ПРОГРАМА
I. Обхват на предприятията, за които са налице нови изискавания към годишното
приключване на 2016 г.
1.Класифициране на предприятията: микро, малки, средни, и големи;
2.Идентифициране на предприятията от обществен интерес (ПОИ);
3.Класифициране на предприятията, които следва да разкриват информация по реда на Глава
шеста „а” от ЗППЦК (т.нар. „предприятия по §1 д от ЗППЦК”), отговарящи на определени
критерии в т.ч.:
∙
∙
∙
∙
∙

регулирани по Закона за енергетиката;
регулирани по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги;
държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (нетърговски дружества,
образувани със закон);
търговските дружества с повече от 50% държавно участие;
търговските дружества с повече от 50% общинско участие.

II. Съдържание и специфики на доклада за дейността при отделните предприятия. Нови
документи за 2016г. и изисквания към тяхното съдържание.
1.Съдържание и специфики на доклада за дейността, в т.ч.:
∙
∙
∙
∙

законови изисквания за всички предприятия;
допълнителни законови изисквания за всички АД;
допълнителни законови изисквания за публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа;
допълнителни законови изисквания за предприятията по §1 „д” от ЗППЦК.

2. Съдържание и специфики на новата декларация за корпоративно управление (ДКУ) касаеща:
∙ публичните дружестваи другите емитенти на ценни книжа;
∙ предприятията по §1 „д” от ЗППЦК, отговарящи на определени критерии.
3. Съдържание и специфика нановия доклад за плащанията към правителствата,
касаещпредприятията от обществен интерес и големите предприятия, извършващи дейност в
добивната промишленост или в дърводобива от девствени гори.
III. Информация за задълженията и специалните отговорности на одитора за 2016 г.
1. Задължения и отговорности на одитора във връзка с доклада за дейността, ДКУ и доклада за
плащанията към правителства.
2. Нова декларация на одитора и изисквания към нейното съдържание.
IV. Видове документи, срокове за тяхното представяне и отговорности
1. Съдържание на годишния финансов отчет за дейността, който следва да се представи на
Комисията за финансов надзор (КФН).
2. Срокове за представяне на годишния финансов отчет за дейността в КФН.
3. Отговорности (административно-наказателни) и санкции на:
∙
∙
∙
∙
∙

управителните органи на предприятието;
контролните органи на предприятието;
регистрирания одитор;
лицензирания оценител;
юридическото лице, задължено да разкрива информация пред КФН.

