
Уважаеми господа,
Предлагаме на вашето внимание специализиран интернет сайт за публикуване на Годишните 

финансови отчети: www.otcheti.com
Това е специализиран сайт за публикуване на Годишни финансови отчети в интернет съгласно 

изискванията на Закона за счетоводството - чл. 40 ал. 1 и ал. 2.
Публикуваните отчети се категоризират по име на фирмата в азбучен ред. Всички отчети се 

публикуват във вида, в който са заверени с възможност за печат на принтер във формат А4.
И през тази година Министерството на финансите изразява твърда решимост да проследи 

точното и коректно прилагане на чл. 40, ал. 1 от Закона за счетоводството, според който 
предприятията трябва да публикуват годишните си финансови отчети във вида, в който те са 
заверени от регистрираните одитори, т.е. включително и доклада на одитора и приложенията по 
смисъла на СС 1.

Трябва да споменем и големите глоби, които предвижда Законът за счетоводството за не 
публикуване на годишните финансови отчети – до 2000 лв. Или имуществена санкция до 3000 лв.

Предприятията, които подлежат на независим финансов одит, са задължени да публикуват 
пълния си годишен финансов отчет (вкл. Счетоводен баланс, Отчет за приходи и разходи, Отчет 
за паричния поток, Справка за собствения капитал и Приложение). 

От 2005 г. е в сила и изискването, когато публикацията е само в Интернет до нея да бъде 
осигурен безплатен достъп за период не по-малък от 3 години след публикуването. 

Сайтът www.otcheti.com ще поддържа публикуваните ГФО за срок от 5 години.

  
За основните форми – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, 

Отчет за собствения капитал, приложението със справки плюс доклада на одитора:
За публикуване в Интернет на страница www.otcheti.com:
 35 лева - ако са представени на магнитен носител
 45 лева - ако са представени на хартиен носител

За всеки попълнен елемент от приложенията – по 5 лв. допълнително.

Цени за публикуване



За контакти:
Мариета Ганчева 0896 632283
Димитър Радонов 0888 402225

Сумите следва да бъдат превеждани по банкова сметка:
Банкова сметка BG79BPBI79421088457101
Банков код:  BPBIBGSF
ЮРОБАНК И Еф Джи България АД
Р И М КОНСУЛТ ЕООД

При плащането ще получите фактура със съдържание “Публикуване на Годишен финансов 
отчет за 2007 г.”, както и договор за престой на информацията в интернет, съгласно писмо на 
Министерството на финансите № З-26-00-0006 от 17.05.2002 г. 

Годишният отчет, в това число и докладът на одитора, можете да изпратите на магнитен 
или хартиен носител на адрес:

София 1000, П.К. 191, “РиМ Консулт” ЕООД или на e-mail: radonov@gmail.com

Можете да изтеглите и готови бланки от сайта, които ще улеснят попълването им.

      
 В срок от 5 дни от датата на получаване на паричния превод годишният счетоводен 

отчет заедно с попълнените приложения ще бъде публикуван на Интернет адреса. Ако след 
публикацията забележите неточност, можете да се обадите на тел. 0888 402 225, за да бъдат 
нанесени необходимите корекции.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В съответствие с Вашата покана за публикуване на Годишните финансови отчети (www.
otcheti.com) и разпоредбите на чл. 40 от Закона за счетоводството Ви представям надлежно 
заверени копия на основните елементи на Годишния финансов отчет на фирмата за 20..... г. и 
доклада за направената заверка, изготвен от регистриран одитор (на хартиен носител).

ЗАЯВЯВАМ, 
че съм съгласен Годишният финансов отчет да бъде публикуван на ИНТЕРНЕТ-сайта 

www.otcheti.com, като за целта Ви предоставям на електронен носител основните елементи на 
финансовия отчет за 20..... г. и доклада на одитора.

Име на фирма
БУЛСТАТ

Актуален адрес

Лице за контакти
телефон

Адрес за изпращане 
на фактура и 
договор

Дата: ………………..                                   Управител (Гл. счетоводител): ……….....…

Как да публикувам


