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Резюме
Целта на настоящата статия е да се представи бюджетирането в смисъла
му на процес за планиране, предвиждане и прогнозиране, съдържащ набор от
дейности по акумулиране и оценяване на данни за дейността на предприятието,
чрез които се съставят разчети и сценарии за провеждане и развитие на
„бизнеса” в бъдеще. Водеща е тезата, че интегрирането на бюджетния подход
при управлението на предприятието дава възможност на управленския орган да
обхване по-прецизно отделните измерения на дейността на предприятието и да
постигне по-висока ефективност при реализацията на формулираните цели на
предприятието на база притежавани ресурси.

Ключови думи: бюджетиране, счетоводно бюджетиране, система за
информационно осигуряване, управление, предприятие

Abstract: The purpose of this study is to present budgeting in the sense of a
process for planning, prediction and forecasting that contains a set of activities
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accumulating and evaluating data for the enterprise activity through which are
compiled estimates and scenarios for implementation and development of ”business”
in the future. It is argued that the integration of the budgeting in the management of
an enterprise allows the management body to cover more precisely the individual
dimensions of the enterprise's activity and to achieve greater efficiency in the
implementation of the defined goals on the basis of owned resources.
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1. Обща характеристика на бюджетирането

Бюджетирането (budgeting) е процес на планиране и прогнозиране.
Включва дейностите по акумулиране и оценяване на данни за дейността на
предприятието, с помощта на които да се изготвят разчети и сценарии за
провеждане и развитие на дейността в бъдещето. Въвеждането на бюджетен
подход при управлението на предприятието дава възможност на управленския
орган да обхване по- прецизно различните аспекти на „бизнеса” и да постигне
по-висока ефективност при реализацията на формулираните цели на
предприятието.
Бюджетирането е ключова дейност както за висококонкурентните
предприятия с лидерски позиции, така и за предприятията в затруднено
положение. Чрез бюджетирането в значението му на ключов елемент на
системата за информационно осигуряване на управлението се създават
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благоприятни условия за усъвършенстване управленската политика на
предприятието посредством оптимално използване на ресурсите.
Чрез бюджетирането различните аспекти на дейността се интегрират в
едно цяло. Това вече позволява окончателното интегриране на отделните
планове по дейности към корпоративната стратегия посредством съставянето на
корпоративния стратегически план.
В

условията

на

силната

конкуренция,

в

която

функционират,

стопанските субекти непрекъснато изпитват потребност от дефиниране на
стратегически цели и от информация за бъдещите приходи и разходи за
дейността. Каква е ситуацията днес? Първо, ръководният орган на стопанския
субект има нужда от план за дейността за предстоящия и бъдещите отчетни
периоди и от възможност за обвързване на фирменото планиране с процеса на
определяне

степента

на

изпълнение

на

стопанската

дейност.

Второ,

управленския персонал изпитва потребност от определяне на бюджетни
показатели и от съпоставяне на фактическите показатели с бюджетните.
Това налага един нов поглед към бюджетирането в предприятията. С
него следва да се асоциира процеса на определяне на количествено и
стойностно

изражение

на

продажбите,

производството,

разходите,

инвестициите в нетекущи материални и нематериални активи, текущите активи
и пасиви, паричните постъпления и плащания и други, а крайният резултат
(„продукт“ от процеса на бюджетиране) да намери израз в документ с
наименованието „бюджет“.
С оглед на така очертаното предназначение бюджетирането следва да се
проведе по етапен ред, както следва:
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1.

Утвърждаване

на

бюджетна

процедура,

целеполагане,

дефиниране на очакванията към „центрове на отговорност;
2.

Изготвяне на макро рамка и проектобюджети;

3.

Обсъждане и преценка на разработените варианти;

4.

Одобряване на бюджетите;

5.

Декомпозиране на бюджетите по месеци;

6.

Организиране изпълнението на бюджетите;

7.

Актуализации (при необходимост).

Бюджетирането в предприятията е условието, без което не може да се
съставят прогнози - предпоставка за по-успешното им адаптиране към
динамичната икономическа обстановка. Бюджетирането в предприятията днес е
една наложителна координирана съвкупност от действия по изготвянето на
прогнозни данни за оперативната и финансова дейност за бъдещия отчетен
период, а информацията – негова производна, е толкова важен ресурс, колкото
са финансите, инвестициите и иновациите.

2. Счетоводното бюджетиране в предприятията

Постигането на информационно обслужване на високо ниво на
ръководния орган на предприятията, респ. осигуряването с ценен и полезен
информационен продукт в завършен вид, е реализуемо, когато счетоводната
информационна система на предприятието и бюджетирането функционират
като едно цяло. Само по такъв начин ще се гарантира пълно и всеобхватно
отразяване на стопанската дейност и ще се отчитат резултати за минал и
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настоящ период в реално време успоредно с резултати за бъдещ период от
време.
В тази връзка е препоръчително изработването на количествени и
стойностни планове за стопанската дейност в направленията, вкл. 1) планиране
и контрол на текущата дейност на предприятието в рамките на отчетния период
(краткосрочни бюджети) и 2) отразяване целите на предприятието за период от
три до пет години като акцентът се поставя върху размера на инвестициите и
съотношенията между собствения и заемния капитал (дългосрочни бюджети)
(Йонкова, 2003, с. 12).
Процесът с набирането, филтрирането и обработването на данните е
силно зависим от:
•

това дали предприятието е ориентирано към изграждане, респ.

вече има внедрена и използва собствена информационна система за
бюджетиране, самостоятелна информационна система по бюджетиране или
нужната информация ще се получава от общата информационна система;
•

това дали информационната система за бюджетиране ще бъде,

респ. е с механизирана или автоматизирана обработка на информацията и
съответно, ако е с автоматизирана какво ще бъде, респ. е програмното
осигуряване. Интегрираната счетоводна информационна система на стопанския
субект напълно удовлетворява опцията за бюджетиране на стопанската
дейност;
•

нивото на информационна

компетентност на счетоводния

персонал, в т.ч. общите и специалните му знания, отношението му към
информацията и комуникациите и неговата компютърна грамотност, в
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контекста на това, че информационната му култура се проявява на всички етапи
на информационно осигуряване.
Счетоводното бюджетиране в стопанския субект е една координирана
съвкупност от действия по изготвянето на прогнозни данни за оперативната и
финансова дейност за бъдещия отчетен период, която се осъществява въз
основата на определена хронологическа последователност:
Първо. Дефинира се потребителя/ потребителите на прогнозни данни.
Най-често това е ръководният орган на предприятието. Той предварително
определя каква информация му е необходима, респ. за какви цели, в какви
срокове и в каква форма. Отчита се спецификата на стопанската дейност като е
препоръчително в предприятията да се изготвят едномесечни, тримесечни,
шестмесечни, годишни бюджети, както и бюджети за период по-дълъг от една
година;
Второ. В съответствие с поставените цели се дефинират източниците на
информация. Обръща се внимание на това, че информацията в различните
бюджети за предстоящия отчетен период задължително трябва да отговаря на
изискванията за надеждност, ценност, полезност. Използват се оригинални
източници на данни - счетоводните сметки от минал отчетен период,
информацията от годишния финансов отчет за миналия отчетен период и други.
Трето. Изработване на отделните бюджети в стопанския субект, в т.ч.
оперативни и финансови при съблюдаване структурата на активите и пасивите.
Оперативните

бюджети

са

предназначени

да

илюстрират

плана

на

предприятието по отношение на оперативната дейност, в т. ч. производство,
продажбите и разходите. Процесът на тяхното разработване в стопанския
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субект се подчинява на логическа последователност, която цели постигане на
точност в изчисленията.
Плановата дейност започва с изясняване на продукцията, която ще
произвежда през следващата година по звена. Едва тогава се пристъпва към
изработването на оперативните бюджети:
•

бюджет за продажбите, бюджет производство, бюджет за

разходите за основни материали, бюджет за преките трудови разходи, бюджет
за общопроизводствените разходи, бюджет за себестойността на готовата
продукция, бюджет за разходите за пласмент и продажби, бюджет за разходите
за управления и други;
•

проектобюджети по функционални направления и центрове на

разходите (Йонкова, 2002, бр. 43, с. 11);
•

бюджет за инвестициите в нетекущи материални и нематериални

активи;
•

бюджет за нетекущите активи и нетекущите пасиви;

•

бюджет за текущите активи и текущите пасиви.

Обръщаме внимание, че в практиката на нефинансовите предприятия
обект на счетоводно бюджетиране са в по-голяма степен преките разходи и в
по-малка - постоянните и променливите общопроизводствени разходи.
Финансовите бюджети интерпретират очакваните финансови резултати
от оперативната дейност на стопанския субект като намират изражение в
бюджетен баланс, бюджетен отчет за приходите и разходите, бюджетен отчет за
паричния поток (Йонкова, 2002, бр. 42, с. 11). “Популярен метод на
бюджетирането е по финансовата обратна връзка или методът на константните
норми.“ (Трифонов, 2004, с. 19)
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Четвърто. Критичен мониторинг на всеки от изработените бюджети.
Тази процедура има единствено положителен ефект, тъй като чрез нея се
разкриват пропуски, неточности и допуснати грешки. По този начин се
реализират целите на процеса счетоводно бюджетиране в стопанския субект, а
именно: 1) изработените бюджети за оперативната дейност и за очакваните
финансови резултати да бъдат качествени; 2) информацията от тях да е
надеждна; 3) информацията от оперативните и финансовите бюджети да е
ценна и полезна за ръководния орган на предприятието.
Пето. Предоставяне на приведената прогнозна информация в подходяща
за възприемане форма на потребителя/ потребителите;
Шесто. Краткосрочно и стратегическо планиране на стопанската
дейност на предприятието, включително визуализиране ключовете за успеха му
(Thomson, 2007, p. 21).
Следователно поради „глада“ от информация за бъдещия период, респ.
потребността от план за дейността, която изпитват функциониращите при
пазарни

и

силно

конкурентни

условия

стопански

субекти

днес,

е

препоръчително ръководния орган да изисква разработването на оперативни и
финансови бюджети. Изключително важно за цялостната дейност на
предприятието е счетоводното бюджетиране да се внедри в управленската му
информационна система като процес на прогнозиране на приходите,
изчисляване на разходите, наблюдение и контрол на разходите, отразяване на
възникнали отклонения и предприемане на корективни действия. Навременното
осъзнаване от ръководния орган, че рационалното използване на счетоводната
информация при бюджетирането и на информацията от бюджетите в
счетоводството, е един от най-важните критерии за усъвършенстване на
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управлението, за подобряване на дейността и за постигане на по-добри
резултати от нея.

3. Актуални форми на бюджети от практиката

В изложението по-долу ще визуализираме някои от най-често
използваните таблични форми на бюджети от практиката на предприятията за
нуждите на управлението. Изцяло се използва информация от счетоводните
сметки и други оригинални източници на данни, проверени и документирани.
Предложените форми са примерни. Те не са задължителни, а с препоръчителен
характер, като могат да се разширяват (частично или изцяло), съкращават
(частично), да се комбинират, да се разработват нови в съответствие с мащаба
на дейността на предприятието, характера на производството/услугите и други.
При планиране на продажбите – информацията се представя по месеци
или тримесечия; счетоводният персонал се позовава на информация от сметка
Приходи от продажби на продукция от предходни отчетни периоди; за нуждите
на анализа - съпоставя се информацията от текущия период с бюджетни/
планови, прогнозни данни и с данни от миналия период.
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Таблица. 1. Бюджет „Продажби за периода …“

- мин. период

Приходи от продажби

продажби

Планови приходи от

мин. период

Продажна цена (лв.) -

цена (лв.)

Прогнозна продажна

период

изражение) - мин.

(в натурално

Д

продажби (в

О

Потенциален обем

Р
И

Обем продажби

Показатели

Е

натурално изражение)

П

I тримесечие
II тримесечие
III тримесечие
IV тримесечие
ВСИЧКО

Целесъобразно е счетоводният персонал да се извършва анализ по
продуктови групи и по региони. Изготвя се бюджет „Продажби по видове
продукция“, както следва:

Таблица. 2. Бюджет „Продажби по видове продукция“

Показатели

I
Обем

продажби

(в

Мин. период

Планов период

(тримесечия)

(тримесечия)

II …

Всичко

I

II ....

Всичко

натурално

изражение)
Продажна цена (лв.)
Приходи от продажби (лв.)

Така въз основа на реализираните и планираните количества продукция
по отделни видове и направления (в т.ч. в страната; в страни, които не са
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членки на ЕС и в страни, членки на ЕС) за предходния и предстоящия отчетен
период, се отчитат промените в цените, представя в структуриран вид
отклоненията за продажбите в натурално изражение и приходите от продажби
по тримесечия, респ. по месеци.
При планиране на производството на предприятието се използва
информация от сметка Продукция, планови (прогнозни, бюджетни) данни за
продажбите, сметка Приходи от продажби на продукция за миналия отчетен
период.
Таблица. 3. Бюджет „Производство за периода…“1

Показатели

Месеци
01

02

03

и т.н.
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Обем продажби (в натурално изражение) – минал
период
ВСИЧКО:
Прогнозен обем продажби (в натурално изражение)
ВСИЧКО:

За по-голяма прецизност

и

аналитичност

на информацията за

производството се изготвя и съответно:

Таблица. 4. Бюджет „Производство (по видове продукция)
за периода ….“2

1
2

Изготвя се само в натурални измерители.
Изготвя се само в натурални измерители.
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Показатели

Видове продукция
n1

n2

n3

n4

и
т.н.

Прогнозен обем продажби (в натурално изражение)
Остатък от произведена, но непродадена готова
продукция в края на периода (в натурално
изражение)
Остатък от произведена, но непродадена готова
продукция в началото на периода (в натурално
изражение)
Потенциален обем производство (в натурално
изражение)

Целесъобразно е данните за производството от текущата година да се
съпоставят освен с прогнозните (плановите, бюджетните) данни и с
информация за производството за миналия отчетен период. По този начин ясно
се визуализират състоянието и перспективите за развитие на предприятието,
респ. данните се явяват база за изчисляване на показателите за паричните
постъпления.
По отношение на клиентите целта е да се откроят тенденциите в оборота
на предприятието, да се установят клиентите с намален оборот, респ. да се
разкрият причините за това, да се набележат мерки за привличане на
потенциални клиенти.

Таблица. 5. Бюджет „Търговски оборот на предприятието”
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К

Обороти предходна година, в т.ч. по

Обороти предстоящ отчетен период, в т.ч. по

Л

тримесечия

тримесечия

И

(хил. лв.)

(хил. лв.)

Е

I

II

III

IV

В

I

II

III

IV

В

Н

С

С

Т

И

И

И

Ч

Ч

К

К

О

О

Отчитане лимита за контрола над плащанията е основание за
изготвянето на бюджета:
Таблица. 6. Бюджет „Вземания от клиенти”

К

Вземания от клиенти предходна

Вземания от клиенти предстоящ отчетен период, в

Л

година, в т.ч. по тримесечия

т.ч. по тримесечия

И
Е

(хил. лв.)
I

II

III

(хил. лв.)
IV

В

I

II

III

IV

В

Н

С

С

Т

И

И

И

Ч

Ч

К

К

О

О

В зависимост от информационните потребности на ръководния орган в
табличен вид може да се разнесе информация за миналия отчетен период и за
предстоящия период по отношение условия на плащанията, срокове, оборот и
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съответно % отстъпки, обем продажби по клиенти по групи артикули
(наличностите по групи артикули), върната продукция по рекламации по
клиенти.
Друг етап от работата включва разработването на бюджет „Преки
разходи за материали“. Счетоводният персонал се основава изцяло на
информация за производството по отделни видове продукция и информацията
от преките разходи, набрани по разходна норма за единица материал (кг, метри,
литри и т.н.).

Таблица. 7. Бюджет „Преки разходи за материали“ (по видове продукция)

Март….

Февруари

Януари

Предст. отч. пер.
Март…

Февруари

Мин. отч. пер.
Януари

Показатели

Обем произведена продукция
Нормативен разход за материали за единица
продукция (в количествено изражение)
Разходи за материали

Съпоставя се информацията за количеството материали за миналия и
текущия период. По аналогичен начин могат да бъдат анализирани преките
разходи за материали по видове продукция от текущия период с бюджетните
(прогнозни, планови) данни.
С не по-малко значение за ръководството в практиката на предприятията
е бюджетирането на „преки разходи за труд“. Предлага се бюджетът да се
разработва по видове готова продукция въз основа на информацията за
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производството, нормите за разход на труд, общите човекочасове и разценката
за един човекочас. Изчисляват се и осигуровките, които са за сметка на
работодателя.
Препоръчва се обект на бюджетиране в предприятията да бъдат и
непреките общопроизводствени разходи. Бюджетът на общопроизводствените
разходи може да се представи в различни форми – счетоводният персонал
преценява какви показатели да бъдат включени в него, в т.ч. обем
производство, норматив за променливите разходи, амортизации и други,
съобразно

конкретните

нужди

от

информация.

Анализират

се

общопроизводствените разходи по видове продукция от текущия период с
бюджетните (прогнозни, планови) данни.
Предлага се в предприятията да се изготвя бюджет „Себестойност на
готовата продукция“ с цел изчисляване на прогнозната величина на
себестойността за видовете произвеждана продукция за предстоящия отчетен
период и респ. нейното сравняване с величината на себестойността за отчетния
период. Създават се предпоставки за съпоставяне на плановата с фактическата
себестойност, респ. установяване на отклонения, ако такива са възникнали; да
бъдат търсени и анализирани причините за това. Още повече, че някои
предприятия възприемат подход на оценяване и заприходяване на готовата
продукция по бюджетна себестойност. Тогава задължително в края на отчетния
период тя се привежда към фактическата себестойност. Удачно е разликата
между двете себестойности да бъде отчитана посредством корективна сметка с
наименование, например Отклонение на бюджетната от фактическата
себестойност. Съобразно информационните потребности на ръководния орган,
величината на себестойността по видове продукция от текущия период се
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сравнява с величината на себестойността по видове продукция от миналия
период.
Предлага се също така изготвянето на бюджети, отнасящи се до
покриване на рискови разходи, в т.ч. бюджет Разходи за възстановяване на
околната среда и бюджет Разходи за преструктуриране на предприятието.
Изработването

на

бюджет

Разходи

за

преструктуриране

на

предприятието се препоръчва, поради това че икономическата обстановка в
страната изправя немалък брой предприятия пред вариант за преустановяване
на дейността на клоновете си. Изготвянето на бюджета би осигурило на
ръководния орган прогнозна информация за провизирането за задължения и за
необходимите парични средства за предстоящия отчетен период, които ще са
му необходими при неговото преструктуриране. „Най-добрата приблизителна
оценка“ на разходите за погасяване на съществуващо задължение към датата на
баланса се изчислява на база счетоводни данни при съблюдаване на трудовите
нормативни регулации.
Препоръчително е изработването на Бюджет на база дейности.

Таблица. 8. Бюджет “Основна дейност ... производство на ...“ (По идеи на:
Павлова, 2013, с. 93)

годината

месец

За текущия

на годината

От началото

месец

За текущия

Показатели

От началото на

Отклонение

Разходи за материали, в т.ч.
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*основни
*спомагателни
*препарати за борба с болести и вредители
*резервни части
*вода
*горива и смазочни материали
*ел.енергия
*инвентар
*масло за машини
*материали за ДМА
*материали за техническо обслужване
Разходи за външни услуги, в т.ч.
*наем
*услуги
*застраховки
*наета техника
*текущ ремонт
*реклама
*технически услуги
*абонамент
*граждански договори
Разходи за амортизации
Разходи за заплати, в т.ч.
*разходи за заплати по трудови договори
*разходи за заплати по граждански договори
Разходи за осигуровки, в т.ч.
*разходи за социални осигуровки
*разходи за здравни осигуровки
*разходи за УПФ
*разходи по неизползвани отпуски
*разходи за социални осигуровки по граждански
договори
*разходи за здравни осигуровки по граждански договори
*разходи за здравни осигуровки върху болнични
*разходи за фонд „Обществено осигуряване“ върху
болнични
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*разходи за здравни осигуровки върху неплатен отпуск
Разходи за експлоатация на машини
Други разходи
Програмни продукти
Придобиване на ДМА
Общо

Обобщената информация за текущия период първоначално се съпоставя
с прогнозни (планови, бюджетни) данни и след това с данни от миналия период.
Установяват се отклоненията, разкриват се причини и фактори, набелязват се
мерки.
По отношение на задълженията, с най-голямо практическо значение са
бюджетите по отношение на:
доставчиците, в т.ч. оторизирани доставчици, доставчици – доставки
на суровини и материали, отказани поради липсващи или несъответстващи
заявки. Прогнозно се актуализира лимита за контрола над плащанията.
финансовите предприятия, респ. задължения до 1 година и над 1
година. Прогнозира се необходимостта от ползването на чужди парични
средства за нормалното осъществяване на стопанската дейност за предстоящия
отчетен период спрямо миналия период. Разкриват се тенденциии и
зависимости на предприятието по отношение на привлечения капитал под
формата на кредити.
Бюджетът в готов вид дава възможност да се прогнозира сумата, с която
предприятието трябва да разполага през различните месеци на следващия
отчетен период, за да бъдат удовлетворени условията по договорите с
различните финансови институции. Прогнозната стойност на задълженията към
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финансови предприятия до 1 година и над 1 година намира изражение във
финансовия бюджет – бюджетен счетоводен баланс.
По отношение на дълготрайните (нетекущи) материални активи –
ръководният орган трябва да разполага с актуална информация по отношение
на ресурсите за осъществяване дейността на предприятието за миналия период
и да планира предстоящия период с оглед тенденциите и перспективите за
обезпечаване на производството, транспортната дейност и други.

План

Експлоатационен лизинг
Предх. г.

финансов лизинг
План

При условията на
Предх. г.

ликвидация
План

В процес на
Предх. г.

План

придобиване

В процес на
Предх. г.

План

Предх. г.

План

Придобити
Предх. г.

Наименование

Извадени от употреба

Таблица. 9. Бюджет „Дълготрайни материални активи”

За нуждите на управлението, бюджети следва да се изработят и по
отношение на експлоатацията и плановите ремонти на дълготрайните
(нетекущи) активи, в т.ч. сервизни обслужвания, ремонти, закупуване и
употреба на резервни части и други.
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По отношение на материалните запаси с най-голямо практическо
значение за предприятията е сравняване изменението на произведената готова
продукция с темпа на изменение на материалите. За целта информация се
разнася в табличен вид, съответно:
бюджет „Материали“.

Таблица. 10. Бюджет „Материали”

Материали

Мин. период
Вложени

Прогноза
Вложени

Материали по

Материали по

материали

материали

план

план

(количество)

(стойност)

(количество)

(стойност)

бюджет „Готова продукция“.

Таблица. 11. Бюджет „Готова продукция”

Готова продукция

Мин. период

Прогноза

/

Произведена

Произведена

Готова продукция

Готова продукция

Видове

продукция

продукция

по план

по план

(количество)

(стойност)

(количество)

(стойност)

n1
n2
n…
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По отношение на персонала. Препоръчва се изготвянето на таблични
форми по звена и за предприятието като цяло. По този начин ще се визуализира
по-задълбочено движението на персонала и разходите за него, в т.ч. трудово
възнаграждение, осигурителни вноски и други. Резултатът от изготвянето на
прогнози, респ. анализ е основание за определяне оптималната численост на
персонала в зависимост от дейността на предприятието; редуциране числения
състав по звена и общо за предприятието с цел повишаване ефективността на
използване на човешките ресурси; извършване на структурни промени при
създаване на ново производство, закриване на неефективно производство или
поради липса на пазар за реализация на готовата продукция и други.
Изработването на бюджети на пълните разходи, приходите от
продажби на продукция и печалбата от продажби на продукция като цяло и по
отделни видове продукция (Гълъбов, 2010, с. 28-30) би имало единствено
положителен ефект за дейността на предприятието. Прилагането му в
практиката цели сравняването на:
•

прогнозната величина на печалбата от продажби на продукцията

като цяло и по видове с величината на печалбата от продажби на продукция
като цяло и по видове за текущия период;
•

величината на печалбата от продажби на продукция като цяло и

по видове за текущия период с величината на печалбата от продажби на
продукция като цяло и по видове за миналия период.
Тази информация е необходима на ръководния орган на предприятието,
за да се определят производствата които са най-печалбоносните към момента и
каква е перспективата за предстоящия период. Това съответно би оказало
влияние на стратегията за развитие на предприятието в бъдеще.

21

Предложените бюджетни форми са примерни и препоръчителни, някои
са апробирани в практиката.
С оглед задълбочаване на анализа за целите на управлението, по-ясното
и точно установяване на тенденциите, се препоръчва да се използват прогнозни
(планови, бюджетни) данни, счетоводна информация от текущия период и
счетоводна информация от предходния/минали период/и.
Целият този процес на информационно обслужване от бюджетирането
може да се обслужва от интегрираната счетоводна информационна система.
Счетоводният й модул изцяло обслужва областта на финансовото планиране,
планиране на ресурсите и прогнозиране. Използването на интегрираната
счетоводна информационна система може да има единствено положителен
ефект, тъй като се игнорират грешки и неточности, гарантира се точността на
прогнозираните стойности, а това е предпоставка изготвяните бюджети да
бъдат качествени и информацията от тях да е надеждна, ценна и полезна за
ръководството.

*

*

*

В заключение, активното използване на бюджетния подход при
управлението на предприятието благоприятства управленския орган да оцени
по-прецизно отделните аспекти на „бизнеса” и да постигне по-висока
ефективност при реализацията на формулираните цели на предприятието на
база притежавани ресурси. Специално счетоводното бюджетиране, постепенно
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се налага по естествен път като потребност, най-вече от „глада“ за информация
на ръководния орган по отношение на бъдещия отчетен период. Анализирането
и оценяването на резултатите от дейността на предприятието и на центровете
му на отговорности за миналия отчетен период чрез бюджетите за същия
период са проекция на счетоводното бюджетиране.
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