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“ТРАНССТРОЙ –  БУРГАС” АД  

Междинен отчет за дейността за I-во тримесечие на 2009г. 

Допълнителна информация по чл. 33 от Наредба №2 

По чл. 33, ал. 1, т. 6  

а/ Няма промени в счетоводната политика на дружеството през отчетния период;  

б/ Не са настъпили промени в икономическата група;  

в/ Няма извършени организационни промени; 

г/. Дружеството не е публикувало прогнозни резултати;  

д/.  

 „Трансстрой холдинг” АД, ЕИК: 102664474, със седалище и адрес на управление 

гр. Бургас ул. „Успенска” 8 – 59.84%. Няма промяна в притежаваните гласове за 

периодаот края на предходния отчетен период.  

 „Недор” АД, N в Търговския регистър В72249, със седалище и адрес на упраление 

Люксембург, ул. Жан Пиер Брасвор 32 – 25%. Няма промяна в притежаваните 

гласове за периодаот края на предходния отчетен период.  

 „Маеда корпорейшън” N в Търговския регистър 388301, със седалище и адрес на 

управление Репулбика Панама, гр. Панама – 9.58%. Няма промяна в 

притежаваните гласове за периода от края на предходния отчетен период.  

е/.   

 

Наименование Брой   акции с право на глас 

"Трансстрой Холдинг" АД  52 485 бр. 

NEDOR AG 21 930 бр. 

ж/.  

1. НАП по ДРА 201777/23.11.2006г., обжалва се пред ВАС.  

2. Решение N9/20.02.2009г. на Апелативен съд гр. Бургас в полза на „Пътища – Шумен” 

АД. 

з/. Дългосрочни вземания от свързани предприятия – “Трансстрой Холдинг” АД – 

кредит в размер на  1 587 145 лв, със срок на погасяване 31.12.2009г. С Анекс от 

01.03.2009г. е договорен лихвен процент 9.5%. Неизплатено задължение към 

31.03.2009г. в размер на 501 416.
96

 лв. (главница).  
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Краткосрочни вземания от свързани предприятия – “Трансстрой Холдинг” АД – 

290 000 лв. 

По чл. 33 ал. 2 

Дружествoто изготвя финансовите си отчети спрямо международните счетоводни 

стандарти.  

 По чл. 33 ал. 3 

1. През отчетния период няма сключени сделки със свързани лица със съществено 

значение върху дейността на дружеството.  

2. Няма промени със съществено въздействие;   

 По чл. 33 ал. 4  

 Няма сделки със свързани лица извън обичайните търговски условия.  

 По чл. 33 ал. 5  

 Настоящият финансов отчет не е заверен от регистриран одитор.  

 

 

Директор за връзки с инвеститорите: Светлана Димитрова 

  

 Изпълнителен Директор:  Петър Сачаров 
 

 

 


