Прочети!

Адаптируеми* и активируеми** продукти*** от АКТИВ
А. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Основен пакет „Годишен финансов отчет за малки, средни и големи предприятия и
1 предприятия, избрали доброволно да представят пълния формат на ГФО (с насоки за
елиминиране неприложимите оповестявания за съответните предприятия)“
60,00 лв.
1.1. Баланс, ОПР, ОПП и ОСК – таблични форми във формат Microsoft Excel
1.2. Приложение – Текстов формат

180,00 лв.

Баланс, ОПР, ОПП и ОСК и Приложение – таблични форми във формат
1.3. Microsoft Excel (форматирани, с формули и контроли (засечки) на
144,00 лв.
информацията)
1.4. Обща цена (за пакета)
240,00 лв.
Пакет „Годишен финансов отчет за средни и големи предприятия и предприятия, избрали
2
доброволно да представят пълния формат на ГФО
2.1. Баланс, ОПР, ОПП и ОСК – таблични форми във формат Microsoft Excel
60,00 лв.
2.2. Приложение – Текстов формат
156,00 лв.
Баланс, ОПР, ОПП и ОСК и Приложение – таблични форми във формат
2.3. Microsoft Excel (форматирани, с формули и контроли (засечки) на
120,00 лв.
информацията)
2.4 Обща цена (за пакета)
216,00 лв.
3 Пакет: „Годишен финансов отчет за малки предприятия“
3.1. Баланс и ОПР – таблични форми във формат Microsoft Excel
48,00 лв.
3.2. Приложение – текстов формат
120,00 лв.
Баланс, ОПР и Приложение – таблични форми във формат Microsoft Excel
96,00 лв.
3.3.
(форматирани, с формули и контроли (засечки) на информацията)
3.4. Обща цена (за пакета)
180,00 лв.
4 Пакет: „Годишен финансов отчет за микропредприятия“
96,00 лв.
5
Допълнение към Приложение – текстов формат и таблични форми
Приложение – текстов формат с оповестяване на счетоводната политика с
24,00 лв.
5.1
изискванията на СС 41 – Селско Стопанство
Приложение - таблични форми във формат Microsoft Excel с оповестяване
24,00 лв.
5.2.
на счетоводната политика с изискванията на СС 41 – Селско стопанство
36,00 лв.
5.3. Обща цена (за пакета)
* Адаптируеми продукти: оригинален формат на АКТИВ, позволяващ индивидуализиране на
материята чрез отстраняване на текстове.
**Активируеми продукти: оригинален формат на АКТИВ, позволяващ индивидуализиране
на материята и добавяне на специфични текстове, касаещи съответното предприятие.
*** Конкретните продукти са съобразени с изискванията на Закона за счетоводството (в
сила от 01.01.2016 г.), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (изм. в сила от
2016г.), Наредба N:2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (изм. в сила
от 2016г.) и Националните счетоводни стандарти (в сила от 01.01.2016 г.)
За допълнителна информация и изпращане на заявки:
 052/ 66 07 22, 66 07 00,  052/66 07 30, 66 07 31,  businesspractice@activ.bg,  www.activ.bg

Б ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
Годишен доклад за дейността за всички публични дружества и другите
6.
180,00 лв.
емитенти на ценни книжа
Годишен доклад за дейността за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които 144,00 лв.
7.
са акционерни дружества
Годишен доклад за дейността за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които
8.
120,00 лв.
са дружества с ограничена отговорност
Годишен доклад за дейността за предприятия по § 1д от ДР на ЗППЦК, които
9.
120,00 лв.
са държавни предприятия
Годишен доклад за дейността за акционерни дружества и командитни
10.
96,00 лв.
дружества с акции, които не са публични
Годишен доклад за дейността за дружества с ограничена отговорност,
11.
96,00 лв.
които не са публични
В. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Декларация за корпоративно управление, приложима за всички публични
12.
150,00 лв.
дружества и другите емитенти на ценни книжа
Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по §
13. 1д от ДР на ЗППЦК, които са акционерни дружества с преобладаваща
136,00 лв.
държавна / общинска собственост
Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по §
14. 1д от ДР на ЗППЦК, които са акционерни дружества с преобладаваща
136,00 лв.
частна собственост
Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по §
15. 1д от ДР на ЗППЦК, които са дружества с ограничена отговорност с
120,00 лв.
преобладаваща държавна / общинска собственост
Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по §
16. 1д от ДР на ЗППЦК, които са дружества с ограничена отговорност с
120,00 лв.
преобладаваща частна собственост
Декларация за корпоративно управление, приложима за предприятия по §
17.
120,00 лв.
1д от ДР на ЗППЦК, които са държавни предприятия
Г. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ПЛАЩАНИЯТА КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО
Годишен доклад за плащанията към правителствата, касаещ големите
18. предприятия и предприятията от обществен интерес, извършващи дейност
36,00 лв.
в добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори
Д. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
19. Счетоводна политика на стопански (нефинансови) предприятия
180,00 лв.
Счетоводна политика на предприятия от отрасъл „Строителство“,
20.
216,00 лв.
прилагащи СС 11 – Договори за строителство
21. Счетоводна политика на предприятия от отрасъл „Селско стопанство“
216,00 лв.
E. ОДИТНИ КОМИТЕТИ
О.К. ЗА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ (изискванията и документите относно
22.
180,00 лв.
създаването и действието на одитните комитети)
Посочените цени са с вкл. ДДС
Заявените продукти ще бъдат изпратени на посочения в заявката е-mail в срок до 7
дни от извършено плащане.
За допълнителна информация и изпращане на заявки:
 052/ 66 07 22, 66 07 00,  052/66 07 30, 66 07 31,  businesspractice@activ.bg,  www.activ.bg

№ на
Избор
продукта
*/*
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.

5.1.

5.2.

5.3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.


 иПиозппърлантии, псокаeн-mирaаilй!

Бр о й

За да направите

ЗАЯВКА
е необходимо да отметнете номера и броя на
избраните продукти и попълните данните за фактура, получаване
и контакт

Данни за контакт:
Адрес:
Тел.:
Факс:
e-mail:
Лице за контакт:
Данни за фактура:
Фирма:
Ид. №:
Ид. № по ДДС:
Данъчен адрес:
МОЛ:
Начин на плащане:

банков път

Заплащането е по разплащателна сметка на “Бизнес
Практика Актив” ООД в ТБ “Алианц Банк България” АД –
Варна, код BUIN BGSF, IBAN: BG98 BUIN70061025764013.

За допълнителна информация и изпращане на заявки:
 052/ 66 07 22, 66 07 00,  052/66 07 30, 66 07 31,  businesspractice@activ.bg,  www.activ.bg

Преференция
За счетоводните предприятия са подготвени продукти с множествени номера,
позволяващи при закупуването на един брой от съответния продукт да получат
права за създаването на 5 допълнителни индивидуализирани за техни клиенти
разработки. (Например: покупката на 3 броя от даден продукт дава права върху
18 индивидуализирани разработки)!

За допълнителна информация и изпращане на заявки:
 052/ 66 07 22, 66 07 00,  052/66 07 30, 66 07 31,  businesspractice@activ.bg,  www.activ.bg

