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К огато са изправени 
пред нарушена нормална 
бизнес дейност и криза, 

устойчивите организации 
полагат усилия, за да преодолеят 
несигурността, вместо да се 
оставят да бъдат погълнати  
и контролирани от нея. 

Подсигуряването на ефективна 
бизнес дейност и особено, 
въвеждането на подходящи условия 
за работа по време на криза, както 
и на мерки за минимизиране на 
икономическите загуби, се превръща 
в неотложна задача за ръководния 
екип на всяка организация, с цел 
справяне с предизвикателствата на 
кризисната ситуация. При такива 

обстоятелства, от ръководителя 
на финансовата функция на 
организацията се очаква повече 
от всякога да оказва стабилна и 
непрекъсната пордкрепа на бизнеса 
като открива алтернативни начини 
за работа и създава нови или обновява  
съществуващите дейности и стъпки 
във финансовия процес с цел да  
посрещне нуждите на променящата 
се в отговор на кризата бизнес среда.

Този документ предоставя 
практически стъпки, които могат 
да подпомогнат ръководителя 
на финансовата функция при 
планирането и организацията на един 
успешен процес по дистанционно 
счетоводни приключване.

Стабилност  
и устойчивост

Даниела Петкова
Съдружник, Лидер на направление  
Консултантски услуги в областта на  
финанси и счетоводство, докладване и контрол

EY Bulgaria



1Управление и надзор

Предварително 
счетоводно  
приключване

2
Вземете в предвид участието 
на регионалните/местни екипи 
в процеса и ги включете в 
структурата на виртуалния 
команден център.

1
Създайте виртуален команден 
център, който да включва отделите 
Счетоводство, Финансово плани-
ране и анализ, Данъци, Трежъри и ИТ, 
с цел да се гарантира, че въпросите, 
касаещи различните функции, ще 
бъдат дискутирани и разрешавани 
в реално време. Определете ръко-
воден екип от отдела за управление 
на проекти на командния център, 
който ще изпълнява функцията на 
единно звено за контакт през целия 
процес на счетоводно приключване.

Дистанционно счетоводно приключване

Кликнете върху квадратите,  
за да следите по-лесно стъпките, 
през които вече сте преминали.
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1 Предварително счетоводно приключване

4
Въведете ритмичност при орга-
низирането на срещи между раз-
личните функции и очертайте 
комуникационен процес за всички 
засегнати заинтересовани страни, 
които могат да бъдат лица, които 
допринасят за процеса на финан-
сово отчитане или получатели на 
тази услуга. Уверете се, че бележ-
ките от срещите и списъкът с дей-
ности ще бъдат споделени.

6
Документирайте/преразгледайте 
текущия календар на процеса 
на месечното счетоводно 
приключване, включително и на 
дейностите, отговорните лица, 
сметките и зависимите системи.

3
Определете как трябва да се 
изменят ритмичността на 
срещите и структурата за 
управление с цел провеждане на 
дистанционни срещи, свързани 
със състоянието на процеса по 
счетоводно приключване.

5
Създайте насоки, свързани 
с вземането на решения, 
ескалацията и разрешаването на 
проблеми/въпроси, произтичащи 
от всички  критични дейности 
по процеса. Уверете се, че е 
налице матрица за делегиране на 
правомощия с цел изясняване на 
правата за вземане на решения 
и на процеса за съобщаване на 
критични решения на ключовите 
заинтересовани страни и 
ръководството.

5 



8
Определете отговорни лица за 
всички съществени сметки и 
осигурете възможности за дис-
танционни срещи, на които да 
се обсъжда счетоводното при-
ключване. Определете резервни 
отговорни лица, като вземете под 
внимание изискванията за разпре-
делението на задълженията, както 
и промените в процеса и контро-
лите, които оказват влияние върху 
поддържането на ефективна кон-
тролна среда и SOX сертифициране, 
където това е приложимо.

10
Осъществете комуникация с 
външните изпълнители (аутсорсинг 
на бизнес процеси) и с други 
доставчици с цел уеднаквяване на 
очакванията за времевия график 
и идентифициране на евентуални 
ограничения по отношение на 
ресурсите и графика, произтичащи 
от трети страни.

7
Направете симулация на 
дистанционния процес на месечно 
счетоводно приключване,  за да 
видите как ще функционира през 
всеки ден от графика.

9
Обърнете особено внимание 
на това как работата от 
дистанция ще окаже влияние върху 
централизираните функции (т.е. 
центрове за споделени услуги) в 
зависимост от географското им 
местоположение. Проучете дали 
има нужда от разработване на 
резервни планове и от промяна на 
подхода, свързан с комуникацията и 
начина на работа. 

Дистанционно счетоводно приключване
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Предварително счетоводно приключване

12
Оценете нивото на свободните 
процеси и служители във 
Финансовата функция в глобален 
мащаб с цел компенсиране на 
отсъствията по болест/други 
отсъствия (и предотвратете 
спирането на функционирането  
на ключово звено от даден процес).

14
Определете кои са наличните 
инструменти за колаборация и се 
уверете, че служителите знаят 
как да ги използват.

11
Идентифицирайте критичните 
ресурси / основното уязвимо 
звено и изгответе резервен план / 
план за разширяване на обхвата в 
случай на ограничен капацитет или 
болест, като вземете под внимание 
изискванията за разпределението 
на задълженията.

13
Следете здравословното 
състояние и отсъствията на 
служителите, за да може да 
стартирате резервни планове 
при необходимост.
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Дистанционно счетоводно приключване

18
Изгответе план за получаване, 
документиране и съхранение на 
получените подписи и одобрения по 
време на дистанционните срещи, 
свързани с процеса на счетоводно 
приключване, като вземете под 
внимание изискванията на SOX,  
ако това е приложимо.

17
Идентифицирайте всички 
неелектронни данни и / или данни 
на хартиен носител, които са от 
критична важност за процеса 
по счетоводно приключване. 
Изгответе алтернативен план, ако 
данните не са достъпни.

16
Направете оценка на това дали е 
голям обемът на процесите, които 
извършвате ръчно на месечна и 
тримесечна база. Определете кои 
и колко критични са тези процеси. 
Създайте резервни планове за 
критични дейности.

15
Идентифицирайте евентуални 
пропуски в документирането на 
процесите и други дистанционни 
процедури. Създайте централизиран 
регистър за критични процеси 
на счетоводно приключване и 
документация за обучение. Уверете 
се, че всички членове на екипа имат 
възможност за отдалечен достъп 
до съдържанието.

8 



Предварително счетоводно приключване

20
Направете оценка на контролните 
дейности, които се извършват 
ръчно, за да определите кои са 
с повишен риск в дистанционна 
работна среда. Създайте планове 
за смекчаване на отрицателните 
последици, като вземете под 
внимание изискванията на SOX ако 
това е приложимо.

22
Документирайте отклонени-
ята от стандартните про-
цеси и контроли.

19
Преценете дали има нужда от 
промени в процеса с цел замяна на 
подписването на хартиен носител  
с електронно. Идентифицирайте 
процес за съхранение на електронна 
документация, като вземете под 
внимание изискванията на SOX ако 
това е приложимо.

21
Направете оценка на нуждата 
от създаване на допълнителни 
контролни дейности в области, 
които са засегнати в значителна 
степен от дистанционното 
счетоводно приключване или  
от промяната в бизнес средата.
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Дистанционно счетоводно приключване

28
Обмислете как ще се 
осъществяват срещите за 
извършване на оповестявания и 
срещите на одит комитетите в 
дистанционна среда. Тествайте 
предварително всяка базова 
технология преди провеждането на 
тези събития.

26
Тествайте достъпа до всички сис-
теми и до потоците от данни на 
трети страни преди да започнете 
счетоводното приключване.

27
Тествайте процеса на обработване 
на платежни ведомости и банкови 
документи (на вътрешно ниво или  
с помощта на доставчици, 
представляващи трети страни) 
преди да започнете месечното 
счетоводно приключване.

25
Синхронизирайте с ИТ отдела 
кои ресурси, подпомагащи 
системите, ще бъдат налични по 
време на процеса на счетоводно 
приключване. Определете 
ресурсите, които ще бъдат 
постоянно на разположение при 
нужда по време на критични 
периоди (напр. Ден 1-5).

24
Идентифицирайте системите, 
които не са налични чрез отдалечен 
достъп, или чийто контроли имат 
изключително ограничен достъп и 
определете алтернативни проце-
дури.

23
Направете списък на всички финан-
сови системи, които се използват 
в процеса за месечно счетоводно 
приключване, оценете до каква 
степен те могат да се определят 
като критични, възможностите за 
отдалечен достъп, капацитета на 
интернет услугите и въздействи-
ето върху киберсигурността.
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Предварително счетоводно приключване

30
Преценете какви са наличните 
диагностични инструменти за 
анализ на променливите и за 
финансово планиране и анализ.  
Определете дали в контекста 
на настоящата ситуация има 
необходимост от допълнителни 
инструменти и дейности. 

32
Координирайте 
дистанционните 
дейности с одиторите.

29
Правете прогнози и анализ на данни, 
актуализирайте/ревизирайте 
финансовите модели, доколкото 
е необходимо, с цел изготвяне на 
прогнози за паричните потоци 
и извършване на тестване за 
обезценка.

31
Прилагайте всякакви 
инструменти и технологии 
от критична важност, които 
позволяват дистанционно 
счетоводно приключване.

33
Осъществявайте комуникация 
с отделите Правен, Операции, 
Продажби и други отдели, които 
предоставят информация 
на финансовия отдел, за да 
установите как са засегнати 

от текущата бизнес среда 
и за да определите дали има 
нужда от промени в прогнозите, 
счетоводните корекции и в SOX 
документацията ако това е 
приложимо.
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2Общо  
счетоводство 

Дистанционно счетоводно приключване

35
Планирайте да направите прибли-
зителна оценка на стоките на път 
и на незавършеното производство, 
като осъществите комуникация 
с отдел Операции, за да получите 
информация за доставките, които 
се очаква да бъдат приключени 
преди края на месеца. 

37
Обърнете внимание на нарушени-
ята във функционирането на вери-
гите за доставка и последиците от 
това върху ключовите доставчици. 
Направете оценка на салдата на 
материалните запаси, за да иден-
тифицирате бавнооборотните и 
обездвижените материални запаси, 
които може да се наложи да бъдат 
отписани.

34
Идентифицирайте дейностите, 
които могат да бъдат извършени 
преди края на периода, като 
използвате приблизителни оценки 
при необходимост (напр. отчитане 
на амортизация на дълготрайни 
активи, начисления за заплати и т.н.)

36
Направете оценка на салдо на взе-
манията и събираемостта, като 
при необходимост използвайте 
прогнозно моделиране. Вземете под 
внимание и последиците от времен-
ното прекратяване на стопанска 
дейност и по-широката макроико-
номическа среда при изчисляване на 
субективните обезценки на взема-
нията.

и изготвяне на отчети
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2 Общо счетоводство и изготвяне на отчети

39
Направете проверка на процеду-
рата за ръчно въвеждане на сче-
товодните записи в регистрите 
и обмислете вариант за повиша-
ване (и/или прилагане) на прага на 
същественост във възходяща гра-
дация по време на приключването. 
Коригирайте документацията по 
контролите включително и SOX, 
където това е приложимо.

38
Направете оценка на праговете на 
същественост и рисковите рангове 
на сметките, които не са от клю-
чово значение. Обмислете отлагане 
на приключването на равнението на 
сметките, които не са от критична 
важност, за края на период, разли-
чен от края на тримесечие.

40
Определете кои приблизителни 
оценки правите по време на 
текущия процес и кои може да 
направите с разумна степен на 
точност, предвид настоящата 
бизнес среда. Преценете дали 

ще са необходими допълнителни 
прегледи и одобрения. Коригирайте 
документацията по контролите 
включително и SOX, където това е 
приложимо. 
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Дистанционно счетоводно приключване

45
Направете оценка на инвести-
циите, отчетени по метода на 
цената на придобиване и по метода 
на собствения капитал, за да 
определите дали е имало някакво 
намаление, различно от временно 
намаление, на стойността на пред-
приятието, в което е инвестирано, 
което би могло да доведе до обез-
ценка.

44
Направете анализ/моделиране 
на сумите на провизиите 
след преглед и одобрение от 
ръководството на всички 
направени промени от 
предходни тримесечия.

43
Направете оценка на това дали 
промени в структурата на 
персонала биха наложили отчитане 
на допълнителни начисления  
(напр. съкращения, прекратяване на 
трудовите правоотношения и т.н.).

42
Идентифицирайте дълготрайните 
активи, репутацията и 
нематериалните активи, които 
биха могли да подлежат на анализ 
за обезценка поради промяна в 
бизнес условията.

41
Идентифицирайте компоненти 
или дъщерни дружества от високо 
рисковите държави и оценете спо-
собността да правите приблизи-
телни оценки на месечните салда 
с разумна степенна точност чрез 
използване на прогнози и бюджети. 

При нужда изгответе планове с 
временни решения, включително и 
обмислете използване на подходящ 
преглед и одобрение. Коригирайте 
документацията по контролите 
включително и SOX, където това е 
приложимо.
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Общо счетоводство и изготвяне на отчети

47
Оценете промените в 
производствения капацитет 
по отношение на влиянието им 
върху остойностяването на 
материалните запаси.

49
Отрано инициирайте дискусия 
с отдел Риск, Съвета 
на директорите и други 
заинтересовани лица по въпроса 
за публичното оповестяване на 
финансови резултати.

46
Извършете предварителен 
аналитичен преглед на сметките 
на ниво главна книга с цел 
документиране на ключовите 
фактори, на които се дължат 
колебанията. Обсъдете всички 
съществени движения с 
ръководството на ранен етап от 
процеса.

48
Във връзка с годишната обезценка 
на репутацията, анализирайте 
справедливата стойност на 
отчетните единици, генериращи 
парични потоци и активите  
с неограничен полезен живот. 

50
Уверете се, че на одит комитета 
и другите релевантни комитети 
към съвета на директорите 
са предоставени подробни 
материали, с които да се запознаят 
предварително и че евентуални 
отсъствия са добре планирани. 
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3Данъци 

Дистанционно счетоводно приключване

52
Установете дали има юрисдикции, 
които прогнозират загуба за годи-
ната и направете оценка за това 
дали очакваната загуба е реализиру-
ема, където това е приложимо.

54
Направете оценка на това дали 
прогнозата е в съответствие с 
други използвани финансово-счето-
водни приблизителни оценки.

51
Следете за промени в 
законодателството на 
международно и местно ниво, за да 
оцените въздействието им върху 
данъците, безвъзмездните помощи 
и стимулите на компанията.

53
Сдобийте се с прогноза за актуа-
лизирания размер на печалбата или 
загубата за годината, за да опре-
делите очакваната годишна ефек-
тивна данъчна ставка.

56
Установете дали промените във 
веригите и дейностите по дос-
тавка са отразени в прогнозната 
печалба преди данъци.

55
Ако прогнозата не е надеждна 
или не може да бъде оценена в 
разумна степен, определете дали 
действителната ефективна 
данъчна ставка трябва да бъде 
използвана за междинния период при 
междинно отчитане, където това е 
приложимо.
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3 Данъци

58
Обмислете специални данъчно-сче-
товодни правила за загубите от 
продължаващи дейности.

57
Актуализирайте приблизителните 
оценки на активите по отсрочени 
данъци и ги оценете за степен на 
реализируемост.

60
Вземете под внимание потен-
циални  промени в резултат на 
изискванията за слабата капита-
лизация. Установете правилата 
за приспадане на лихви за данъчни 
цели, които водят до промени в 
данъчната основа. 

62
Следете за промени в сроковете 
за подаване на данъчни декларации 
за преки и непреки данъци, както и 
за промени в правилата за тяхното 
подаване.

59
Оценете правителствените 
помощи или стимули във връзка с 
непреките или преките данъци и 
социалните осигуровки.

61
Обмислете допълнителни данъчни 
оповестявания, произтичащи от 
промени в приблизителните оценки 
и преценките на ръководството.

64
Следете за промяна на сроковете 
в процеса на данъчни производства 
като данъчни проверки, ревизии, 
обжалвания на актове на данъчната 
администрация и др.

63
Проверете за възможности за 
електронно подаване и връчване /
получаване на издадени документи 
от страна на данъчната 
администрация.
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4Докладване към 
регулаторни органи

Дистанционно счетоводно приключване

и други държавни институции

67
Направете оценка на това дали ком-
панията продължава да функционира 
като действащото предприятие, 
като вземете предвид нарушената 
стопанската дейност и затрудне-
нията с ликвидността.

66
Прегледайте, публикуваните  
от тези органи насоки и съобщения,  
за да сте запознати с всяка про-
мяна, направена в регулаторните 
насоки и насоките за отчитане.

68
Идентифицирайте нуждата от 
допълнителни оповестявания  в 
резултат на промените в бизнес 
средата, включително, но не само 
ограничени до познати тенденции и 
несигурности в рамките на Доклада 
за дейността на ръководството, 
рискови фактори и допустими 
оповестявания по отношение на 
данните с прогнозен характер.

65
Направете оценка на това кои про-
цеси са на разположение, за да отго-
ворят на допълнителните нужди, 
свързани с докладването към регу-
латорните органи, включително 
промените в регулаторните изиск-
вания, ревизирането на насоките по 
годишно приключване и въздействи-
ето върху оповестяванията.
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4 Докладване към регулаторни органи и други държавни институции

70
Уверете се, че ръководството 
(включително всички нефинансови 
директори) са достатъчно подгот-
вени да одобрят допълнителни опо-
вестявания и необходими документи 
за SOX сертифициране, където това 
е приложимо. Обмислете използ-
ването на възможност за разши-
ряване на процеса на преглед чрез 
извършване на допълнително SOX 
сертифициране от служители на 
неръководни длъжности.

69
Направете анализ/моделиране 
на “съществените” рискове 
във връзка с изискванията за 
оповестяване.

72
Предвидете въпросите, които ще 
бъдат зададени от ръководството, 
съвета на директорите, анализато-
рите и инвеститорите. Изгответе 
подробен документ с въпроси и 
отговори, за да гарантирате, че 
екипите за връзка с инвеститорите 
и ръководството са достатъчно 
подготвени да дискутират прессъ-
общенията с финансова информация 
и да водят конферентен разговор.

74
Следете за промени, свързани с 
начина на подаване на отчетите и 
променете процесите по подаване, 
ако това е необходимо. Определете 
служител, който ще отговаря за 
всеки процес и самото подаване.

71
Направете оценка на това как 
кризисната ситуация, свързана с 
общественото здраве, се очаква да 
повлияе върху бизнес прогнозата за 
оставащата част от финансовата 
година. Преценете дали последните 
събития изискват компанията да 
издаде ревизиран вариант на преди 
това издадени насоки за годишно 
приключване.

73
Следете за промени в сроковете 
за подаване на отчети към 
регулаторните органи и другите 
държавни институции като 
Търговски регистър, Българска 
Народна Банка, Национален 
Статистически Институт.
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5Подготовка за 
бъдещи цикли

Дистанционно счетоводно приключване

по счетоводно приключване

76
Използвайте инструменти и тех-
нологии, за да направите по-ефек-
тивен процеса по счетоводно 
приключване (напр. по-ефективна 
употреба на инструменти за рабо-
тен поток и колаборация, възмож-
ности за бърза автоматизация).

78
По отношение на бъдещите цикли, 
обмислете кои задачи и дейности 
могат да бъдат изместени 
преди края на месеца. Например 
установяването на краен срок 
за извършване на окончателни 
плащания да стане една седмица 
преди счетоводното приключване.

75
Проведете подробна информа-
ционна среща с цел установяване 
на нужните подобрения, отнасящи 
се до бъдещи цикли на счетоводни 
приключвания в края на съответния 
период.

77
Обмислете прилагане на дълго-
срочни подобрения за постигане на 
по-голяма ефективност за бъдещи 
периоди, включително опростяване 
на сметкоплана, възможности за 
автоматизиран процес на равнение 
и използване на инструменти за 
управление на проекти и работни 
потоци в процеса по счетоводно 
приключване.
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5 Подготовка за бъдещи цикли по счетоводно приключване

80
Определете отговорници на 
процеси, за да подобрите ефек-
тивността, както в рамките на 
финансовия отдел, така и в други 
отдели като правен, обществени 
поръчки, човешки ресурси, ИТ и 
т.н. Ако все още не са определени 
отговорници на процеси, направете 
това сега.

79
За подобряване на ефективността 
обмислете вариант за опростяване 
на дейностите по разпределяне и 
рекласификация. 

83
Разработете подход за 
осъществяване на дистанционен 
вътрешен одит и вътрешен 
контрол. 

82
Оценете готовността за 
извършване на дигитален 
одит и тестване на контроли 
включително и SOX, където това  
е приложимо.

81
Направете оценка на нуждите 
от текущи данни и информация 
за целите на счетоводното 
отчитане и оповестяването, и 
своевременно разработете процеси 
за придобиването на такава 
информация и данни. 
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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 
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ограничена отговорност, регистрирано във Великобритания, 
което не предоставя услуги на клиенти.
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