374
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КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ТРИСТРАННОТО
СЧЕТОВОДНО ЗАПИСВАНЕ В УСЛОВИЯТА
НА БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИИТЕ
гл. ас. д-р Борислав Боянов1
Резюме: В доклада се разглежда иновативната концепция за тристранното счетоводно записване в условията на дигитална среда. Направен
е ретроспективно изследване на възгледите за тристранното счетоводно
записване, както и на „инерционно счетоводство“, което освен информационна, притежава и ефективна контролна функция чрез прилагането на
блокчейн технологията.
Ключови думи: концепция, тристранно счетоводно записване, блокчейн, дистрибутивен счетоводен регистър
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„Една нова визия за бъдещето
винаги има нужда преди всичко от нов поглед към миналото“
Тиодор Зелдин

Развитието на социално-икономическите явления и процеси през последните десетилетия създадоха условия за зараждането и глобалното разпространение на концептуалния подход в осмислянето на счетоводството и
финансовата отчетност. Концептуалният начин на разбиране и интерпретиране на фактите, явленията и събитията от дейността на всяко едно
предприятие представлява еволюционен принос на счетоводната наука в
развитието на общата икономическа теория и на науката за отделната стопанска единица.
От философска гледна точка концепцията представлява система от понятия, в която една част от понятията се осмислят чрез друг част. Като основно схващане или възглед концепцията може да бъде разбрана и оценена
пряко от опита и от обективната действителност, но само в случаите, когато не съществува разработена теория в дадена науча област2. Концепцията
слага началото на научното търсене, като намира своя смисъл в практическите решения на заложените идеи3.
Концепцията представлява конструктивен изначален принцип в
съвременната счетоводна наука, чрез който се означава единството на
дадена значима идея с обективната действителност.
1

Борислав Боянов, гл. ас. д-р, катедра „Счетоводство и анализ―, УНСС – София,
b.boyanov@unwe.bg
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Вж. Христов, С., https://www.novavizia.com/definitsiya-kontseptsiya-teoriya-da-bydem-potochni-s-ponyatiyata/, извлечено на 30.12.2019 г.
3
Динев, М. Годишник на ИДЕС – 2010. София, 2011, с. 15.
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Еволюцията на счетоводството се характеризира с неговия емпиризъм и
непрекъснатото „догонване― на теоретичните идеи спрямо практическата
база. Поради това в историята на счетоводството са познати редица значими опити да се разработи теоретична рамка, от една страна, както и множество експерименти на концепции, от друга страна. Бурното развитие на
стопанските процеси показа, че „добавената стойност― от счетоводството
се генерира чрез концептуално построените правила, които се прилагат на
различните етапи от процеса на счетоводно отчитане.
Счетоводната наука дава своя ценен принос не само за стопанското развитие, но и за материалното и духовно обогатяване на обществото. На световната научна сцена от десетилетия наред е поставен въпросът: Как икономическият, социалният и технологичният контекст са повлияли на
счетоводството и как този контекст от своя страна е повлиян от
счетоводството1? Съществуващата икономическа система на всеки етап
от историческото развитие на обществото обуславя огромна съвкупност от
фактори, които въздействат разнопосочно върху счетоводството – и обратното. Социалният контекст на счетоводната наука обхваща взаимодействието на човека със счетоводната наука като последиците от това са с много
по-продължителни ефекти в сравнение с икономическите фактори. Както
посочва проф. Коста Пергелов социалната детерминация на счетоводството очертава „теоретичният му облик като система, заемаща определено
място в духовното богатство на обществото. Сред тях заеха централно
място съжденията за теоретичните основи на прилаганите в счетоводството способи изобщо и в частност на способа за двустранно записване по счетоводните сметки. Те позволиха да се излезе от кръга на съзерцателното и чисто описателното им интерпретиране и чрез прилагане на
разума и мисленето и на свързания с тях категориален синтез и анализ, да
им се даде дълбока теоретична обосновка, основаваща се на постиженията
на науката в други фундаментални и частни области на знанието.―2
Значимите теоретични и практикоприложни приноси на счетоводството
през последните години се дължат в голяма степен на технологиите и иновациите, които се превърнаха в нова пресечна точка от развитието на почти
всеки аспект от социално-икономическото развитие на съвременното общество. Технологичната революция постави своя отпечатък и върху счетоводната наука като богато емпирично знание. За да бъде „счетоводната наука адекватна на епохата, в която живеем, и за да не изостава от равнището
на световната наука―3 е жизнено важно да се изследват възможностите за
използване на блокчейн технологиите като конструиращ елемент на диги1

Faccia, A., N. R. Mosteanu, Accounting and blockchain technology: from double-entry to
triple-entry, The Business and Management Review, Volume 10, Number 2, April, 2019, p. 108.
2
Пергелов, К. За счетоводството и счетоводната наука и образование, С., 2005.
3
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талната организация на счетоводството и като фундаментален замисъл на
тристранното счетоводно записване.
Процесите на дигитална трансформация и въвеждане на изкуствения
интелект в счетоводната дейност на предприятията налагат да се изгради
нова организационна структура и форма на счетоводството. Според проучванията на експертите от американската компания „Genpact― през следващите три години финансово-счетоводната дейност на големите корпорации
във значителна степен ще бъде дигитализирана като процесът на текущо
счетоводно отчитане ще се осъществява от хибридна работна сила – от хора и от роботизирани процеси1. Във връзка с това на дневен ред се поставят
възгледите за тристранното счетоводно записване.
В счетоводната литература концепцията за тристранното счетоводно записване в нейния класически вид е известна от 80-те години на ХХ век. За
нейн автор се приема американският професор Юджи Иджири, който я
разработва и описва детайлно в труда „Рамка на тристранното счетоводно
записване―2, публикуван през 1986 г. През годините тази негова публикация остана в известна степен забравена, тъй като обхващаше две научни
области – счетоводството и криптографията3. С този научен труд проф.
Иджири доказва, че интелектуално е изпреварил своето време с най-малко
20 години. Концепцията на Юджи Иджири е оригинален принос за счетоводната теория, но тя се различава съществено от основният замисъл на
настоящата работа, в основата на която е поставена революционната технология „блокчейн―. Независимо от това заслужава внимание да се представи в систематизиран вид сърцевината на концепцията на Иджири.
Докато двустранното счетоводно записване обяснява какво се е случило
и защо се е случило, то тристранното счетоводно записване се опитва да
обясни с каква скорост се е случила определена стопанска операция. Инерционният импулс и сили илюстрират тенденциите както за приходите, така
и за разходите, които се повтарят в следващите периоди. Концепцията за
тристранно записване базираща се на инерцията е адаптирана от физиката
на движението. Първият закон на Нютон, който е известен като Закон за
инерцията определя, че съществува отправна система спрямо която
всяка свободна от външни въздействия материална точка се движи
равномерно праволинейно т.е. без ускорение. Такава отправна система
се нарича инерциална. Същността на този закон се заключава в това че на
материалната точка е присъщо свойството инертност – в отсъствие на
външно въздействие тя се движи равномерно и праволинейно в инерциална
1

Ghosh S., Accounting Transformation in the Age of Digital and Hybrid Labour, Genpact,
September, 2018.
2
Ijiri Y., A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, The Accounting Review, Vol. LXI, No.
4, October, 1986.
3
T. N. Swaminathan, Triple entry accounting & Block Chain – Are they vaccines for financial
scams?, Forbes – India, April, 2018, p. 2-4
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отправна система. В инерционното счетоводство импулсът се разглежда
като забавяне или ускоряване на приходите или разходите. За разлика от
него, двойното счетоводно записване може да се разглежда като просто отчитане на скоростта (приходите) и местоположението (благосъстоянието)
на предприятието, но не може да обясни и да прогнозира скоростта на извършване на стопанските операции.
Импулсът в контекста на инерционното счетоводство се отнася до текущите приходи и разходи. Според проф. Иджири, както промяната в благосъстоянието трябва да бъде обяснена въз основа на приходите, така и
промяната в инерцията трябва да бъде обяснена с импулс. Терминът импулс се използва за обяснение на промяна в инерцията. Импулсите в рамките на счетоводството имат слабости, които много трудно могат да се определят с точност. Дори и в рамките на класическото двустранно счетоводство може да се окаже трудно да се установи точният актив, от който произтичат дадени приходи. Когато в отчетния процес се добавят и импулси,
този процес става още по-труден. Не само трябва да се намери произходът
на приходите, но и причината защо тези приходи, произхождащи от дадено
местоположение, се променят в положителна или отрицателна посока.
Иджири, обяснява, че импулсните сметки се нуждаят от време, за да се
развият, докато практиците и законодателите свикнат с концепциите за
импулс и инерция, както и промените в тях. Счетоводните сметки с тристранно записване ще отразяват същото качество, последователност и лекота
на използване, след като бъдат използвани достатъчно дълго време, така че
да се оценят реално техните предимства.
В счетоводната теория намира място и е широко подкрепяно още едно
задълбочено изследване, целящо научно обосноваване на тристранното
счетоводно записване. Негов автор е криптографа Иън Григ1. Той защитава
тезата, че цифрово подписаната разписка представлява иновация в областта на финансовата криптография, която позволява прилагането на счетоводството в по-широката област на дигиталните пари, като създава три
счетоводни записа за всеки един от участниците във всяка една сделка.
През 2017 г. Даи и Васархелий2 доразвиват модела на Григ. Според тях
при тристранното счетоводно записване третата участваща страна следва
да бъде заменена от блокчейн технологията. Блокчейнът следва да бъде
частен, като достъпът до него да се осъществява чрез предоставяне на разрешение от управляващата го компания. По този начин се осигурява централизирано съхранение на информацията и ограничаване на достъпа до нея
от трети нежелани страни. За всяка една транзакция в системата се създава
1

Grigg, I. Triple Entry Accounting, 2005, http://iang.org/papers/triple_entry.html, извлечен
на 22.12.2019 г.
2
Dai, J, Vasarhelyi, M. Toward Blockchain-Based Accounting and Assurance, Journal Of
Information Systems, 31, 3, p. 7, 2017.
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счетоводен запис, който следва да се проверява и валидира от счетоводители, одитори, мениджъри.
Авторите предлагат системата на тристранното счетоводно записване да
се изгради на основата на двустранното счетоводно записване към което да
се добави трето записване с помощта на блокчейна.
Какво представлява блокчейн технологията? За счетоводни цели е необходимо да се знае, че блокчейн (blockchain) дължи името си на начина, по
който се съхраняват данните за извършените стопански операции – в блокове, които са свързани помежду си и образуват верига. Всеки блок съдържа хеш (цифров отпечатък или уникален идентификатор), временни партиди от скорошно валидирани транзакции и информация от предишния блок.
Информацията от предишният блок свързва блоковете заедно и предотвратява промяната на всеки блок или блокирането между два съществуващи
блока. Този механизъм прави Блокчейн практически неподлежаща на манипулации система, своеобразна ваксина срещу счетоводни измами. На
практика Блокчейн се състои от свързани помежду си компютри, наречени
„възли―. Всеки възел може да проверява и предава информация (хеш) за
транзакциите чрез софтуер, предназначен за тази цел. Всеки възел запазва
копие на целия блок, който автоматично се изтегля, когато се свързвате с
мрежата и непрекъснато се актуализира.
За разлика от двустранното счетоводното записване, при блокчейн технологията се използва „дистрибутивния счетоводен регистър―, който функционира по съвременни начини с помощта на дигиталните технологии.
При тристранното счетоводно записване базирано на блокчейна счетоводната информация се създава, обработва, поддържа и съхранява в дистрибутивен регистър (разпределена книга). Иновативното на тази концепция се
състои в това, че разпределената счетоводна книга предоставя равен достъп
и права на всички заинтересовани страни. По този начин блокчейн технологията използва модел на тристранно счетоводно записване. Това гарантира, че
счетоводителят, одиторът, клиентът или регулаторът ще имат идентично копие на счетоводния регистър по всяко време. Същевременна и сигурността на
информацията е на много високо ниво, тъй като технологията Блокчейн използва частни и публични ключове за удостоверяване на потребителите.
В системата на дистрибутивния счетоводен регистър участниците в
мрежата потвърждават всеки нов блок, за който постигат консенсус. Този
консенсусен механизъм, при който отделните членове на мрежата се договарят и потвърждават транзакцията, е промяна на парадигмата от централизираните системи и бази данни, където се използва единна система за валидиране и потвърждаване на извършените операции. Консенсусният механизъм
гарантира, че добавеният блок съдържа достоверна информация.
Традиционният консенсусен механизъм се нарича „доказателство за работа― (Prove of Work). При него валидността на транзакциите се проверява
в процес, наречен „добив― (копаене). Копаенето от своя страна представля378
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ва подреждане на математически пъзел, за да се проверят транзакциите в
рамките на всеки блок.
Алтернативният начин за проверка и валидиране на предложените транзакции се нарича „доказателство за залога― (Proof of stake). При този механизъм с приоритет при потвърждаването на транзакциите са участниците,
които притежават по-голям дял или залог (богатите участници). „Доказателството за залога― представлява по-евтина форма на консенсус. Участниците не е нужно да използват своята компютърна мощ, защото единствените фактори, които влияят върху техните шансове, са общият им брой и
сложността на мрежата.
Чрез използването на дистрибутивния счетоводен регистър, основаващ
се на един от посочените по-горе консенсусни механизми, участниците в
мрежата потвърждават цялата информация, свързана с дадена счетоводна
операция. Например, когато предприятие „М― предостави нареждане за
прехвърляне на 1 000 лв. на предприятие „С―, членовете на мрежата ще
потвърдят дали „М― разполага с 1 000 лв. в портфейла си, за да изпълни
действително операцията.
Наличието на счетоводен регистър, който лесно показва целия низ от
свързани операции, не само би осигурил надеждна одитна следа, но това би
позволило и на двете страни по транзакцията да актуализират своето финансово състояние в реално време. Всеки път, когато блокчейна се актуализира с нов запис, и двете страни по транзакцията са в състояние незабавно да видят промяната. В това се крие силата на тристранното счетоводно
записване, която представлява стратегическа превантивна мярка срещу
финансови, банкови и счетоводни измами.
Блокчейн технологията представлява революционна промяна в начина
на функциониране на счетоводните системи на предприятията. Както подчертава сър Марк Уолпорт, главен научен съветник на правителството на
Обединеното кралство, „може би сме свидетели на един от тези експлозии на
творчески потенциал, които катализират изключителни нива на иновации―.
Появата и широкото навлизане в счетоводството, финансовата отчетност и одита на блокчейна поражда сред счетоводните среди, както позитивни реакции, така и загриженост за счетоводната професия. От една
страна е безспорно, че ще се ускори многократно ефективността, точността
и навременността на създаване и обработване на счетоводната информация. Същевременно, обаче е възможно да се застраши счетоводната професия, тъй като ще се наложи счетоводителите да се приспособяват към нови
направления в счетоводната работа.
Понастоящем в международен план преобладават законодателните
изисквания и професионалните стандарти, които налагат на предприятията
да изграждат и да поддържат счетоводни системи, основаващи се на двустранното счетоводно записване. Въпреки множеството регулаторни изисквания, опитът показва, че твърде често в дейността на всяко едно предпри379
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ятие възникват счетоводни грешки. В едни случаи тези грешки са случайни, а в други – умишлени и съзнателни деяния, които нарушават установеният правов ред и способстват за развитието на явлението „финансови измами―. Поради тази причина един от лайтмотивите на настоящата статия
са възможностите за редуциране на рисковете от счетоводни грешки и ограничаване на механизмите за финансови измами чрез внедряването на
блокчейн технологията и преминаване от двустранно към тристранно счетоводно записване. Това е един от пътищата за ефективното функциониране на счетоводството като „източник на достоверна информация за упражняване на ефективен контрол върху стопанската дейност и за всестранно
анализиране и прогнозиране на неговите прояви в бъдеще―1.
Блокчейн технологиите се очаква да променят организацията на счетоводната дейност по начини, които не са виждани досега. Въздействието на
дигиталните технологии върху счетоводната система на предприятието е
възможно да се очертае в следните няколко насоки:
 Промяна в целите, обхвата и принципите на независимия финансов
одит – всички счетоводни записи се разпространяват и криптографски запечатват, което прави практически невъзможно унищожаването или манипулирането на счетоводната информация. Това може съществено да промени
ролята на одиторите. Вероятно одиторът на бъдещето дори няма да бъде счетоводител, а експерт по блокчейн, обучен да идентифицира и отчита начините, по които може да се злоупотреби с технологията на блокчейн.
 Регистрирането и обобщаването на счетоводната информация се извършва в реално време. Това предполага ефективното функциониране на
„инерционното счетоводство―. Счетоводителите няма да се затрупват с
оперативна работа, изискваща няколко дни или дори седмици, за да обработят
счетоводните документи и да изготвят необходимите управленски и данъчни
регистри, декларации и отчети. Моменталната обработка на счетоводната информация ще допринесе за съществени промени в управлението на паричните
потоци на предприятията, тъй като чрез използването на блокчейна междуфирмените разплащания (национални и международни) ще се извършват с
много по-голяма скорост и при съществено по-ниски разходи.
 Внедряване в дейността на предприятията на „умните договори―
(smart contracts). Умните договори са софтуерни приложения, работещи в
блокчейн среда. Тези програми определят правила за договора и прилагат
споразумението, след като правилата са изпълнени. Те ще променят изцяло
начина на работа на счетоводството, като заменят традиционните финансови транзакции, трудовите и облигационните отношения.
Тристранното счетоводно записване съчетано с блокчейн технологията са най-съвременния и иновативен начин за отразяване на обективната
действителност от дейността на предприятието в реално време.
1

Пергелов, К. За счетоводството и счетоводната наука и образование, С., 2005.
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THE CONCEPT OF TRIPLE ENTRY ACCOUNTING IN THE
CONTEXT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES
Borislav Boyanov1
Abstract: The innovative concept of triple entry accounting in a digital
environment is examined in the paper. A retrospective study of the views on
triple entry accounting has been made, as well as „momentum accounting“,
which, in addition to information, also has an effective control function
through the application of blockchain technology.
Keywords: conception, triple entry accounting, blockchain, distributive
accounting ledger
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