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ГОДИШЕН

ДОКЛАД
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на „трансстрой Бургас f АД
за 2016 годи на
Настоящият доклад е изготвен съобразно разпоредбите на чл. 39 от Закона за
счетоводството и чл. 247 от Търговския закон.
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Развитие и резултати от дейността на дружеството .
I.
Състояние на дружеството. Основни рискове пред които е

изправено.

1.

Обща характеристика , развитие и резултати от дейността на дружеството

„Траисстрой - Бургас" е акционерно дружество регистрирано в България създадено с
Решение на БОС по Фирмено дело 3249/18.07.1994г. на БОС ., със седалище и адрес на управление : гр .
Бургас, ул . „Успенска" 8.
Предметьт на дейиост е строителство на кидротехнически съоръжения, пристанищно ,
промишлено, както и ел . монтажни, водопроводни и канализационни мрежи, услуги с тежка и лека
строителна механизация , автотранспорт, производство на бетон, стоманобетонови елементи , отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество , както и всяка друга тьрговска дейност, която не е
забранена от закона.
Органи на управлеиие
1. Общо събраьие на акqионерите - В общото събрание участват всички притежатели на

~

акции ;
2. „Трансстрой - Бургас" АД е с двустепенна система на управление , а именно :

Надзорен съвет:
Председател : Нина Добрева Мигарова
Зам . председател : Милчо Стойков Киряков
Членове : Антоанета Белчева Стойкова

Управителен съвет:
Председател : Николай Милев Милев
Зам . председател : Валентин Стойнев Борисов
Член : Гергана Господинова Николова

ИзпълнителенДиректор е Николай Милев Милев .
~

През 20 1 б година са извършени промени в състава на Надзорния съвет. С Протокол от
заседание на редовното общото събрание на акционерите от 18.05.2016 г е взето решение за
освобождаването на Алина Викторова Диева, като член на Надзорния съвет и приемането на Антоанета
Белчева Стойкова, като член на Надзорния съвет на „Трансстрой Бургас" АД.
През 20 1 б година не са извършени промени в състава на Управителния съвет.
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие
с изискванията на българското тьрговско и счетоводно законодателство, Закона за счетоводството и
Международните счетоводни стандарти . Приходите са реanизирани от извършени СМР, отдадени под
наем недвижими имоти на дружеството и други продажби . Резултатьт за отчетната 20 1 бг е по-голям в
сравнение с отчетената печалба за 2015 г., а именно :
Наименование

Приходи от услуги
Прикоди от продажба на стоки

2016 година

2015 година

Стойност на
изменението

% на
изменението

1693

868

825

95%

61

0

61

100%
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Други прикоди
Прикоди от ликви

Счетоводна лечалба

113

203

-90

44%

3

5

-2

40%

20

34

-14

41%

Увеличеният обем на прикодите се дължи на извършените СМР по приключени и предадени
обекти на дружеството през 20 1 бг.
2.

✓

Състояние на дружеството

Съгласно отчета за приходите и разкодите към 31.12.2016 г ., дружеството реализира
положителен финансов резултат в размер на 71 кил .лв . Съгласно действащите разпоредби на
ЗКПО дружеството е приспаднanо за данъчни цели загуби от минали години до размера на
данъчната печanба за 20 1 бг и за това не се дължи корпоративен данък за отчетната годината.
Печanбата от оперативна дейност, формирана като разлика между нетните прикоди в размер на
1867 хил .лв. и разходите за обичайна дейност 1605 кил .лв възлиза на 262 кил .лв . Вземанията и
задълженията на дружеството са в размер на: 6138 кил .лв . вземания и 18883 хил .лв . задължения .
Паричните средства на дружеството са в размер на 44 кил . лева и се състоят от пари в брой и по
банкови сметки . Предприятието не ползва кредитен ресурс от банки .
През 20 1 бг дружеството е в стабилно състояние . Отговаря на критериите за действащо
предприятие. Финансовото му състояние се е изменило през отчетния период както следва :
Наименование

~

2016 година

2015 година

Стойност на

% на

изменението

изменението

Основен капитал

88

88

-

-

Собствен капитал

(6486)

(6504)

18

О . З о/о

Нетекущи активи

4465

4301

164

3.8%

Текущи активи

7983

8726

743

8.5%

Пасиви

18934

19531

-597

3.0%

3.

-

Основии рискове, пред които е изправено дружеството

В условията на финансова и икономическа криза Дружеството е изправено пред редица рискове
- валутен, ликвен, кредитен и ликвиден, които в основата си се обуславят от пазарния риск. т. е . рискът,
че бъдещите парични потоци ще варират поради промени в пазарните цени или свиване на пазарния
сегмент. Дружеството прилага програма за цялостно управление на риска, целяща да неутрализира
потенциалните неблагоприятни ефекти върху финансовото му състояние .
1. Степента на кредитиия риск, на който е изложено Дружеството се определя от стойностга на
вземанията от клиенти и доставчици и от предприятия от група. Нивото на кредитен риск на
„Трансстрой Бургас" АД не е съществено от гледна точка на това, че вземанията са от различни

контрагенти .
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2016г.

П. Вземання

2015 г.

1. Вземания от свъ зани п едп иятия

395

395

2.Вземания от клиенти

559

123

3024
2161

3614
2908

6139

704

3 .П

едоставени аванси
4.Другивземания
Об о за група IL•

Максималната кредитна експозиция на Дружеството по повод на признатите финансови активи
възлиза на съответната им стойност по баланса към 3 1 . 1 2.20 1 бг.
III. дьлгосрочни финансови активи

2016г.

2015 г.

1. Акции и дялове в дъще ни п едп иятия

7

7

Об о за г па IIL•

7

7

~

2.Ликвидният риск произтича от възможностга Дружеството да не разполага с достатъчно
бързоликвидни активи, както и да не осигури достатьчно външно финансиране с цел минимизиране на
този риск. Ето защо :
• периодично извършва преглед и оценка на събираемостта на вземанията :
• стреми се да договаря максимално краrьк срок за отложено плащане с доставчици
като стриктно съобразява плащанията съгласно падежите по фактури и заеми , както за вземания, така и
за задължения .
Анализът на вътрешната ликвидност дава възможност за определяне способностга на Дружеството
да посрещне своите бъдещи краткосрочни финансови задължения чрез текущи оборотни средства при
минимапни загуби . Ръководството наблюдава и контролира текущите прогнози за ликвидните резерви
на база очакваните парични потоци .

3.Лихвеннят риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от

~

промените в ликвените нива. Политиката на Дружеството цели минимизиране на лихвения риск, като
лихвоносните активи и пасиви са с плаващи и фиксирани ликвени проценти , а експозициите се следят
стриктно и обслужват редовно както в частта на главниците , така и на лихвите .
4. Валутннят риск е свързан със сделки от продажби или покупки в чуждестранна валута . Част от
дъщерните дружества са изложени на валутен риск, който би могъл да се отрази на Дружеството чрез

постьпленията му от дивиденти.

II.
Анализ на фикансови и нефинансови основни
показатели за резултата от дейността , имащи отношение
към стопанската дейкост, включително икформация по
въпроси , свързани с екологията и служителите
1.

Аналяз на фннансовите показатели за резултата от дейността

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка
финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на
годината и неговите счетоводни резултати . Ръководството е изготвило приложения тук индивидуапен
финансов отчет в съответствие с Международните счетоводни стандарти .
Ръководството потвърждава, че е прилагапо адекватна счетоводна политика , и че при изготвянето
на индивидуалните финансовите отчети към 31.12.2016 г . е спазило принципът на предпазливостга при
4
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оценката на активите, пасивите, приходите и разкодите .
Ръководството също така потвърждава, че се е придържanо към действащите счетоводни

стандарти и индивидуалните финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото
предприятие .
Ръководството

е

отговорно за воденето

на счетоводните

регистри , за целесъобразното

стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването
на евентуални злоупотреби .
Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния финансов
отчет за 2016 година, представяме следните показатели, получени в резултат на финансово-счетоводен
анапиз.

Коефициенти

Текуща година

Предходна година

Стойност

Стойност

Рентабилност:
Кое . на реuтабилност на п иходите от продажби
Кое . на рентабилност на собствения капитап

.✓

0,011

0,032

-0,003

-0,005

Кое . на рентабилност на пасивите

0,001

0,002

Кое . на капитализация на активите

0,002

0,002

1,03

1,03

0,97

0,97

Кое . на обща ликвидност

0,688

0,680

Кое . на бъ за ликвидност

0,533

0,559

Кое . на незабавна ликвидност

0,533

0,559

Кое . на абсолютна ликвидност

0,004

0,011

Финансова автономност:
Кое . на финансова автономност

-0,34

-0,33

-2,919

-3,003

Е ективност•
Кое . на е ективност на разходите
Кое . на е ективност на приходите
Ликвидност •

Кое . на задлъжнялост

2.
~

Нефинансова информация , включнтелно информация по въпроси , свързави с екологията
и служителите

Съгласно нanожените от Директива 2014/95/ЕС и приети в Закона за счетоводството
разпоредби за представяне на нефинансова информация за околната среда и персонanа от определена
категория предприятия оповестяваме следната информация .
По екологичните въпроси Дружеството има политика в следните насоки : текущото и
предвидимото въздействие на дейностга на предприятието върку околната среда и по целесъобразност
върку здравето и безопасностга, използването на енергия от възобновяеми и/или невъзобновяеми
източници , емисиите на парникови газове, потреблението на вода и замърсяване на въздуха .
По социалните въпроси, свързани със служителите , правата на човека и борбата с корупцията,
Дружеството има политика в следните насоки : осигуряване на равенство между половете , прилагане
на основните конвенции на Международната организация на труда, подобряване на условията на труд,
социален диалог,зачитане на правото на информиране и консултиране на работниците , осигуряване на
здравословни и безопасни условия на работното място, недопускане на дискриминация и други .
През 20 1 бг. и през 20 1 5 г. в Дружеството има нает персонал на трудови договори - 12 човека. Не

са регистрирани трудови злополуки, както и не са посrьпили жanби по трудово-правни спорове и
относно нарушени човешки права . Дългосрочно задържаните работници и служители във фирмата е
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95% от общия персонал . Ползвани са услугите на физически лица по извън трудово правоотношение
/граждански договори/ и са изплащани възнаграждения на член на Надзорния съвет и изпълнителния
директор на Дружеството .

III.

Важии събития , които са настъпили след датата,
към която е съставен годишния финансов отчет

Между датата на годишния финансов отчет и датата на одобрението му за публикуване не са

възникнапи коригиращи и некоригиращи събития, от които да възникнат специални оповестявания
съгласно изискванията на МСС ] 0.

По извършените през годината сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните
цени .

IV.

Стопански цели на Дружеството за 2017 година

~

Ръководството си поставя като приоритет през 2017 година идеята за насочване на усилията
към изпълнение на поетите ангажименти по сключени договори за СМР, както u участие в обществени

поръчки за поемането на нови обекти и договори за СМР с други контрагенти . Договорите с
предстоящо изпълнение са:

ДОГОВОР : 424/ 16.12.2008 год .
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : МРРБ
ОБЕКТ : „Инженеринг на обект : ЛОТ-1 - ,,гр . Царево - укрепване свлачище северен бряг""

ДОГОВОР : 426/ 16.12.2008 год .
ВЪ3ЛОЖИТЕЛ : МРРБ
ОБЕКТ : Инженеринг на обект: ЛОТ-3 - ,,Укрепване свлачище кв . „Сарафово " - етап III.2"

V. Действия в областта на научноизследователската и
развойна дейност
~

През 2016 г. Дружеството не е поръчвало и не е извършвало важни научни изследвания и
разработки .
Система за управление на качеството

За постигането на целите Дружеството насочва своите усилия в следните направления :

➢ Съблюдаване изискванията на българското законодателство за продукта, предоставяните
услуги и управлението на пристанищни дейности;
➢ да поддържа и разширява позициите си на вътрешния и
международен пазар, чрез разкриване на нови услуги и дейности ;
➢ Поддържане на постоянно ниво на качеството на извършваната дейност;
➢ Ефективно използване на наличните материални, човешки, финансови ресурси , капитапи ,
съобразно потребностите на Дружеството и нейните клиенти ;
➢ Оптимизиране на тьрговските и производствени процеси за постигане на високо качество

според изискванията на клиента;
➢ Систетно обучение за повишаване на квалификацията на персонапа и неговата мотивация
за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа, спазване изискванията за осигуряване на
безопасност на трудовия процес, предотвратяване на наранявания , заболявания и опазване на околната
среда;
б
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➢ Съблюдаване изискванията на българското законодателство по

отношение на ЗБУТ,

предпазването на околната среда и управлението на определените значими аспекти ;

➢ Контрол и намаляване на вредните въздействия върку околната среда и здравето на
работещите при осъществяване дейностите на Дружеството ;
➢ Постоянно информиране на работещите в Дружеството , доставчиците, клиентите ,
заинтересованите страни и общественостга за политиката ни в областга на качеството , здравословните
и безопасни условия на труд и опазването на околната среда.
За реализиране на политиката и целите по управление, ръководството на "ТРАНССТРОЙ БУРГАС" АД е разработило, внедрило и поддържа ИСУ съответстваща на международните стандарти

EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Ръководството е създало условия за спазване

изискванията на Интегрираната система за управление, както и за нейното постоянно
усъвършенстване .

В момента тече процедура по сертификация и на ISO 27001:2005 — система за упраsление на
информационната сигурност .

VI.
~

Информация за придобиване на собствеки акции ,
изисквана по реда на чл.187д от Търговския
закок . Информация изисквана по реда на чл . 247
ал .2 от Търговския закон

Съгласно чл.187 от ТЗ оповестяваме :
През 201 б година не са преквърляни поименни акции . Всички промени по преквърлянето са вписани в
акционерната книга на дружеството и се водят в Центрanния депозитар .
Съгласно чл. 247 , ал. 2 от ТЗ оповестяваме :
1 . През 20 І бг. са начислени възнаграждения на членове на Управителния и Надзорния съвет в размер
на 49 хил.лева.
2.През 20 1 бг. година членове на Управителния и Надзорния съвет не са извършили разпореждания с
акции от капитапа на дружеството .
4Сиtт7sв ! йаэrх tscs ан l

~

Брой акгни

31.12.201 б г .
Стойност платени

% Дял

87 714
87 714

87 714
87 714
87 714 87 714

100%
100%

Акционер

Емитирани
акции
обикновени
Общо :

атй
Врой акцни

87 714
87 714

~

31.12.2015 г .
Стойност Платени

% Дял

87 714
87 714
87 714 87 714

100%
100$

3 .Членовете на Управителния и Надзорния съвет нямат преференциanни права за придобиване на
акции и облигации на дружеството .

1. Участието на членовете на Управителния и Надзорния съвет в тьрговски дружества като
неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитanа на друго
дружество , както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи,
управители или членове на съвети към 31.12.2016 година е както следва :
1.1. Николай Милев Милев - не участва като неограничено отговорен съдружник в други тьрговски
дружества. Участва в следните дружества : „ВИЛИ ВИСТ" ЕАД - собственик на капитanа,
представляващ; „Трансстрой-Холдинг" АД - член на СД и изпълнителен директор; „ Пристанище
Трансстрой Бургас" ЕООД - едноличен собственик на капитапа и управител ; „Имот Консулт БГ"
ООД - управител, съдружник.
1.2. Валентин Стойнев Борисов - зам . председател на УС, не участва като неограничено отговорен
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съдружник в други тьрговски дружества.
1.3. Гергана Господинова Николова - член на УС , не участва като неограничено отговорен съдружник
в други тьрговски дружества.
1.4. Нина Добрева Мигарова - Председател на Надзорния съвет - не участва като неограничено
отговорен съдружник в други тьрговски дружества.
1.5. Милчо Стойков Киряков - зам . председател на НС , не участва като неограничено отговорен
съдружник в други тьрговски дружества.
1.6. Антоанета Белчева Стойкова — член на НС, не участва като неограничено отговорен съдружник в
други тьрговски дружества. Участва в следните дружества : „РНМ" ЕООД — едноличен собственик
на капитала и управител ; „Имот Консулт БГ" ООД - съдружник .
Съгласно чл.247, ал . 2 и чл .240 б от ТЗ оповестяваме, че през 2016 г . членовете на Управителния и
Надзорния съвет не са сключили с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност
2.

или съществено се отклоняват от пазарните условия .
Основният капитал на дружеството е 87714 (осемдесет и седем киляди седемстотин и
3.
четиринадесет) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 87714 (осемдесет и седем хиляди
седемстотин и четиринадесет) акции с номинапна стойност 1 (един) лев всяка от тяк. Идентификация

на емисията — ISIN BG 11 TRBUAT 16.
~

Акциите са безналични . Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответсвие с
действащата нормативна уредба.
Те са поименни .
Акциите са непривилегировани с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на
дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Акциите са обикновени, свободнопреквърляеми .
Те са неделими . Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно,
като определят пълномощник .
Книгата на акционерите на Дружеството се води от „Централен Депозитар" АД.
Разпаеделението яа акпинте към 31.12.2016 г. е както слепва:
Брой
Акционе и

акции

Акционе и — ю нднчески лица
Акцноне и - физически лица
~

Процентно
участие

82819

94.42%

4895

5.58%

4895
87714

5,58%
100%

- до 5% участие

Цру гиакционери
Всичко ;

4. Давии за директора за връзки с внвеститорите.
На основание чл . 1 I бг. от ЗППЦК и Устава на Дружеството има лице, което изпълнява
функциите на Директор за връзки с инвеститорите по трудов договор . Същото се отчита за дейноста
си пред Общото събрание на акционерите, а контрол по изпълнение на функциите му е възложен на
Управителния съвет на Дружеството . Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за публичното
разкриване на информацията относно дейностга на Дружеството пред инвеститорите и
обществеността, като получава съдействие от Управителния съвет. Той осъществява ефективна
връзка между управителните органи на Дружеството и неговите акционери, прилагайки утвърдената
Програма за добро корпоративно управление и спазвайки принципите за неутралност, публичност и
прозрачност. Директор за възки с инвеститорите на „Трансстрой — Бургас" АД е Марийка Василева

Славова.

За

контакти :

гр.Бургас,

ул . "Успенска" Ns 8;

тел : 056/85-70-70,

е-mai1:

trasstroy cr transstroy.com .
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5. Променв в цената на акциите ва Дружеството .
Акциите на Дружеството се тьргуват свободно на Неофициапния пазар на акции на Българска
Фондова Борса - София АД. В рамките на отчетния период 0 1 .0 1 .20 1 бг. - 31.12.20 ] бг. в цената на
акциите не се наблюдават значителни промени . Цената се запазва непроменена през 201 бг.
6. Информация относно публичното Дружество
Приложение 11 от Наредба 2 е задължително допълнение към Годишния финансов отчет.
Информацията, разкрита в него, относно публичното дружество е пълна и точна, изготвена в
съответствие с ТЗ, ЗППЦК и Устава на Дружеството .

VII. Клонове на Дружеството
Свързани лица и видове свързаност

~

Роля и значение в икономическата група:
„Травсстрой Бургас" АД участва в икономическата група, в която е Дружество-майка на следните
п е п иятия :
Участия над 20%:
Размер на съ частието
В дъще нв п едп вятия
7002
1. , Трансстрой Ойл Пайплайн" ЕОО 1Ј
4000

оцент на съ частието

,

2.

,,Трансстрой конс лт" ЕООД

3. „ТС Бургас " ЕООД
Обпда с ма:

3000

2
7002

1 00%
1 00%
1 00%

Дружеството съставя консолидиран финансов отчет съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и Международните счетоводни стандарти .

~

VII. Използвани от Дружеството финансови ииструменти .
Цели и политика на Дружеството по управление на
финансовия риск, включително политиката му на
хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция , за
която се прилага отчитане на хеджирането . Експозицията
на Дружеството по отношение на ценовия, кредиткия и
ликвидния риск и риска на паричния поток.
1.

Използвани от Дружеството финансови инструменти

Финансовите инструменти, съгласно определението дадено им в Закона за пазарите на
финансови инструменти , представляват ценни книжа и инструменти различни от ценни книжа, като :
инструменти на паричния пазар, дялове на предприятия за колективно инвестиране, опции, фючърси,
суапове, форуърдни договори и други деривативни инструменти .
Ценните книжа са документ за извършена инвестиция . Те отразяват правата на притежателя
им спрямо текния издател (емитент). Основните видове ценни книжа са акциите и облигациите .
Най-общо можем да определим разликата между тях така - акциите изразяват отношения на
собственост, облигациите - отношения на дълг, т.е . между заемодател и заемополучател .
Акциите са ценни книжа емитирани от акционерни дружества, с които се удостоверява , че

техния притежател участва в капитала на дружеството - емитент. Акциите дават на притежателя

следните права: право на глас в общото събрание на акционерите; право на дивидент; право на

~
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ликвидационен дял ; право да запише и закупи нови акции от акционерното дружество . Цените на

акциите са много волатилни, поради което инвестициите в акции могат да бъдат както много
печеливши, така и много губещи . Всяко решение за покупка или продажба на акции трябва да е
предшествано от оценка на потенциалните печanби и загуби .
Дружеството притежава дялове в „Трансстрой Ойл Пайплайн" ЕООД, „Трансстрой консулт"
ЕООД и „ТС Бургас" ЕООД както е посочено в раздел VI. Клонове на Дружеството . Свързани лица и
видове свързаност.

2.
Цели и политика на Дружеството по управление на финансовия риск,
включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция , за
която се прилага отчитане на хеджирането

Управлението на риска заема центрanно място в стратегическото управление на всяка
компания . Това е процеса, в който Дружеството методично се стреми да изучи рисковете, свързани с

дейностите за да постигне устойчив положителен ефект във всяка една дейност както и в целия
~

портфейл от дейности . Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението
на тези рискове . Целта му е да създаде максимум стойност за всяка една от дейностите на Дружеството .
Политиката на управление на риска се движи от стремежа за опознаване на всеки един растеж или спад,
потенциално съдържащи се във всички фактори, които могат да повлияят на организацията .

Управлението на риска увеличава вероятностга за успек и едновременно намалява вероятностга за
неуспек и несигурностга по отношение постигане на цялостните цели на организацията .

3.

Експозицията на Дружеството по отношение на ценовия, кредитния и
ликвидния риск и риска на паричния поток

Дейностга на дружеството създава предпоставки за излагане на различни рискове . Въпреки
това дружеството не ползва финансови инструменти за намаляването на тези рискове .
Експозицията на Дружеството по отношение на някои видове рискове е следната :

Ценови риск
Ценовият риск може да се изразява в неблагоприятни изменения на цените на предлаганите
__

услуги, както и в промяна на размера на разкодите, свързани с извършваните услуги, поддръжка на

материалната база и други съпътстващи дейности . Намаляването на пазарните цени на наемите и
услугите би довело до намanяване на прикодите от дейностга, съответно до намаляване на
реализирания от Дружеството финансов резултат.
Ценовият риск представлява вероятността от намаление стойностга на тьргуваемите активи в
резултат (с възможността за намапяване платежоспособното тьрсене на продукта) на неблагоприятно
изменение на текните пазарни цени .
Кредитен риск

Кредитният риск е риска дружеството да изпадне в невъзможност да погаси изцяло своите
задължения на дата на дължимо плащане .
Управленне иа капиталовия риск
Целите на «Трансстрой Бургас» АД при управление на капитала са да защитят правото на Дружеството
да продължи като действащо предприятие с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална
капиталова структура.
В съответствие с останалите в индустрията, «Трансстрой Бургас» АД контролира капитала на база на
съотношението собствен/привлечен капитал (коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се
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изчислява като нетните дългове се разделят на общия капитал . Нетните дългове се изчисляват като от
общите пасиви („текущи и нетекущи пасиви" включително, както е показано в счетоводния баланс) се
приспаднат пари и парични еквиваленти . Общият капитan се изчислява като „собствен капитал " (както е
показан в счетоводния баланс) се събере с нетните дългове .

31.12.2016

31.12.2015

18934

19531

44

137

Нетен дълг

18890

19394

Собствен капитan

-6486

-6504

Общо капитал

-6486

-6504

Коефицнент на задлъжнялост

2,912

2,982

Общо пасиви
Намаление : пари и парични еквиваленти

~

Ръководството на дружеството счита, че всички гореспоменати финансови активи са такива с
висока кредитна оценка.
Дружеството няма обезпечения , държани като гаранция за финансовите си активи .

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други
контрагенти , установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на
кредитния риск.

Ликвиден рвск
Ликвидният nиск пnоизлиза от липсата на пазаn. на който инвестицията да бъде бъnзо кvпена и
продадена, с което да се предотвратят или минимизират загубите от нея . Той възниква в ситуации , в
които страна, заинтересована да продаде даден актив, не може да го направи , тьй като никой на пазара

не желае да тьргува с този актив. Има тьрсене и няма предлагане или обратното . Подобен риск
най-често се проявява, когато на пазара за даден актив има големи ценови колебания и когато нanице е
широк според, т.е . когато има голяма разлика между цената, която е готов да плати купувача на актива
и цената, която е готов да приеме при продажбата й .
Риск на парнчните потоци
За паричните потоци несигурността се поражда от промени в ликвите, а при сделки в чужда
вanута от промени във валутните курсове . Като мярка за несигурностга на докодността на сделка за

паричен поток се използва стандартното отклонение на дисконтните ликвени криви, наречено
волатилност, тьй като цената и доходността на паричните потоци зависят от лихвите на дисконтната
ликвена крива . За парични потоци с плаваща ликва цената и докодностга зависят също и от ликвите на
втора референтна ликвена крива, по която се фиксират плаващите ликви .
Друга иифоамацня по пиеценка на дружеството
В допълнение на Годишния доклад за дейностга Дружеството публикува и
Програмата за добро корпоративно управление .
~

20.03.2017 г. гр . Бургас

Изпълнителен
ѕ

.
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ГОДИШЕН
ЗА

ДОКЛАД

ДЕЙНОСТТА

към консолидирания
финансов отчет
на „трансстрой Бургас f АД

за 2016 година
Настоящият доклад е изготвен сьобразно разпоредбите на чл. 39 от Закона за
счетоводството и чл. 247 от Търговския закон.

1

„тРАнсстrой sуРглС” Ад
ГОДНФЕН ДОКJIАД ЗА ДЕЙНОСТТА към консолидирания финансов отчет за годината,
завъртваща ва 31.12.2016

I.

Развитие и резултати от дейномта на Групата . Състоянне
на Групата. Основни рискове пред които е изправено.

1.

Обща характериствка, разввтие и резултати от дейвостга на Групата

В консолидираният отчет за отчетната 20 ] 5 г. на "Трансстрой - Бургас" АД влизат следните дружества :
КХоавзонт тлавс ивжеверввг" IIЗЗц учреден между: „Трансстрой - Бургас" АД, ЕИК 102003626,

представлявано от Нина Атанасова Богданова - Изпълнителен директор, със седanище и адрес на
управление гр. Бургас, ул. „Успенска" N8, и „Хоризонт 4" ЕООД, EHK 102886852, представлявано от
Евгени Желязков Ганев, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Дебелт" N 46 с цел
участие в обществена поръчка за изпълнение на обект „Разширение ВиК и ел . мрежи в кв. Сарафово
KHC c трафопост".
цЗЗц Консооцнум ..Теаностил 2001 - Куаоатво стаовтелство" , учреден между: „Трансстрой Бургас" АД, EHK 102003626, представлявано от Николай Милев Милев - Изпълнителен директор, със
седanище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Успенска" N8, и „Техностил 2001" ЕООД, ЕИК
130520680, представлявано от инж. Тодор Иванов Тодоров, със седалище и адрес на управление гр.
София, ж.к. „Овча купел"2, бл.39А. с цел участие в обществена поръчка за обект: „Изработване на
технически проект и извършване на аварийни ремонтни строителни работи - осушителни
мероприятия , конструкции за окачване на ново осветление, електрообзавеждане и осветителна уредба
на тунел „Ечемишка" на автомагистрала „Хемус".
"Трансстаой ойл пайплайн" EOOII, ЕИК: 102837563, с предмет на дейност : проучване, проектиране,
строителство, изграждане на тръбопровод за транспортиране на непреработен нефт. Размер на
инвестицията 4000 лв. - 100% от капитала на Дружеството ;
"Травсстаой ковсvлт" ЕООц , EHK: 102864222, с предмет на дейност: консултантска дейност,
дейности по издаване на сертификати за стоки и материали, обучение на кадри, тьрговско
представителство u посредничество, сделки с интелектуanна собственост, комисионни, спедиционни и
превозни сделки. Размер на инвестицията 3000 лв. - 1 00% от капитала на Дружеството .
..ТС Бvагас" EOOII, ЕИК: 203464634, с предмет на дейност: консултантска дейност, тьрговско
представителство и посредничество , сделки с интепектуална собственост, комисионни , спедиционни и
превозни сделки. Размер на инвестицията е 2,00 лв. - 1 00% от капитала е собственост на
Дружеството-майка.

-

~

Дружеството-майка е „Травсстрой - Бурrас" - акционерно дружество регистрирано в
България създадено с Решение на БОС по Фирмено дело 3249/18.07.1994 г.на БОС ., със седалище и
адрес на управление : гр. Бургас, ул . „Успенска" 8.
Предметьт на дейвост на Дружеството-майка е строителство на хидротехнически
съоръжения , пристанищно, промишлено, както и ел .монтажни, водопроводни и канализационни
мрежи, услуги с тежка и лека строителна механизация , автотранспорт, производство на бетон,
стоманобетонови елементи, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, както и всяка
друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
Оргавв на управлеиве ва Дружеството-майкя
1. Общо rьбравве ва акцвонервте - В общото събрание участват всички притежатели на
акции;
2. „Траисстрой - Бургас" АД е с двустепенна система на управление, а именно:
Надsорек съвет:
Председател : Нина Добрева Мигарова
Зам .председател: Милчо Стойков Киряков
Членове : Антоанета Белчева Стойкова
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ГОДИIIIЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за годнната, завъртваща ва 31.12.2016
Управителен rьвет:
Председател : Николай Милев Милев
Зам . председател : Валентян Стойнев Борисов
Член: Гергана Господинова Николова
ИзпълнителекДиректор е Николай Милев Милев.
През 2016 година са извършени промени в състава на Надзорния съвет. С Протокол от
заседание на редовното общото събрание на акционерите от 18.05.201 бг е взето решение за
освобождаването на Алина Викторова Диева, като член на Надзорния съвет и приемането на Антоанета
Белчева Стойкова, като член на Надзорния съвет на „Трансстрой Бургас” АД.
През 2016 година не са извършени промени в състава на Управителния съвет.
Другите дружества включени в консолидирания финансов отчет са икономически неактивни
предприятия за отчетната 201 бг. съгласно разпоредбите на действащото законодателство .
Грулата води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с
изискванията на българското тьрговско и счетоводно законодателство, Закона за счетоводството и
Международните счетоводни стандарти . Приходите са реализирани от извършени СМР, отдадени под
наем недвижими имоти на дружеството и други продажби . Резултатьт за отчетната 201 бг е по-голям в
сравнение с отчетената печалба за 20 1 Ѕг., а именно:
Наименование

2016 година

2015 година

Стойност на
изменението

% на
изменението

1693

868

825

95%

Приходи от продажба на стоки

61

0

61

1 00%

Други приходи

113

203

-90

44%

Приходи от лихви

3

5

-2

40%

Счетоводна печалба

20

34

-14

41%

Приходи от услуги

~

Увеличеният обем на приходите се дължи на извършените СМР по приключени и предадени
обекти на Дружеството-майка през 201 бг.
2.

Състоянне на Групата

Съгласно отчета за приходите и разходите към 3 1 . 1 2.20 1 бг., Групата реализира
положителен финансов резултат в раsмер на 20 хил .лв. Съгласно действащите разпоредби на

ЗКПО Дружеството-майка е приспаднало за данъчни цели загуби от минали години до размера на
данъчната печалба за 201 бг и за това не се дължи корпоративен данък за отчетната годината.
Печалбата от оперативна дейност, формирана като разлика между нетните приходи в размер на
1867 хил.лв. и разходите за обичайна дейност 1605 хил .лв възлиза на 262 хил .лв. Вземанията и
задълженията на Групата са в размер на: 7629 хил.лв. вземания и 21013 хил .лв. задължения .
Паричните средства на Групата са в размер на 564 хил. лева и се състоят от пари в брой и по
банкови сметки. Групата не ползва кредитен ресурс от банки.
През 201 бг Групата е в стабилно състояние. Отговаря на критериите за действащо предприятие.
Финансовото й състояние се е изменило през отчетния период както следва:
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зааъ n тватв на 31 _12_201 б

Наименование

201 б година

2015 година

I
1

Стойност на

о/о на

изменението

изменението

Основен капитал

88

88

-

-

Собствен капитал

(6558)

(6576)

18

О . З о/о

Нетекущи активи

4461

4297

164

3.8о/о

Текущи активи

9994

10737

-743

8.5%

Пасиви

21013

21610

-597

З . Оо/о

З.

Основни рискове, пред които е изправена Групата

В условията на финансова и икономическа криза Групата е изправена пред редица рискове валутен , лихвен , кредитен и ликвиден , които в основата си се обуславят от пазарния риск . т. е . рискът,
че бъдещите парични потоци ще варират поради промени в пазарните цени или свиване на пазарния
сегмент . Групата прилага програма за цялостно управление на риска, целяща да неутрализира
потенциалните неблагоприятни ефекти върху финансовото му състояние .
1. Степента на кредитния риск, на който е изложена Групата се определя от стойностга на вземанията

от клиенти и доставчици и от предприятия от група. Нивото на кредитен риск на Групата не е
съществено от гледна точка на това, че вземанията са от различни контрагенти .
II. Вземания

2016 г.

2015 г.
395

395

. Вземания от клиенти
3.П едоставени аванси
ги вземания

1231
3024
298

795
361
З 72

Об о за група II:

763

8531

1. Вземания от свъ зани п едп иятия

Максимanната кредитна експозиция на Групата по повод на признатите финансови активи
възлиза на съответната им стойност по баланса към 3 1 . 1 2.20 1 бг.
2.Ликвидният риск произтича от възможността Групата да не разполага с достатьчно
бързоликвидни активи , както и да не осигури достатъчно външно финансиране с цел минимизиране на
този риск . Ето защо :
• периодично изиършва преглед и оценка на събираемосгга на вземанията :
• стреми се да договаря максимално кратьк срок за отложено плащане с доставчици
като стриктно съобразява плащанията съгласно падежите по фактури и заеми , както за вземания , така и
за задължения .
Анan изът на вътрешната ликвидност дава възможност за определяне способностга на Групата да
посрещне своите бъдещи краткосрочни финансиви задължения чрез текущи оборотни средства при
минимални загуби . Ръководсгвото наблюдава и контролира текущите прогнози за ликвидните резерви
на база очакваните парични потоци .

3.Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от
промените в лихвените нива . Политикага на Групата цели минимизиране на лихвения риск, като
лихвоносните активи и пасиви са с плаващи и фиксирани лихвени проценти , а експозициите се следят
стриктно и обслужват редовно както в частга на главнипите , така и на лихвите .
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4. Валутннят риск е свързан със сделки от продажби или покупки в чуждестранна валута . Част от
дъщерните дружества са изложени на валуген риск, който би могъл да се отрази на Групата чрез
постьпленията му от дивиденти .

II.
Анализ на финансови и нефинансови основни
показатели за резултата от дейността , имащи отношение
към стопанската дейност, включително информация по
въпроси , свързани с екологията и служителите
1.

Анализ на финансовите показатели за резултата от дейността

Според българското законодателство ръковоцството следва да изготвя консолидирания финансов
отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Групата към
края на годината и нейните счетоводни резу:птати . Ръково,qството е изготвило приложения тук
консолидиран финансов отчет в съответствие с Международните счетоводни стандарти .
Ръководството потвърждава , че е прилагало адекватна счетоводна политика , и че при изготвянето
на консолидираните финансовите отчети към 31.12.2016 г . е спазило принципът на предпазливостга
при оценката на активите, пасивите , приходите и разходите .
Ръководството също така потвържцава, че се е придържало към действащите счетоводни
етандарти и консолидираните финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото
предприятие .
Ръководството е отговорно за воценето на счетоводните регистри , за целесъобразното
стопанисване на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването
на евентуanни злоупотреби .
Въз основа на информацията, предоставена в отделните съставни части на годишния
консолидиран финансов отчет за 2016 година, представяме следните показатели , получени в резултат

на финансово-счетоводен анализ.

Коефи циенти

Рентабилност:
Кое
Кое
Кое
Кое

.
.
.
.

на
на
на
на

Текуща година

Предходна година

Стойност

Стойност

_

рентаб uлност на п иходите от п одажби
рентаб uлност на собствения капитал
рентабилност на пасивите
капитализация на активите
_

0,011
-0,003
0,001
0.001

0,029
-0,005
0,001
0,002

1,03
0,97

1,03
0,97

0,730
0,599
0,599

0,720
0,616
0,616

0,041

0,044

-0,31
-3,204

-0,30
-3,286

Е ективност:
Кое . на е ективност на раз ходите
Кое . на е ективност на п и ходите
Лик видност •
Кое . на обща ликвидност
Кое . на бъ за ликвидност
Кое . на незабавна ликвидност
Кое . на абсолютна ликвидност
Финансо ва автономност :
Кое . на инансова авто номност
Кое . на задлъжнялост

2.

_

Нефинансова информация , включвтелно ннформация по въпроси , свързанн с екологията
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и служи гелите
Съгласно наложените от Директива 2014/95/ ЕС и приети в Закона за счетоводството
разпоредби за представяне на нефинансова информация за околната среда и персонanа от определена
категория предприятия оповестяваме следната информация .
По екологичните въпроси Групата има политика в следните насоки : текущото и предвидимото
въздействие на дейностга на предприятията върху околиата среда и по целесъобразност върху здравето
и безопасностга, използването на енергия от възобновяеми и/или невъзобновяеми източници , емисиите
на парникови газове , потреблението на вода и замърсяване на въздуха .
По социалните въпроси , свързани със служителите , правата на човека и борбата с корупцията,
Групата има политика в следните насоки : осигуряване на равенство между половете , прилагане на
основните конвенции на Международната организация на труда, подобряване на условията на труд,
социален диалог,зачитане на правото на информЕ;ране и консултиране на работниците, осигуряване на
здравословни и безопасни условия на работггото място, недопускане на дискриминация и други .
През 201 бг. и през 2015 г . в Групата има нает персонan на трудови договори - 12 човека . Не са
регистрирани трудови злополуки , както и не са постытили жалби по трудово-правни спорове и относно
нарушени човешки права . Дългосрочно задържаните работници и служители във фирмата с 95% от
общия персонал . Ползвани са услугите на физически лица по извън трудово правоотношение
/граждански договори/ и са изплащани възнаграждения гга член на Надзорния съвет и изпълнителния
директор на Дружеството- майка .

III.

Важни събития , които са настъпили след датата ,
към която е съсгавен годишния финансов отчет

Между датата на годишния кон Gолидиран финансов отчет и датата на одобрението му за
публикуване не са възникнали коригиращи и некоригиращи събития , от които да възникнат специan ни
оповестявания съгласно изискванията на МСС 10.
По извършените гтрез годината сделки кяма необичайни условия и отклонения от пазарните
цени .

IV.

Стопански цели на Групата за 2017 година

Ръководството си поставя като приоритет ггрез 2017 година идеята за насочване на уеилията
към изпълнение на поетите ангажименти по сключени договори за СМР, както и участие в обществени
поръчки за поемането на нови обекти и договори за СМР с други контрагенти . Договорите с
предстоящо изпълнение са :

ДОГОВОР : 424/ 16.12.2008 год .
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : МРРБ
ОБЕКТ : „Инженеринг на обект : JIOT-1 - ,,rp. Царево - укрепване свлачище северен бряг""

ДОГОВОР : 426/ 16.12.2008 ro.п .
ВЪ9ЛОЖИТЕЛ : МРРБ
ОБЕКТ : Инженеринг на обект: ЛОТ-3 - ,. Укрепване свлачище кв . „Сарафово" - етап III.2"

V. Действия в областrа на iiаучноизследователската и
развойна дейносг

г~
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През 2016 г . Групата не е поръчвала и не е извършвала важни научни изследвания и разработки .
Система за уппавление на качеството

За постигането на целите Грапата насочва своите усилия в следните направления :
Съблюдаване изискванията на българското законодателство за продукта , предоставяните
услуги и управлението на пристанищни дейности ;
да поддържа и разширява позиииите си на вътрешния и международен пазар, чрез
разкриване на нови услуги и дейности ;
Поддържане на постоянно ниво на качеството на извършваната дейност;
Ефективно използване на наличните материални , човешки , финансови ресурси , капитали ,
съобразно потребностите на Групата и нейните клиенти ;
Оптимизиране на тьрговските и производствени процеси за постигане на високо качество
според изискванията на клиента;
Системно обучение за повишаване на квалификацията на персонanа и неговата мотивация
за постоянни и измерими поцобрения в ежедневната работа, спазване изискванията за
осигуряване на безопасност на трудовия процес , предотвратяване на наранявания ,
заболявания и опазване на околната среца;
Съблюдаване изискванията на българското законодателство по отношение на ЗБУТ,
предпазването на околната среда и управлението на определените значими аспекти ;
Контрол и намаляване на вредните въздействия върху околната среда и здравето на
работещите при осъществяване дейностите на Групата ;
Постоянно информиране на работгщите в Групата, доставчиците , клиентите,
заинтересованите страни и общественостга за политиката ни в областга на качеството,
здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната среда .
За реализиране на политиката и целите по управление , ръководството на Дружеството- майка с
разработило , внедрило и поддържа ИСУ съответстваща на международните стандарти EN ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Ръководството е създало условия за спазване
изискванията на Интегрираната система за управление , както и за нейното постоянно
усъвършенстване .
В момента тече процедура no сертификация и на 1S0 27001:2005 - система за управление на
информационнатасигурност .

VI.

Информация за придобиване на собствени акции ,
изисквана по реда на чл .187д от Търговския
закон . Информация изисквана no реда на чл . 247
ал .2 от Търговския закон

Съгласно чл.187 от ТЗ оповестяваме :
През 2016 година не са прехвърляни поименни акции . Всички промени по прехвърлянето са вписани в
акционерната книга на дружеството и се вопят в Централния депозитар .
Съгласно чл. 247 , ал . 2 от ТЗ оповестяваме :
1 . През 2016 г . са начислени възнаграждения на членове на Управителния и Надзорния съвет на
Дружеството- майка в размер на 49 хил .лева .
2. През 201 бг. година членове на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството- майка не са
извършили разпореждания с акции от капитала на Групата .
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завъртваща ва 31.12.2016
I

Емитирани

акции
обикновени
Общо :
I

I
87 714
87 714 87 7141 100$
87 7141 87 714 I87 714 1 100%1

87 714
87 714 87 714 100$
87 714 I 87 714 187 714 I 100%

З .Членовете на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството-майка нямат преференциални права
за придобиване на акции и облигации на Групата.
1. Участието на членовете на Управителния и Надзорнмя съвет на Дружеството-майка в тьрговски
дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от
капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации
като прокуристи, управители или членове на съвети към 31.12.2016 година е както следва :

~

1.1. Николай Милев Милев - не участва като неоrраничено отговорен съдружник в други тьрговски
дружества . Участва в еледните дружества : „ВИЛИ ВИСТ” ЕАД - собственик на капитала,
представляващ; „Трансстрой-Холдинг" АД - титен на СД и изпълнителен директор; „Пристанище
Трансстрой Бургас" ЕООД - едноличен собственик на капитала и управител ; „Имот Консулт БГ"
ООД - управител, съдружник.
1.2. Валентин Стойнев Борисов - зам . председател на УС, не участва като неограничено отговорен
съдружник в други тьрговски дружества.
1.3. Гергана Господинова Николова - член на УС, не участва като неограничено отговорен съдружник
в други тьрговски дружества.
1.4. Нина Добрева Мигарова - Председател на Надзорния съвет - не участва като неограничено
отговорен съдружник в други тьрговски дружества.
1.5. Милчо Стойков Киряков - зам . председател на НС, не участва като неограничено отговорен
съдружник в други тьрговски дружества.
1.6. Антоанета Белчева Стойкова - член на НС, не участва като неограничено отговорен съдружник в
други тьрговски дружества . Участва в еледните дружества: „РНМ" ЕООД - едноличен собственик
на капитала u управител ; „Имот Консулт БГ" ООД - съдружник.
2.
Съгласно чл.247, ал. 2 и чл .240 б от ТЗ оповестяваме, че през 2016 г. членовете на Управителния и
Надзорния еъвет на Дружеството-майка не са склrочили с дружествата договори, които излизат извън
обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия .
З.
Основният капитал на Групата е 87714 (осемдесет и седем хиляди седемстотин и
четиринадесет) лева, изцяло записан и внесен , разпределен в 87714 (осемдесет и седем хиляди
седемстотин и четиринадесет) акции с номинална стойност 1 ( един) лев всяка от тях. Идентификация

на емисията - ISIN BG 11 TRBUAT 1 б.
Акциите са безналични . Издаването и разпореждането с безналични акции става в съответсвие с
действащата нормативна уредба.
Те са поименни .
Акциите са непривилегировани с право на един глас в Общото еъбрание на акционерите, право на
дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Акциите са обикновени, свободнопрехвърляеми.
Те са неделими . Когато акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно,
като определят пълномощник.
Книгата на акционерите на Дружеството-майка се води от „Централен Депозитар" АД.
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Ряап n еле.пеииетл ия ампиите к1 м 1 1? )(11 fi г е кактл епепяа

Брой
Акционе и

Процентно

акции

Акционе и — ю идически лица
Акционе и - физически лица

участие

82819

94.42%

4895

5.58%

4895
8771

5,58%
100%

- до 5°/а частие
_

ги акционе и
Всичко •

4. Данни за директора за връзкн с инвеститорите.
На основание чл . 11 бг . от ЗППЦК и Устава на Дружеството-майка има лице, което изпълнява
функциите на Директор за връзки с инвеститорите по трудов договор . Същото се отчита за дейностга
си пред Общото събрание на акционерите, а контрол по изпълнение на функциите му е възложен на
Управителния съвет на Дружеството -майка . Директорът за връзки с инвеститорите се грижи за
публичното разкриване на информацията относно дейностга на Дружеството - майка пред
инвеститорите и общественостга, като получава съдействие от Управителния съвет. Той осъществява
ефективна връзка между управи•гелните органи на Дружеството- майка и неговите акционери ,
прилагайки утвърдената Програма за добро корпоративно управление и спазвайки принципите за
неутралност, публичност и прозрачност . Директор за връзки с инвеститорите на „Трансстрой —
Бургас " АД е Марийка Василева Славова . За контакти : гр . Бургас , ул . " Успенска " Ns 8; тел :

056/85-70-70, е-mai1: trasstroy a tra»sstro у .com .
5. Промени в цевата на акциите на Дружеството- майка .
Акциите на Дружествотo- майка се тьргуват свободно на Неофициалния пазар на акции на
Българска Фондова Борса — София АД. В рамките на отчетния период 01.01.201 бг. - 3 1 . 1 2.20 1 бг . в
цената на акциите не се наблюдават значителни промени . Цената се запазва непроменена през 201 бг .
6. Информация относно публичното Дружество - майка
Приложение 11 от Наредба 2 е задължително допълнение към Годишния индивидуален
финансов отчет на Дружеството - майка . Информацията , разкрита в него, относно публичното
дружество е пълна и точна, изготвена в съответствие с ТЗ , ЗППЦК и Устава на Дружеството - майка.

VII. Клонове на Групата
Свързани лица и видове свързаност
„Трансстрой холдинг" АД притежава 60°/с от капитала на Дружеството- майка и съетавя
консолидиран финансов отчет съгласно изискванияга на Закона за счетоводството и Международните
счетоводни стандарти .

VII. Използвани от Групата финансови инструменти .
Цели и политика на Групата по управление на финансовия
риск, включително политиката му на хеджиране на всеки
основен тип хеджирана позиция , за която се прилага
отчитане на хецжирането. Експозицията на Групата по
отношение на ценовия , кредитния и ликвидния риск и
риска на паричния поток.
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1.

Изпо лзвани от Гр,упата финансови инструменти

Финансовите инструменти , съгласно определението дадено им в Закона за пазарите на
финансови инструменти , представляват ценни книжа и инструменти различни от ценни книжа, като :
инструменти на паричния пазар, дялове на предприятия за колективно инвестиране , опции , фючърси ,
суапове, форуърдни договори и други деривативни инструменти .
Ценните киижа са документ за извършена инвестиция . Те отразяват правата на притежателя
им спрямо техния издател (емитент). Основните видове ценни книжа са акциите и облигациите .
Най-общо можем да определим разликата между тях така - акциите изразяват отношения на
собственост, облигациите - отношения на дълг, т.е . между заемодател и заемополучател .
Акциите са ценни книжа емитирани от акционерни дружества , с които се удостоверява , че
техния притежател участва в капитала на дружеството - емитент . Акциите дават на притежателя
следните права: право на глас в общото събрание на акционерите ; право на дивидент; право на
ликвидационен дял ; право да запише и закупи нови акции от акционерното дружество . Цените на
акциите са много волатилни , поради което инвестициите в акции могат да бъдат както много
печеливши , така и много губещи . Всяко региение за покупка или продажба на акции трябва да е
предшествано от оценка на потенциалните печ anби и загуби .
Групата не притежава акции и дялове в други дружества .

2.
Цели и политика на Групата по управление на финансовия риск,
включително политиката му на хеджиране на всеки основен тип хеджирана позиция, за
която се прилага отчитане на хеджирането
Управлението на риска заема централно място в стратегическото управление на всяка
компания . Това е процеса, в който Групата методично се стреми да изучи рисковете, свързани с
дейностите за да постигне устойчив положителен ефект във всяка една дейност както и в целия
портфейл от дейности . Доброто управление на риска се концентрира в разпознаването и управлението
на тези рискове . Целта му е да създаде максимум стойност за всяка една от дейностите на Групата .
Политиката на управление на риска се цвижи от стремежа за опознаване на всеки един растеж или спад,
потенциално съдържащи се във всички фактори , които могат да пов.rгияят на организацията .
Управлението на риска увеличава вероятностга за успех и едновременно намалява вероятностга за
неуспех и несигурностга по отношение постигане на цялостните цели на организацията .

3.

Експозицията на Групата по отноиi ение на ценовия , кредитния и ликвидния
риск и риска на паричния поток
Дейностга на Групата създава предпоставки за излагане на различни рискове . Въпреки това

дружеството не ползва финансови инструменти за памаляването на тези рискове .
Експозицията на Групата по отношение на някои видове рискове е следната :
Ценови риск
Ценовият риск може да се изразява в неблагоприятни изменения на цените на предлаганите
услуги, както и в промяна на размера на разходите, свързани с извършваните услуги , поддръжка на
материалната база и други съпътстващи дейности . Намаляването на пазарните цени на наемите и
услугите би довело до намаляване на ггриходите от дейностга, съответно до намаляване на
реализирания от Дружеството финансов резултат.
Ценовият риск представлява вероятностга от намаление стойностга на тьргуваемите активи в
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резултат (с възможностга за нам anяване гтлатежоспособното тьрсене на продукта ) на неблагоприятно
изменение на техните пазарни цени .
Кредитен риск
Кредитннят риск е риска дружеството да изпадне в невъзможност да погаси изцяло своите
задължения на дата на дължимо плащане .
Управление на капиталовия риск
Целите на ръководството при управление на каггитала са да защитят правото на Групата да продължи
като действащо предприятие с цел доходност за акционерите и поддържане на оптимална капиталова
структура .
В съответствие с останалите в индустрията , Групата контролира капитала на база на съотношението
собствен/привлечен капитал ( коефициент на задлъжнялост). Този коефициент се изчислява като нетните
дългове се разделят на общия капитал . Нетните дъ;тгове се изчисляват като от общите пасиви („текущи и
нетекущи пасиви " включително, както е показано в счетоводния баланс ) се приспаднат пари и парични
еквиваленти . Общият капитал се изчислява като „собствен капитan" ( както е показан в счетоводния
баланс) се събере с нетните дъ.лгове .

31.12.2016

31.12.2015

21013

21610

564

657

Нетен дълг

20449

20953

Собствен капитал

-6558

-6576

Общо капнтал

-6558

-6576

Коефициент на задлъжиялост

3,119

3,186

Общо пасиви
Намаление : пари и парични еквиваленти

Ръководството на Групата ечита, че всички г ореспоменати финансови активи са такива с висока
кредитна оценка .
Групата няма обезпечения , държани като гаранция за финансовите си активи .
Групата редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти ,
установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск .
Ликвиден риск
Ликвипният n иск п nоизлиза от липсата на пазао. на който инвестииията na бъпе бъnзо кv пена и
продадена, с което да се предотвратят или минимизират заryбите от нея . Той възниква в ситуации , в
които страна, заинтересована да продаде даден актив, не може да го направи , тъй като никой на пазара
не желае да тьргува с този актив . Има rьрсене и нима предлагане или обратното . Подобен риск
най-често се проявява, когато на пазара за дадегг а "пив има големи ценови колебания и когато налице е
широк според, т. е . когато има голяма разлика между цената, която е готов да плати купувача на актива
и цената, която е готов да приеме при продажбата й .
Риск на паричните потоци
За паричните потоци несигурностга се пора.чсда от промени в лихвите , а при еделки в чужда
валута от промени във валутните курсове . Като мярка за несигурностга на доходностга на сделка за
паричен поток се използва станцартното отк;юнение на дисконтните лихвени криви , наречено
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дисконтната
волатилност,rьй като цената и доходносrга на паричните потоци зависят от лихвите
лихвена крива. За парични потоци с плаваща лихва цената и доходностга зависят също от лихвите на
втора референтна лихвена крива, по която се фиксират плаващите лихви .
1

~
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30.03.2017 г. гр. Бургас

Изпълнителен директор :
/Николай
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„ТРАНССТРОЙ - БУРГАС” АД
Отчет за изпълнението на принципите и прилагането на
Програмата за добро корпоративно управление

Приложение към Годишния докаад за дейностгаДоклад на ръководството

І.

Концепция за корпоративно управnение.

Корпоративно rо управnение се наnага като система от правила за
ефективно управnение на акционерната собственост. То е присъщо на
компании, чииrо ценни книжа са приети за търговия и се тьргува r на
организирани пазари. „Трансстрой-Бургас " АД е пубnично акционерно
дружес rво, вписано под Ns РГ-05-413 в регистъра на пубnичните
дружесrва и други емиrенти на ценни книжа, воден от Комисия за
финансов надзор. Определяiци за корпоративно rо управление на
Аружесrвото са принципите , заложени в Кодекса на ОИСР: защита
третиране на мажоритарните
,
правата на акционерите, справедливо
акционери, съобразяване със заинтересованите лица, раакриване на
корпоративните
на
отговорности
и проsрачност,
информация
ръководства.
11.

Системи за управnение и надзор.

„Трансстрой- Бургас" АД е с двустепенна система на управnение.
Qружеството се управлява от Управителен съвет, койrо извършва своята
дейност под конrроnа на Надзорния съвет.
1. Компетентност на Надзорния съвет:
Надзорния съвет конrроnира дейносrта на Управи rелния съвет; Избира
членовеrе на Управитеnния съвет, каrо определя rяхното възнаграж4ение и
може да ги заменя по всяко време; Одобрява правилника за работа на
Управитеnния съвег, Надзорния съвет има право по всяко време да
поиска от Управи rеnния съвет да предсrави докnад иnи сведения по
всеки въпрос, който засяга Аружеството; Надзорния съвет може да прави
необходимите проучвания в изпъnнение на задъnженията си, като
чnеновете му имат достъп до цяnаrа необходима информация и
докуменrи. 3а целrа rой може .да използва експерти;
2. Компетентност на Управителния съвет:
Осьщесrвява планирането и координацията на цяnостната дейнос r на
Аружеството, чрез извършване на всички дейности по организацията,
PbkOBOACTBOTO u конrроnа на о rдеnните звена, кои rо не са резервирани
изрично за решаване от Общо rо събрание и Надзорния съвет; Приема
организационно -управпенска rа сrруктура и други rе вътрешни правила
на Аружес tвото; Опредеnя реда за назначаване и освобождаване на
персонаnа, дnъжносrните характеристики и размера на rрудовото

възнаграждение ; Взема решения за образуване на парични фондове и
реда за тяхното набиране; Взема решение за придобиване и отчужлаване
на недвижими имоrи и вещни права; поnзване на инвестиционни кредити;
даване на гаранции и поемане на поръчи rепство; придобиване и
предоставяне на nицензи; учредяване на ипотека .и заnог върху дъnготрайни
активи на Дружес rвото; приема и предпага на Общото събрание за
одобряване годишния финансов отчет, докпада на диппомирания експерт
- счетоводитеn, докnада за дейността на дружесrвото и прави
предпожение за разпредеnение на печаnбата на Аружесrвото;
Съдейс rва на Аиректора за връзки с инвеститорите и контроnира
изпъпнението на функциите му. Обсъжда и решава всички въпроси освен
rези, които са от компетентността на Общото събрание и Надзорния
съвег Аокладва за дейността най-маnко на три месеца пред Надзорния
съвет; Одитен комитет.
Съгnасно сrандартите за корпоративно управnение, издадени от
Българската фондова борса София, както и промените в Закона аа
неаависимия финансов одит е създаден Одитен комитет, който по своята
същност и дейносr представnява ефективна система за вътрешен
контрол, която спомата за минимизирането на финансовия и оперативен
риск, както и риска от неспазване на законодаrеnството; също така
повишава качеството на процеса по финансово отчи rане в
предприя rиеrо. Предметът на дейност на Одитния комитет е припагане
на принципите на корпоративно управnение в процеса на финансово
отчитане, съгпасно утвърдената от „ Трансстрой-6уртас " АА. Програма за
добро корпоративно управпение . Основната sадача на Одиrния комите r
е да съдейства за пубnичното оповестяване на финансовите отчети и
своевременното и обекrивно. разкриване на вътрешна за дружествоrо
информация . На основание чл.40s от Закона на независимия финансов
одит Основните функции, които се изпъnняват от Одитния комитет са да:
- Набnюдава процесите на финансово отчитане в предприя rието,
извършващо дейност по обществен интерес;
- Набпюдава ефекrивността на системите за въrрешен конrроп в
предприятието;
- Набnюдава ефективността на сисrемите за управпение на
рискове rе в предприятието;
- Набпюдава независимия финансов одит в предприятието ;
- Извършва прегпед на независимостта на регистрирания одитор
на предприятието в съо rве rствие с изискванията на закона и
Еrичния кодекс на професионални rе счеrоводитепи, вкnючиrеnно
набпюдава предос rавянето на допъnнитеnни усnуги от
регистрирания одиrор на одиrирано rо предприяrие.

На основание

чл. 40к от 3акона за неаависим финансов одит
Регисrрирания одитор докпадва на Одиrния комитет по основните
въпроси, свързани с изпьnнението на одита.
На основание чл. 40к от Закона за неаависим финансов одит Одитния
комитет дава предnожение за избор на регистриран одитор .

На основание чл. 40а от 3акона за неаависим финансов одит Одитния
комитеr да се отчиrа за дейността си пред Надзорния съвет най-маnко

веднъж на rри месеца, непосредсrвено преди публикуване на
тримесечнйя финансов orчer и веднъж на Годишното общо събрание на
акционерите заедно с Аокnада на Управителния съвеr.
111.

Аиректор аа връзки с инвеститорите

Поради особения си craryr Qружеството е обект на внимание от сrрана
на инвеститори, финансови анапиrици и посредници, журнаnисти и др.
rова се дължи и на обстояrеn сrвото, че гоnям брой nица са придобиnи
негови ценни книжа . Поради rова възниква необходимостrа да се
раsкрива информация в точно определен , вид и момент. 3аrова е
възникнапа и роnята на Директора за връзки с инвеститорите. Тя се
определя като кnючова за осъщесrвяване на ефективна връзка между
ръководството и широката общественост. Наред с rова качеството на
дейнос rта по връзките с инвеститорите е важен факrор в рамките на
конкуренцията на пубwичните дружества на капиталовия пазар.
Директорът за връзки с инвеститорите играе важна роnя по оrношение
на гарантирането на нормаnното функциониране на капиrаловия пазар
и запазване доверие rо на инвеститорите, прилагайки утвърденаrа
Програма за добро корпоративно управnение и спазвайки принципите
за неутралност, публичност и прозрачност. Той се назначава or
Управиrеnния съвет на основание чл. 1 l бг. от ЗППЦК и Устава на
Аружеството и се отчиrа за дейнос rrа си пред Общоrо събрание на
акционерите, а контрол по изпълнение на функциите му е възложен на
Управитеnния съве r. Директорът за връsки с инвеститорите се грижи за
публичното раsкриване на информация оrносно дейността на
Аружеството пред инвеститорите и обществеността, каrо поnучава
съдейсrвие от Управиrелния съвет.
1V.

Одитор и системи аа вътрешен контрол

Одиторът е независим експер r, който проверява годишните финансови
отчети. Той е ангажиран с това да съветва и предупреждава , в сnучай че
при предсrавянето на информацияrа в счетоводните оrчети се усrановят
нередности и
нарушаване на
принципиrе
на прозрачност,
своевременност, обекrивност, пъnноrа и др. Проверкаrа на годишните
оrчети завършва с одиторски доклад, адресиран до ръководството на
акционерите и обществеността. Извършванеrо на одиr е един or
основните моменти за стабиnно корпоративно управwение, а
изразеното одиторско мнение подсилва надеждностrа на разкритаrа
информация и е or поnза за инвес rитори rе и общественостrа при
вземане rо на решения .
V.

Разкриване на информация .

Защитата на правата на акционерите е възможна при корекrно
разкриване на информацияrа ипи чрез осъществяване на опредеnени
дейсrвия и функции от страна на корпоративното ръководство.

1. Годишен финансов отчет
„Трансстрой -Бургас" АА е публично дружество и като такова ro съставя
финансовите си отчети съгnасно Международните счетоводни
стандарти и Закона за счетоводството. Qpyжecrвoro изго rвя своя
индивидуаnен финансов отчет в срок до 90 дни на годината следваща
финансова rа година, за коя rо се изтоrвя orчera. Аружество rо изгоrвя и
консолидиран финансов отчет за Икономическата група, в която е
дружесrвото - майка Годишния финансов отчеr /индивидуаnен и
консоnидиран / по.о,nежи на одиторска заверка. Той е с минимално
съдържание, опреаелено в ЗСч., и чА.31 чn.32 от Наредба Ns2 от ЗППЦК. Той
се представя в законоусrановения срок до Комисия sa финансов
надsор, Бъnгарска фондова борса - София и Инвестор.БГ. Финансовите
отчети се съхраняват в седаnището на Qружеството, re се пубпикува r и
на официаnния сайr на, където са на разпоnожение на обшествеността
за срок от 5 години .
2. Междинни финансови отчети
Сnедвайки принципа за прозрачносr и за по-пъnна и навременна
информираност на инвесrиrорите и общесrвенос rrа Аружес rвоrо
изготвя и тримесечни финансови отчети- индивидуални и консолидирани .
Те са с минимаnно съдържание чл.33 и чл. ЗЗа от Наредба Ns2 и чn.100о от
ЗППЦК и се публикуват съотвеrно не по-късно от 30 дни и 60 дни cnea края
на всяко тримесечие .

З. Вътрешна информация
Своевременно Аружес rвото е дnъжно ла предосrавя и , Въrрешна
информация във връзка с чn. 4 от Закона срещу пазарните зnоупотреби с
финансови инструменти. Фактиrе и o6croяrencrвara, кои rо мога r да се
смята r за Въ rрешна информация са опредеnени в Наредба Ns2,
Приnожение Ns9. 3а вътрешна информация се счита конкреrна
информация, която не е пубnично огnасена, отнасяща се пряко или
непряко до еnин иnи повече еми rен rи на финансови инструменти иnи .ло
еАин иnи повече финансови инс rрумен rи, ако пубnичното огnасяване
може na окаже съшествено вnияние върху ценаrа на тези финансови
инструмен rи иnи на цена rа на свързани с rях дериваrи финансови
инсrрумен rи. Аружеството пубnикува каrо въrрешна информация и
всяка информация относно промяна на o6croяrencrвa и обявяване на
акrове, коиrо подnежаr на вписване в Търговски регистър незабавно от
момен rа на узнаването им и не по-късно or 7 дни or вписването.
V1. Общо събрание .
На основание чn.223 от 13 Управителния съвет на Аружес rвоrо свиква
най-маnко веднъж годишно Общо събрание на акционерите . То може na
бъде свикано и or Надзорния съвет, както и от акционери, коиrо повече or
rри месеца притежаваr акции, представляващи поне 5 на 100 от
капи rала. Събранието се организира or Qиректора sa връзки с
инвеститорите, който съсrавя и пубnикува условия rа и реда за негово rо
провеждане. Поканаrа с Qневния ред се съставя и изисквания rа по
чn.223, an.4 от ТЗ и съдържа информация най-маnко за фирмата и
седаnището на Аружес rвоrо; мястото, датата и часъr на събраниеrо;

дневен ред; съобщение за формалносrите при обявяване на участие и
упражняване право на глас . По смисъла на чn.223, an.5 от 13 Поканата
заедно с Реквизитите към нея се пубnикуваr в Агенция по вписванията Търговски регистьр не по-късно ог 30 Ани прели датата, обявена за
провеж.аане на акционерно rо сьбрание. Съгласно чл.117, an.1 от 3ППЦКи
чл. 27, an. 4 от Наредба Ns2 Директорът за връзки с инвеститорите
представя Поканата и Материалите за събранието прел Комисия за
финансов надзор, Българска фондова борса-София, Центраnен
Депозитор и Инвестор БГ най-маnко 30 дни преnи провеждането на
събрание rо. Протоколът от събранието и решението за разпределение на
дивидент, ако е взето такова, се представят незабавно слел събрание rо
или най-кьсно до 3 дни спед провеждане на сьбранието .
V11. Отчетност
На заседанията на управи rеnни rе и на,лзорни rе органи, какго и на
ежегодни rе акционерни събрания се съсrавят пъnни и верни проrоколи с
поаробно отразяване на дневния ред, на взеrите решения, както и на
начина на гnасуване по отдеnните точки . Съгnасно Устава на
Дружеството и Вътрешните правила за работа тези проrоколи се
съхранява r в оригинаn, като се завеждат в специаnен Регисгьр в сnужба
Аеnоводство, а копия от тях се предс rавят на съоrветни rе
заин rересовани nица.
Органиsационно -управnенскаrа сrруктура на „Трансстрой-Бургас" АД
е докаsано ефективна. Тя позвоnява сиnно взаимодейс rвие между всички
звена в Аружесrвото и в същото време се грижи за спазванеrо на
стрикrна йерархия между съо rвеrни rе оrдеnи и на поачиненост въrре в
сами rе тях.

Дата: 20. 03.201 7г.

Марийка василева

Гр. бургас

/Директор за връзі

