваща безработица, бюджетен дефицит и скритите, засега, ефекти за
икономическия растеж, за брутния вътрешен продукт, за приходната и
разходната политика, чието отражение несъмнено е върху бюджетната и
дълговата политика на страните. Отрицателните проявления от тези ефекти се
очакват в недалечното бъдеще, чиято степен на въздействие се предопределя
от степента на икономическата криза, която се задава за света.
В контекста на така очертаните предизвикателства на съвременната
бизнес среда, неизменното противоречие между нарасващите изисквания и
ограничените ресурси (материални, финансови, човешки и информационни) е
все по-задълбочаващо се. Тази е и причината да се търсят стратегически
решения за бизнес оцеляване и развитие, адекватни на промените на
съвременната бизнес среда – динамична и променлива. А това означава да се
обърнем към основните въпроси на управленската теория и практика , известни
като въпросите на „петте К“- какво, колко, как, кога, кой, обединени от контролния
въпрос „защо“.
Казано по друг начин, търсейки отговора на посочените въпроси, ние се
насочваме към стратегическия подход при вземането на решенията за
ефективен мениджмънт на бизнес структурите, адекватни на промените на
бизнес средата, често неочаквани и непредсказуеми, което само по себе си се
изразява в управлението на ресурсите, в частност на информационните ресурси
с акцент на счетоводния информационен ресурс.
Увод
В съвременната бизнес среда - динамично променлива, рискова и
ресурсно ограничена, все по-задаваният въпрос от икономическите субекти е: в
състояние ли са бизнес структурите да оцелеят, да се развиват и да откликнат
на предизвикателствата на така наречения „нов световен ред“, при това в
точното време и на точното място?
В търсенето на отговор, за съвременните мениджъри повече от всякога е
необходимо да притежават мениджърски подход и стремеж за постигане на
баланс между ресурси и бизнес способности в силно конкурентна среда. А това
само по себе си се свежда до ефективен мениджмънт на ресурсите, съобразно
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изискванията за ефективност и прозрачност на тяхното разходване за постигане
на определен резултат.
Оттук, управлението на ресурсите, е „процес на формиране на комплексни
знания и умения за планиране, програмиране, отчитане, контрол, анализ и
оценка на ресурсите съгласно тяхното икономично, ефективно и ефикасно
разходване при създаването на продукт и икономическата изгода от тяхното
използване “[2].
За научното познание в областта на мениджмънта на ресурсите научните
разработки приоритетно са насочени към мениджмънта на финансовите,
материалните и човешките ресурси. Общото впечатление е, че като че ли
встрани от него остава мениджмънта на информационните ресурси. А и
обичайно информационните ресурси често се свеждат до информация и
технологии.
В теорията и практиката информационният ресурс се дефинира като
“…информация или знания,.. документи и масиви от документи,… продукт на
информационните системи,… икономическа категория,… притежаваща
определени характеристики: цена, стойност, разходи, печалба и т.н.“ [14]. На
това основание за целите на нашите изследвания акцентът е на
информационния ресурс като икономическа категория, генерираща способност
за изработването и вземането на икономически обосновани и целесъобразни
управленски решения. Нещо повече, за целите на ефективния мениджмънт на
бизнес структурите, информацията за рационализиране на управленските
решения приортетно се създава от счетоводната информация, което ни дава
основание за обосноваността на счетоводния информационен ресурс и неговата
роля за управленския процес.
Обект на изследване е счетоводният информационен ресурс като ключов
за управленския процес.
Предмет на изследване е научната обоснованост на научнокоцептуалната платформа на счетоводния информационен ресурс за
ефективното управление на бизнес структурите.
В контекста на посоченото, целта на нашите научни търсения е
изследване и научна обосновка на счетоводния информационнен ресурс за
рационализиране на управленските решения на бизнес структурите в динамично
променлива бизнес среда.
Акцентите в подкрепа на така формулираната научноизследователска цел
са конкретизирани в следните научноизследователски задачи:
 кратък обзор на счетоводната система като управленска подсистема;
 особености на счетоводния нформационен ресурс и неговата ключова
роля за рационализиране на управленските решения.
За постигането на целта и решимостта на конкретизираните
научноизследователски задачи е посредством приложимостта на системния,
изседователския, историческия, логическия, аналитичния, счетоводния,
мениджърския и други общоизвестни на научното познание методи, подходи и
иструментариум.
Като изходна база са използвани Законът за счетоводството,
Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за
финансово отчитане, трудове на водещи в счетоводната теория и практика учени
и специалисти. Съобразно конкретиката, точността и достоверността, в
изложението в някои случаи се ползват дословно текстове от тези източници,
съобразно изискванията на академичната етика. За практическата обосновка на
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счетоводните информационни системи авторът се позовава на счетоводен
софтуер WorkFlow на Бизнессофт, прилаган от нея при обучението на курсанти
и студенти по счетоводство. В подкрепа на изследванията са натрупаните знания
и професионален опит на автора.
Теоретико-методологически обзор на счетоводната система като
управленска подсистема
Счетоводната отчетност, в качеството си на информационна и контролна
система, в контекста на управленската теория и практика, историческия и
системния подход, се явява подсистема на управленската система. В
историческото развитие на счетоводната наука и превръщането на
счетоводството в управленска подсистема, значим е приносът на създателя на
Ломбардската школа в счетоводството Франческо Вилла [6]. Еволюцията в
счетоводството в годините от неговото възникване и развитие до днес, го
утвърждава като „една от първите управленски функции“ [1] и се утвърждава
като „обективно необходима функция на управление на предприятието… “ [7].
Днес, счетоводството се отличава със своята многоаспектност. От
позициите на системния подход се обособява като относително самостоятелна
отчетна система [4], която се отличава от останалите такива по обхват и
завършеност, със своя методология, прилагаща специфични методи, подходи,
инструментариум, задължително използване на стойностния измерител,
задължителна документална обоснованост, приложимост само в рамките на
обособени в административно, имуществено и юридическо отношение бизнес
структури, каквито по силата на Закона за счетоводството са предприятията,
непрекъснатост, взаимно свързано и пълно отразяване на бизнес процесите и
служи за анализ и контрол на бизнес дейностите. На това основание
счетоводната система се дефинира като научно изградена информационна и
контролна система, осигуряваща необходимата за ефективното управление [8]
на бизнес структурите отчетно-икономическа информация. Паралелно с това
счетоводството, използвайки натрупаните знания по обща теория на системите
[1] е подсистема на управленската система, в частност на управляващата такава.
Това означава, че то е обособено като функционално структурно подразделение
на управленската система, намиращо се в хоризонтални и вертикални
взаимоотношения с останалите подсистеми на управленската система [1].
От позициите на целеполагането в управлението, счетоводството се явява
информационна управленска функция, която информационно обслужва
останалите такива функции – планиране, регулиране, анализ и контрол. Така
счетоводството се явява и средство за управление. Нещо повече,
счетоводството осигурява значима част (70%, а понякога и изцяло) от
информацията за изработването и вземането на управленските решения за
ефективния мениджмънт на бизнес структурите.
Счетоводството, като информационна и контролна система и функция на
управлението, подлежи също на управление [1]. Това означава, че чрез
обратните информационни връзки субектът на управление в управленската
система при необходимост въздейства върху счетоводната информация за
целите на ефективното управление. Така счетоводството се превръща в обект
на управление.
Не на последно място счетоводството, като относително самостоятелно
обособен компонент на информационна подсистема в управляващата система
си взаимодейства с останалите компоненти на тази подсистема, като се
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интегрират помежду си. Така се обособява интегрираната информационна
система за управление, ядро на която е счетоводната отчетност, поради нейното
водещо място и роля за управленския процес.
Следователно, счетоводната отчетност в качеството си на
информационна и контролна система е най-важната, а в определени случаи
единствената организирана система за генериране на отчетно-икономическа
информация в стойностно изражение за достоверно и всеобхватно отразяване
на динамичния израз на имущественото и финансовото състояние на бизнес
структурите за целите на техния ефективен мениджмънт.
Ефективното функциониране на съвременните информационни системи е
в пряка зависимост от организацията на счетоводния процес, дефинирана от
„изискванията на нормативните актове, технологичната и организационната
структура на предприятието, от професионалната подготовка на лицата, заети в
счетоводната дейност, от равнището на функциониране на пазарната
икономика“ [5].
Отличителна особеност на съвременните счетоводни информационн
системи в глобална бизнес среда, е генерирането на огромни по размер
счетоводни информационни ресурси, което изисква приложимостта на
информационните технологии и компютърната техника. А това означава, че за
да се формира всеобхватност, пълнота, обективност и достоверност на
счетоводния информационен ресурс за имущественото и финансовото
състояние на предприятието, от изключителна важност е приложимостта на
подходящ счетоводен софтуер.
Казано по друг начин, резултат от функционирането на счетоводната
информационна система е формирането на определен обем счетоводен и
информационен ресурс, подпомагащ управленския процес и рационализирането
на управленските решения за ефективен мениджмънт.
Особености на счетоводния информационен ресурс и неговата
ключова роля за рационализиране на управленските решения
За целите на нашите изследвания счетоводният информационен ресурс
го изследваме като икономическа категория. От една страна този ресурс следва
да се разглежда като средство, обслужващо дейността на предприятието и
подпомагащо неговото ефективно управление. На това основание счетоводният
ресурс можем да го третираме като актив на педприятието, който носи всички
негови белези, а именно „ресурс, контролиран от предприятието в резултат на
минали събития, от който се очаква в предприятието да постъпят бъдещи
икономически ползи“ [9, 11] Това само по себе си подсказва, че счетоводният
информационен ресурс е собственост на предприятието, тъй като се създава в
хода на счетоводното отчитане на имущественото и финансовото състояние на
предприятието, при това в резултат от минали събития и носи бъдеща
икономическа изгода за предприятието от неговото използване.
От друга страна счетоводният ресурс притежава и специфични
характеристики, произтичащи от неговата особена роля за управлението на
предприятието. Става дума, че този ресурс не можем да отнесем по смисъла на
Закона
за
счетоводството,
Националните
счетоводни
стандарти,
Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за
финансово отчитане, в състава на която и да е от двете основни групи активи –
дълготрайни или краткотрайни. От позициите на управленската теория и
практика, счетоводният информационен ресурс може да има както текущ, така и
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нетекущ характер, в зависимост от икономическата изгода от неговото
използване за целите на управлението на икономическите субекти. Казано по
друг начин счетоводният ресурс може да се използва както за целите на
текущото управление, така и за целите на стратегическото управление. Това
означава, че той може да има дългосрочен характер, може „да бъде използван
многократно, като съхранява съдържащата се в него информация, независимо
от броя на използването“ [14]. На това основание възниква въпросът
счетоводният информационен ресурс може ли да бъде амортизируем?
Отговорът е нееднозначен. В зависимост от фактора време на използване.
обстоятелството, че счетоводният информационен ресурс може да се използва
многократно във времето, логично е, че се амортизира и губи своята актуалност,
което намалява неговата стойност, цена. Същевременно, от позицията за
„неизчерпаемост“ [14], характерна за всеки информационен ресурс, свързана „с
развитие на обществото и на ръста на потребност от знания, запасите на
информационни ресурси не намаляват, а растат“ [14], което означава, че
неговата стойност, цена се увеличава и е основание да третираме счетоводният
информационен ресурс като неамортизируем такъв.
Общото с останалите ресурси на предприятието е, че счетоводният
информационен ресурс няма материално-веществен характер, което означава,
че „осигурява сравнителна лекота при… възпроизвеждане, предаване,
разпространение в сравнение с други видове ресурси“ [14]. Това до известна
степен го доближава до нематериалните активи, без обаче да се включва в
техния състав.
Специфичният характер на счетоводния информационен ресурс
позволява същият да се отнесе към категорията „неосезаеми“ ресурси
(традиции, опит, know-how, информация, репутация, култура) [13, 3]. А според
размера на ползите от използването на счетоводния информационен ресурс,
можем да го отнесем към категорията „ценни ресурси“ [13, 3]… когато те дават
възможност на организацията да разработи и реализира стратегия“ [13, 3].
От позициите на теорията и практиката на управлението на ресурсите,
счетоводният информационен ресурс може да се трансформира по
зависимостта „ресурси-способности-ефекти“, чийто израз е в системата на
създаване на счетоводния информационен ресурс на стопанските субекти,
съобразно техните икономически цели, стратегии, за тяхното постигане чрез
оценяване влиянието на бизнес средата и постигнатите резултати, ефекти за
стопанските субекти. Казано по друг начин, чрез създаването на счетоводния
информационен ресурс в хода на стопанската дейност на предприятието,
отчитайки влиянието на динамичните промени на бизнес средата, следва да го
трансформираме по начин, че да създадем управленски способности, които да
ни подпомогнат в изработването/вземането на управленски решения за
реализирането на по-висок финансов резултат, който да позволи бъдещ
просперитет чрез изграждането на подходящи стратегии за ефективен
мениджмънт. А това само по себе е израз на управлението по резултати. От тук
е и твърдението ни за ключовата роля на счетоводния информационен ресурс
за рационализирането на управленските решения, за ефективен мениджмънт на
стопанските субекти. За това допринася и степента на полезност на счетоводния
информационен ресурс, чиито качествени характеристики са: „разбираемост,
уместност,
надеждност,
сравнимост,
независимост и
достоверност,
същественост, компенсиране“ [9].
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Съблюдаването на посочените качествени характеристики за полезност
на счетоводния информационен ресурс като основа за ефективен мениджмънт,
до голяма степен се предопределя от начина на неговото създаване. Става дума
за приложимостта на съвременните информационни технологии и избора на
счетоводен софтуер, които определят и ефективността на счетоводната
информационна система.
Без да пренебрегваме който и да е счетоводен софтуер, за целите на
нашите научни търсения, изборът ни е на счетоводен софтуер WorkFlow на
Бизнессофт [12]. Този избор не е самоцел, а е продиктуван от обстоятелството,
че авторът, като преподавател по „Теория на счетоводството“ и „Счетоводство
на предприятието“ за формирането на счетоводни компетентности и
компетенции на обучаемите при провеждането на практическите упражнения
използва именно този счетоводен софтуер, предоставен като дарение от „РИМ
СОФТ - 7“ ЕООД, гр. Плевен, което е официален дистрибутор на продуктите на
Бизнессофт.
В отговор защо Work Flow, под внимание следва да имаме, че програмата
е предназначена:
 да дава максимално подробна оперативна, периодична и статистическа
информация на управленските екипи на стопанските субекти;
 да дава необходимата оперативна и обобщена информация на
счетоводството за ежедневната им работа, за месечното и годишно отчитане
пред данъчните органи, защита пред одитори и при финансови и данъчни
ревизии.
С Work Flow се създава, въвежда, обработва и съхранява информация за
първичните и вторичните счетоводни документи и счетоводните операции към
тях. От тази информация се ползват записванията по счетоводните сметки. Това
означава, че програмата обработва и съхранява едновременно и основанието, и
документите, и резултата, а именно - записванията по счетоводните сметки.
Основните предимства на Work Flow са:
 програмата не е модулна, което позволява да интегрира обработката на
счетоводните данни, складовата /материална/ отчетност и амортизацията на
дълготрайните амортизируеми активи;
 в програмата няма затваряне на период в резултат на което става
възможно въвеждането документи и извеждането на справки в произволни
периоди. А това означава, че всички данни са на разположение във всеки момент
за желаните действия с тях;
 всички счетоводни записвания са достъпни за справки и корекции във
всеки момент. Достъпни за корекции са и фактите в документи, засягащи
складовете. При това програмата сама създава логически връзки и блокирания
между документите и фактите в тях, което обстоятелство не позволява корекции,
нарушаващи тази логика;
 фактурите са данъчно признати документи, което осигурява тяхната
перфектна обработка. Нещо повече, осигурено е максимално възможното ниво
на автоматизация и контрол за достоверност и валидност на данните. От
въведените фактури се получават всички справки за отчитане на ДДС, вкл.
дискетата и справката декларация. Генерират се всички необходими регистри ДДС, VIES, Интрастат;
 при въвеждането на фактурите и създаването на нови елементи,
засегнатите номенклатури се попълват автоматично. Това са контрагенти,
подотчетни лица, материали, услуги, складове, сметки, регистър покупки. От
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всяка въведена фактура може да се направи нова, като с минимални корекции
копието се привежда към новото съдържание;
 с Work Flow амортизациите на амортизируемите дълготрайни активи се
изчисляват и осчетоводяват автоматично, което обстоятелство свежда работата
до минимум време (до 1-2 минути месечно). Автоматично се генерира и извежда
инвентаризационен опис;
 обстоятелството, че голяма част от разплащателните документи са
свързани с фактурите, данните се генерират напълно автоматично, включително
и с всички счетоводни операции;
 исканията за изписване на вложените в употреба материали могат да
се създават самостоятелно или чрез преобразуване на фактурата за покупка или
складовата разписка. Автоматично се генерира разхода на материали на база
въведените рецепти за производството на всяко изделие. В тази връзка за всеки
елемент от номенклатурите: материали, изделия, дълготрайни материални
активи и услуги, може да се създаде рецепта за производство на единица
продукт. Тези рецепти и продадените изделия позволяват автоматично да се
генерират искания за полагащите се суровини или да се извежда калкулация за
стойността или себестойността му;
 Work Flow води валутни сметки с автоматична преоценка на валутата в
края на месеца и осчетоводяване на курсовите разлики като финансов разход за
отрицателните курсови разлики (сметка 624 разходи по валутни операции) и
финансов приход за положителните курсови разлики (сметка 724 Приходи от
валутни операции). За тази цел се поддържат курсовете на основните валути;
 генериране на счетоводните справки на база всички или избрани
документи. От своя страна документи могат да се търсят и избират по различни
критерии в режим на добавяне и изключване от списък. Избирането на
документите по даден критерий е достатъчно условие за извеждане на оборотна
ведомост в натурални измерители, движение по сметки и оборотна ведомост по
сметки;
 поддържа се активност на таблиците с данни/справки, като цифрите в
тях могат във всеки момент да се "разгънат" обратно от кои точно счетоводни
операции са съставени, кои документи са основание за отразяване на
стопанските операциите и накрая коригиране на документите;
 предвидени са специални форми, в които чрез формули всеки
потребител сам може да създава произволни по сложност справки, свързани със
сметкоплана. Така са създадени справки Баланс, Отчет за приходите и
разходите, Отчет за паричния поток, собствен капитал и др. Такива форми са
Справката Равнение сметка – параграф, Справка за касовия отчет, Справка за
поетите ангажименти и т.н. ;
 създадена е възможност за импорт / прехвърляне / на данни от текстов
файл или електронна таблица в документи в самата програма.
В отговор какво ни предоставя Work Flow, под внимание имаме
изпълняваните от програмата функции, а именно:
 автоматично генериране на разплащателни документи от фактурите за
покупки/продажби, в т.ч. и счетоводни операции;
 автоматично начисляване на амортизации на амортизируеми активи;
 поддържане на номенклатура на контрагенти, материално-отговорни
лица складове, обекти;
 създаване на калкулации и определяне на фактическата себестойност
на произведените в предприятието активи и услуги;
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 изписване на вложени в употреба материални запаси на база
предварително зададени рецепти;
 разпределение на допълнителни разходи;
 изчисляване на пълна себестойност а готовата продукция;
 генериране на заявки от клиенти или обекти и поръчки към доставчици;
 извеждане на декларации Данък добавена стойност, ИНТРАСТАТ, Vies;
 финансови калкулации и извеждане на богат набор от справки за
продажби на продукция и услуги по видове, по контрагенти, по складове, по
партиди, с изтичащ срок на годност и др.;
 детайлна справка за вземания и задължения;
 работа в режим продажби и настройка за баркод, скенер, електронна
везна, касов апарат, ПОС терминал и др.;
 всички необходими контроли за вярност на документа;
 експорт/импорт на данни от други програми на контрагенти, сметки,
складови наличности, амортизации и др.;
 многофирмена организация;
 автоматично генериране на всякакъв вид справки за желан период;
 централизиране на данните от всички офиси;
 еднократно въвеждане на информацията;
 минимизиране на грешките;
 управление на запасите в реално време;
 ефективен контрол върху разходите;
 многоскладова организация;
 заявки за доставка и продажба;
 резервации и автоматично изписване;
 частични плащания;
 договори с автоматично фактуриране;
 експортни фактури;
 дървовиден сметкоплан с неограничен брой подсметки;
 стандартни официални отчети.
Отличителна особеност на Work Flow е, че има разработено приложение
в сферата на бюджетното счетоводство, Бюджетен сметкоплан по дейности,
програми и проекти разгънати по пълна бюджетна класификация. Позволява
изготвянето на Отчет за касовото изпълнение – месечни и тримесечни с
разшифровки. Предоставя възможност за серия готови справки, като Справка
„Равнение сметка – параграф“, Справка за касовия отчет, спомагателни справки
по дейности, служещи за автоматично попълване на месечните и тримесечни
отчети. Извършва автоматично консолидиране на данните от поделенията, като
автоматично отразява подаваната от поделенията информация за цифрите по
приходните и разходните параграфи на същите. Изготвя ежедневни справки за
неразплатените фактури. Предоставя възможност за създаване на платежни
нареждания към съответния контрагент /доставчик/, при което осигурява
автоматично и бързо попълване на данните. Автоматично се извежда дневник за
покупки и продажби, справка декларация за ДДС. Извършва автоматичен
контрол за възможна кореспонденция между параграф и сметка. Осъществява
всички необходими контроли за вярност на документа и валидност на
осчетоводяването. Създава възможност за автоматично осчетоводяване на
ниво документи.
В програмата могат да се генерират произволни по сложност справки
наречени финансови калкулации. В тях чрез формули могат да се извършват
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аритметични действия със салдата и оборотите по сметките. Може да се
извършват и действия с кореспонденциите между счетоводните сметки. Данните
се представят цифрово и графично. Програмата дава възможност чрез тези
финансови калкулации да се разшифрова дадена цифра на ниво документ, като
по този начин се добива ясна представа за всички документи, участващи във
формирането и начина на осчетоводяване на цифрата. Всички калкулации могат
да се извеждат за избран период, за сметка или група от сметки, за произволно
избрана група от документи, като всички тези условия могат да действат заедно
и поотделно. Предвиден е и експорт на калкулацията в Ексел, включително при
определени настройки на експорт във оригиналните форми на Министерството
на финансите.
Програмата извършва обработване на банковите извлечения с визуален
контрол на салдото по сметките и по параграфите. Създават се и се отпечатват
входящи и изходящи платежни нареждания, както обикновени, така и към
бюджета. Извършва се печат на платежните нареждания на готови бланки на
матрични /безконечна хартия/ или на графични принтери формат А4.
Осъществява се автоматично осчетоводяване по параграфи.
Прави впечатление, че счетоводният софтуер Work Flow предоставя
широк набор от функции и действия по създаването на качествен счетоводен
информационен ресурс, който в своето многообразие, всеобхватност и пълнота
позволява изработването, вземането и рационализирането на управленските
решения за ефективен мениджмънт на частно-правните и на публично-правните
икономически субекти. И всичко това на реална база, което е в подкрепа на
защитимостта на тезата ни за ключовата роля на счетоводния информационен
ресурс за целите на ефективното управление на икономическите субекти.
Заключение
В обобщение на научните ни търсения, без претенции за всеобхватност и
изчерпателност на изследвания от нас проблем, ние извеждаме следните
общозначими изводи:
 краткият обзор на системата на счетоводството като управленска
подсистема е в подкрепа на защитимостта на ролята и мястото на
счетоводството като информационна и контролна система за ефективния
мениджмънт на бизнес структурите в динамично променлива бизнес среда
посредством генерирането на достоверен, всеобхватен, обективно обоснован
счетоводен информационен ресурс;
 счетоводният информационен ресурс е изследван от позициите на
теорията и практиката на управлението на ресурсите в динамична, променлива
и често съпътствана от непредсказуеми рискове и заплахи бизнес среда, чието
трансформиране в управленски способности по зависимостта „ресурсиспособности-ефекти“ позволява изработването, вземането и рационализирането
на управленските решения в интерес на ефективния мениджмънт на
икономическите субекти;
 научно обоснована и доказана е научно-експертната платформа за
стратегическата роля на счетоводния информационен ресурс за целите на
ефективния мениджмънт на икономическите субекти, като на основата на
неговите общи и специфични качества и характеристики, същият следва да се
третира като неосезаем и ценен ресурс, от използването на който се черпи
специфична икономическа изгода, подпомагаща стратегическите решения за
ефективност и ефикасност на мениджмънта на икономическите субекти;
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 генерирането на всеобхватен, пълен, обективен и достоверен
счетоводен информационен ресурс за имущественото и финансовото състояние
на предприятието, в глобална и динамично променлива бизнес среда е
посредством приложението на подходящ счетоводен софтуер, който в
максимална степен и в реално време да улесни и осигури пълен и всеобхватен
контрол чрез системата на счетоводно отчитане на управленския процес;
 ефективността на даден счетоводен софтуер е в пряка зависимост от
неговата рентабилност, чието проявление е чрез ефектите от неговото
приложение, способността му за генериране на висококачествен счетоводен
информационен ресурс и разходите за неговото придобиване и поддръжка,
съобразно промените в законодателната и стандартната счетоводна база;
 изборът на счетоводен софтуер Work Flow на Бизнессофт за целите на
нашите научни търсения е провокиран от доказани от практиката положителни
ефекти при генерирането на качествен, обективен и достоверен счетоводен
информационен ресурс и утвърждаването му като ключов за ефективния
мениджмънт на икономическите субекти и гарант за бъдещ просперитет на
бизнес структурите;
Изразяваме увереност, че с научните търсения на автора в настоящата
публикация, е постигната интеграцията между двете взаимносвързани области –
теория и практика, като проявление на знанието и опита при управлението на
ресурсите посредством генерирането на стратегическия счетоводен
информационен ресурс с използването на подходящ програмен продукт и
ключовата му роля за мениджмънта на икономическите субекти в динамично
променлива бизнес среда при съблюдаването на принципите за икономичност,
ефективност и ефикасност.
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