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Преразглеждане 
на ролята  
на компаниите в обществото

Н аблюдава се засилен интерес 
към нефинансовото отчитане 
от страна на инвестиционните 

специалисти, насочен към оповестявания 
касаещи околната среда, социалните 
въпроси и управлението (ОССВУ), които 
допринасят повече за вземането на 
решения в компаниите. 

ОССВУ анализът предоставя 
допълнителен обектив за пре-
глед и оценка на компаниите и 
активите. Тези фактори помагат 
при идентифицирането на нови 
възможности и управлението на 
дългосрочните инвестиционни 
рискове, като в крайна сметка 
се избягва лошото представяне, 
което може да е резултат от 
слабите практики на ОССВУ.

Дори и тези, които остават 
скептични, разбират, че репута-

ционните и екологични рискове 
могат да повлияят на същност-
та и на начина, по който правим 
бизнес. А компаниите в Бълга-
рия няма да бъдат изключение. 
От гледна точка на бизнеса, 
отчитането на нефинансови и 
ОССВУ дейности е важно, за да 
се подпомогне укрепването на 
Вашата корпоративна репута-
ция с различни заинтересовани 
страни, в това число клиенти.



Нашият екип

С какво EY може да помогне

Нефинансово 
отчитане

И нвеститорите, регулатор-
ните органи и — по-общо— 
обществото все повече 

изискват по-голяма прозрачност по 
отношение на нефинансовите резул-
тати на организациите за оценка 
на тяхната истинска стойност в 
дългосрочен план. В отговор, пред-
приятията трябва да разширят 
обхвата на своето отчитане и да 
търсят нови начини за комуникация 
на нефинансовите резултати.

Съгласно Закона за счетоводството в Бълга-
рия нефинансовите отчети следва да бъдат 
включени в докладите за управление на големи 
предприятия, които са предприятия от об-
ществен интерес, надвишаващи средния брой 
от 500 служители за отчетния период.
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Услуги свързани с изменение на климата и устойчивост

 Консултации за нефинансово

Отчитане

M ожем да помогнем на клиенти с 
комуникацията на нефинансовите 
резултати и да отговорим на 

изискванията на корпоративните, нефинансови 
и интегрирани рамки за отчитане. Можем да 
помогнем на клиентите да идентифицират 
очакванията на заинтересованите страни, както 
и да съдействаме за осигуряване на доверие  
и сигурност на пазара на производителността  
и за създаване на стойност в дългосрочен план.

Някои от нашите консултантски услуги включват:

В мрежата на EY има опитни 
специалисти, които могат да 
провеждат виртуални или обучения 
“на живо”, фокусирани върху GRI 
(Глобалната инициатива по 
отчетност), ISO (Международната 
организация за стандартизация) или 
други персонализирани обучения.

Разработване на 
нефинансови, инте-
грирани, годишни 
доклади, включи-
телно и доклади за 
устойчиво разви-
тие, съвместими 
с изискванията на 
Глобалната инициа-
тива по отчетност  
(GRI), както и други 
комуникации

Подпомагане при 
установяването 
на оповестявания 
свързани с риска 
за корпоративно 
управление

Събиране и  
сортиране на 
нефинансови данни 
за подпомагане на 
управленското отчи-
тане, отчитането 
пред борда на дирек-
торите и за външни 
оповестявания

Разработване 
на вътрешни и 
външни стратегии 
за отчитане, 
включително 
идентифициране на 
ключови показатели 
за ефективност

Осигуряване 
на подкрепа за 
разработване на 
интегрирани рамки 
за отчитане



Нефинансово

Осигуряване  
на отчетност

EY Bulgaria

О т много клиенти на EY 
се изисква да получат 
потвърждение за кон-

кретни нефинансови оповестява-
ния въз основа на нормативните 
изисквания. Мнозина желаят да 
съобщят проверена нефинансова 
информация като начин за осигу-
ряване на конкурентно предим-
ство.

Одит отделът на EY 
осигурява прозрачност 
и отчетност на 
заинтересованите страни 
на своите клиенти, както и 
сигурност за ръководството 
и лицата, натоварени с 
управление на качеството на 
предоставената информация. 

Предметът на нашия нефинансов одит може да бъде под различни форми, но често се фокусира върху:

Интегрирани доклади, 
включително екологични, 
социални, икономически и 
управленски оповестява-
ния

Доклади за устойчиво раз-
витие, съответстващи 
на Глобалната инициати-
ва по отчетност (GRI) 
или доклади за корпора-
тивна отговорност, вклю-
чително оповестявания на 
резултати, данни, цели и 
ключови показатели, свър-
зани с екологични, социални, 
икономически и управленски 
теми

Спазване на  
принципите, определени 
от външни или вътрешни 
стандарти или кодекси  
за поведение

Специфични  
комуникации, 
изпратени до конкретни 
заинтересовани 
страни или до борда на 
директорите, свързани с 
нефинансови резултати 

Потвърждението на 
нефинансова информация 
може да бъде предоставено 
в съответствие със 
съответната индустрия, 
отраслови или професионални 
стандарти чрез издаване 
на Доклад на независимия 
одитор.
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За EY 

EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните  
и финансовите консултации и сделки. Задълбочените 
познания и качествените услуги, които предоставяме, 
спомагат за укрепването на доверието и сигурността в 
капиталовите пазари и в икономиките по целия свят. Ние 
изграждаме изключителни лидери, които работят заедно, 
за да отговорят на очакванията на нашите клиенти и всички 
заинтересовани страни. По този начин ние играем важна 
роля в изграждането на един по-добър корпоративен свят  
за нашите служители, клиенти и по-широки общности.

EY е част от глобалната организация и може да се отнася 
към една или повече компании–членове на Ърнст и Янг 
Глобал Лимитид, всяка от които е самостоятелно правно 
дружество. Ърнст и Янг Глобъл Лимитид e дружество с 
ограничена отговорност, регистрирано във Великобритания, 
което не предоставя услуги на клиенти.
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