„тллнсстлой-svРrnc°° л,q
Годишни финансони о'tчети за 2016 тодина
всичкп суми са нзразенп в хнл. ли., освен ако нзричiзо ие е указано лруго

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината, приключваща на 31 декември 2016 г.
БЕЛЕ
ЖКА

към 31
декемв и 2016

към З 1
декемв и 2015

АКТЙВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и съо ъжения

5

4457

4291

Немате иални активи

6

1

3

8, 10.2

7

7

4465

4301

1800
6139

1549
7040

44

137

7983
7983

8726
8726

12448

13027

Финансови активи

ОБ

О НЕТЕКУЩИАКТИВИ

Тек щи активи
Мате иални запаси и незавъ шено п оизводство
Търговски и други вземания

9
10.1,

Па и и па ични еквиваленти
Други тек щи активи

20.1
11.2

12

ОБщО ТЕКУЩИАКТИВИ без дъ жани за п одажба
ОБЩО ТЕКУщИ АКТИВИ
ОБЩО АКТИВИ
БЕЛЕ
ЖКА

към 31
декемв и 2015

към 31
декемв и 2015

СОБСТВЕН КАПЙТАЛ
Капитал и резерви, принадлежащи на собственици на

групата
Обикновени акции (основен капитал)
Другирезерви
Печалба/(загуба) от минали пе иоди
Печалба/(за ба) от тек щия пе иод

19.1
19.3
19.2

ОБЩО

88
4514
(11108)
20

.

88
4514
(11 ]40)
34

(6486)

(6504

6486

6504

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ПАСИВИ
Нете щи пасиви
Пасиви по отс очени данъци
П овизии по задължения
Другинетекущипасиви

18.1
24
10.5,12

ОБЩО ИЕТЕКУЩИ ЛА СИВИ
Тек щи пасиви
Тъ говски и д уги задължения

10.5

Текущи данъчнизадължения
П овизии по задължения
Другитекущипасиви

153

117

7176

7329

6582
6699

11238

11757

18

251

412

24
10.5,12

2
114

13
650

11605

12832

11605

12832

18934
12448

19531
13027
V1'S\

ОБЩО ТЕКУщИ ЛАСИВИ без по групи, държани за
п одажба

ОБЩО ТЕКУЩИ ИА СИВИ
ОБЩО ПАСИВИ
ОБЩО ПАСИВИ
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„ТРАНССТРОЙ -БУРГАС ” AQ
Голишни финансови озчеги за 2016 голина
всички суми са ггзразсни в sил. лв., освен ако изрично не е указано друго

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
по функционален признак на разходите
за 2016 година
(при един отчет)
БЕЛЕ
ЖКА

П одължаващи дейности
Приходи от продажби
Себестойност на продажбите

годината,
приключваща
на 31

годината,
приключваща
на 31

декември
2016

декември
2015

14
15

Брутнапечалба
Административни разходи
Печалба от опе ативна дейност
Финансови приходи/(разкоди) — нетно
Печалба п еди данъчно облагане
Разходи за данък върху дохода, в т.ч.:
Разход за отсрочен данък
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА ОТ
ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ
ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА
ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
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„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС ” АА
I Ъдигини финarгсони отче•ги за 2016 година
всичкн сумн са нзразенн в хил.лв., освен ако пзрнчно не е указано друго

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
според същността на разходите
за 2016 година
(при един отчет)
БЕЛЕ
ЖКА

Прикоди от продажби от продължаващи дейности

14

Други прикоди

14

Промени

в

салдата

на

продукция

и

годината,
приключваща

годината,
приключващ

на 31

ана 31

декември
2015

декември
2015

1754

868

113

203

532

613

(56)

(19)

(39)
(1512)
(79)
(254)

(46)
(873)
(73)
(187)
(20)

(197)
(209)
53
(0)
(33)
20

(44)
(388)
34
(0)
(0)
34

незвършено

п оизводство

Балансова стойност на продадени стоки и материали

~

Разходи за суровини и материали
Разкоди за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за заплати и осигуровки
Разходи/приходи от преоценки на активи и пасиви

17.1

Други разкоди
Финансови прикоди/разкоди - нетно
Печалба п еди данъчно облагане
Разходи за данък върху дохода, в т.ч.:
Разход за отсрочен данък
ПЕЧАЛБА ЗА ГОДИНАТА ОТ
ПРОДЪЛЖАВАЩИ ДЕЙНОСТИ
ПЕЧАЛБА/ ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

16
18.2

.

20

34

12
8

20
14

ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА

Печалба, п инадлежаща на:

Собственици на предприятието -майка
Неконтролиращо участие

Нетна печалба на акция (в лева/акция):
Основна нетна печалб
акция
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„ТРАНССТРОЙ -БУРГАС” А,4,
Годишыи финаггсопи отчсти за 2016 голина
вснчкн сумгг са нзразенн в хнл.nв., освен ако изрично iic c указано друго

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
през 201 б г.
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(5159)

3698

816

(1719)

(557)

(222)

88

(5159)

3698

816

(1719)

(557)

(222)

34

34

13

(4262)

(1710)

(6504)

(2601)

2015
Преизчислено
салдо към 1
януари 2О l5
Печалба/(загуба) за
2015 г.
Други промени
Трансфер към

(4262)
(1719)

1719

неразпределена
печалба
Салдо към 31
декемв и 2015 г.
Печалба/(загуба) за
2016 г.
Други промени
Трансфер към

(11140)
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3698
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„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” А, ~
Годиигни финаисопи огчети за 2016 годииа
всички суми са изразеrиг в s ил. лв., освен ако изрично не е указано друго

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
(по прекия метод)
за 2016 година
БЕЛЕ
ЖКА

Па ични потоци от опе ативни дейности
Потоци от дейността
Нетен поток, генериран от оперативни
дейности
Па ични потоци от инвестиционни дейности
Посrьпления от продажби на имоти, машини и
съоръжения и немате иални активи
Нетен поток, изnолзван в инвестиционни
дейности
Па ични потоци от финансови дейности
Посrьпления от заеми
Изплащане на заеми
Плащания на лихви
Други парични потоци от финансови дейности
Нетен поток, използван във финансови дейности
Нетно (намаляване)/нарастване на пари,
па ични еквиваленти и банков овъ д а т
Пари, парични еквиваленти и банков овърдрафт
в началото на годината
Пари, парични средства и банков овърдрафт в
к ая на годината

годината,
приключваща
на 31 декември
2016

годината,
приключваща
на 31 декември
2015

(529)
(529)

2528
2528

20.2

15
15

543
(106)

658
(3104)

(1)
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(93)

(3)
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„тРлнсстлой-БУлгАс” ,і\
Голиціни финансови отчсги за 2016 i олина
всичкп суми са пзразени в хи n. лв ., освен ако изрично не е указано лруго

ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
1.

Обща информация

"ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД (наричано по-нататьк още "дружеството") е акционерно дружество ,
регистрирано в България с Фирмено дело Ns3249/18.07.1994 год. на БОС. Седалището и адресът на
управление на дружеството са: гр. Бургас, ул . „Успенска" Ns 8.

Основната дейност на дружеството е свързана със строителство на хидротехнически съоръжения ,
пристанищно , промишлено, както и ел. монтажни, водопроводни и канапизационни мрежи, услуги с тежка и

лека строителна механизация, автотранспорт, производство на бетон, стоманобетонови елементи, отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество .
Дружеството се управлява и представлява от Николай Милев - Изпълнителен директор .
Лица, натоварени с общо управление по смисъла на Международните одиторски стандарти, са членовете на
Надзорния съвет, а именно:
Нина Добрева Мигарова — председател на Надзорния съвет
Милчо Стойков Киряков — зам. председател на Надзорния съвет
Антоанета Белчева Стойкова - член на Надзорния съвет.
Дружеството има регистриран капитал в размер на 87 714 лева, разпределен в 87 714 броя поименни акции,
всяка с номинална стойност от 1 лев.
Дружеството е предприятие от група. То е предприятие-майка и изготвя консолидирани финансови отчети,
които се публикуват в Търговския регистьр.
Тези финансови отчети са оторизирани за публикуване от Управителния съвет на 09 март 2017 година.
2.

Обобщено представяне на значимите счетоводни политики

Основните счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са представени подолу. Тези политики са прилагани последователно за всички представени периоди, освен ако изрично не е
посочено друго.
2.1. Основа за изготвяне
Финансовите отчети са изготвени съгласно изискванията на българското счетоводно законодателлство в
националната валута на Република България - български лев.
От 01.01.1999 г. българският лев е с фиксиран курс към еврото : 1,95583 лева за 1 евро .
Точността на сумите представени във финансовите отчети е хиляди български лева.
Настоящите финансови отчети на "ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД са изготвени в съответствие с

i

изискванията на Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), приети от Комисията на
Европейския съюз.

Те са изготвени и в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова
отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти. Всички Международни
стандарти за финансови отчети са публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти , в сила за

периода на изготвяне на тези индивидуални финансови отчети, са приети от Европейския съюз, чрез
процедура за одобрение , установена от Комисията на Европейския съюз .

Финансовите отчети са изготвени на приниипа на действащо предприятие, което предполага, че
дружеството ще продължи дейносrга си в обозримо бъдеще.

Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква използването на определени сериозни
счетоводни оценки. То още изисква от ръководството да прави определени преценки в процеса на
прилагането на счетоводните политики на дружеството . Областите, в които се е налагапа по-висока степен
на преиенка или усложненост, или областите, в които допусканията и приблизителните оценки са значими
за финансовите отчети, са оповестени в бележка 4.

Документи, издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и Комитета за
раsяснение на международни стандарти за финансово отчитане (КРМСФО), приети от Европейската
комисия

~

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС ” AQ
Годишни финансови отчети за 2016 година
вснчки сумн са нзразенн в хил.nв., освеи ако изрнчно нс е указано друго

Регламеит 2016/1905 от 22 септември 2016 година
Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти — стандартьт влиза в сила за годишни отчетни периоди,

sапочващи на или след 1 януари 2018 година. Целта на този стандарт е да установи принципите, които
дружеството прилага при докладването на полезна информация на ползвателите на финансовите отчети
относно естеството , размера, времевите параметри и несигурността на приходите и паричните потоци,
произтичащи от договор с клиент. Всички изменения , произтичащи от въвеждането на този стандарт, се
отнасят за годишните периоди, посочени по-горе. Към настоящия момент ръководството не е в състояние да
направи преценка за ефекта от въвеждането на стандарта ;
Изменения в МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО — тези изменения не се отнасят до

Дружеството ;
Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации — тези изменения не се отнасят до Дружеството към датата на
изготвяне на настоящия отчет;
Изменения в МСФО 4 Застрахователни договори — тези изменения няма да засегнат отчетите на
Дружеството;

~

Изменения в МСФО 9 Финансови инструменти — при първоначално признаване тьрговски вземания,
които ще се иsмерват по амортизирана стойност, Дружеството оценява финансовия актив по справедлива
стойност плюс разходите, които се отнасят пряко към придобиването му. Когато тези вземания нямат
значителен компонент на финансиране, те се оценяват по цената при сделката. Тези изменения ще се
прилагат през следващ отчетен период и Дружеството не очаква да доведат до съществени промени в
отчитането и представянето на вземанията ;
Изменения в МСС 1 Представяне на финансови отчети — тези изменения няма да засегнат отчетите на

Дружеството;
Изменения в МСС 2 Материални запаси — дава се възможност за групиране на сходни или свързани
материални запаси за целите на обезценката. Не се очаква тези изменения да засегнат отчетите на
Дружеството;

Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода — тези изменения не се очаква да засегнат отчетите на
Дружеството ;
Изменения в МСС 16 Имоти, машини и съоръжения — датата на освобождаване от такъв актив е датата, на

която получателят получава контрол върху актива, а размерът на възнаграждението се определя съгласно
условията по договора. Към настоящия момент ръководството не е в състояние да направи преценка за
ефекта от въвеждането на това изменение;

Изменения в МСС 32 Финансови инструменти : представяне — тези изменения няма да засегнат отчетите
на Дружеството ;
Изменения в МСС 34 Междинно финансово отчитане — тези изменения няма да засегнат отчетите на

Дружеството;
Изменения в МСС 36 Обезценка на активи — към групата на активи, подлежащи на обезценка по реда на
този стандарт се включват и активи, възникващи от разходи за лолучаване или изпълнение на договор. Към
настоящия момент ръководството не е в състояние да направи преценка за ефекта от въвеждането на това

изменение ;
Изменения в МСС 37 Провизии, условни активи и условни пасиви — тези изменения няма да засегнат
отчетите на Дружеството ;
Изменения в МСС 38 Нематериални активи — датата на освобождаване от такъв актив е датата, на която

получателят получава контрол върху актива, а размерът на възнаграждението се определя съгласно
условията по доrовора. Към настоящия момент ръководството не е в състояние да направи преценка за
ефекта от въвеждането на това изменение ;
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Изменения в МСС 39 Финансови инструменти : признаване н оценяване — променени са някои
определения и изисквания за прилагане на метода на ефективния лихвен процент. Не се очаква тези
изменения да засегнат отчетите на Дружеството ;
Изменения в МСС 40 Инвестиционни имоти — датата на освобождаване от такъв актив е датата, на която

получателят получава контрол върху актива, а размерът на възнаграждението се определя съгласно
условията по договора. Тези изменения няма да засегнат отчетите на Дружеството ;
Изменения в КРМСФО 12 Концесионни споразумения за услуги — тези изменения няма да засегнат
отчетите на Дружеството .

Реzламент 20I б/2067 от 22 ноемsри 2016 година
Нов МСФО 9 Финансови мнструменти — стандартьт влиза в сила за годишни отчетни периоди , започващи
на или след 1 януари 2018 година. Целта на този стандарт е да установи принципите за финансово отчитане

на финансовите активи и финансовите пасиви, които да предоставят уместна и полезна информация на
ползвателите на финансовите отчети за тяхната оценка на размера, времевите параметри и несигурвосrга на
бъдещите парични потоци на Дружеството . Всички изменения , произтичащи от въвеждането на този

стандарт, се отнасят за годишните периоди, посочени по-горе. Този стандарт замества прилагания през
~

представените във финансовия отчет периоди МСС 39 Финансови инструменти : Признаване и оценка .

Към настоящия момент ръководството не очаква съществени промени по отношение на признаването и
оценката на своите финансови инструменти;

Изменения в МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО — тези изменения не се отнасят до
Дружеството;
Изменения в МСФО 2 Ллащане на базата на акции — тези изменения не се отнасят до Дружеството ;
Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации — тези изменения не се отнасят до Дружеството към датата на
изготвяне на настоящия отчет;
Изменения в МСФО 4 Застрахователни договори — тези изменения няма да засегнат отчетите на

Дружеството;
Изменения в МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности — тези
изменения няма да засегнат отчетите на Дружеството ;

~

Изменения в МСФО 7 Финаисови инструменти : оповестяване — дружеството не очаква тези изменения да
променят съществено оповестяваната информация по отношение на финансовите инструменти в отчетите на
Дружеството ;
Изменения в МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност — тези изменения няма да засегнат отчетите
на Дружеството ;
Изменения в МСС 1 Представяне на финансови отчети — променена е дефиницията на „друг всеобхватен
доход" и са уточнени компонентите, включени в „друг всеобхватен доход". Изяснено е понятието

„оперативен цикъл на предприятието". Има промяна в информацията, включена в Очета за собствения
капитал. Към датата на изготвяне на настоящия отчет Дружеството не е в състояние да направи преценка за
ефекта от тях върху отчетите на Дружеството ;

Изменения в МСС 2 Материални запаси — уточнен е обхватьт на този стандарт. Не се очаква тези
изменения да засегнат отчетите на Дружеството ;
Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки —
уточнява се, че при прилагане на новоприета счетоводна политика за предходен период или коригиране на
суми за предходен период не трябва да се използва последваща оценка за това какви е трябвало да бъдат

намеренията на ръководството през предходния период и изчисляването на сумите в предходния период.
тези изменения няма да засегнат отчетите на Дружеството ;

8

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС ” АД
Годишни финансови отче•ги за 2016 голина
вснчки сумн са пзразенн в хги..w., освен ако пзрпчно не е указано лруго

Изменения в МСС 10 Събития елед отчетния период — допълнени са примери на коригиращи събития . Не
се очаква тези изменения да засегнат отчетите на Дружеството ;

Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода — измемения относно временни разлики относно разлика
между балансова стойност на преоценен актив и данъчната му основа. Не се очаква тези изменения да
засегнат отчетите на Дружеството ;
Изменения в МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и

оповестяване на държавна помощ — определено е какво е полза от правителствен заем в лихва под
пазарния процент. Тези изменения не се очаква да засегнат отчетите на Дружеството ;

Изменения в МСС 21 Ефекти от промените в обменните курсове — тези изменения не се очаква да
засегнат отчетите на Дружеството ;
Изменения в МСС 23 Разходи по заеми — изясняват се разходите за лихви, изчислени чрез използването на
метода на ефективната лихва. Не се очаква тези изменения да засегнат отчетите на Дружеството ;
Изменения в МСС 28 Инвестиции в аеоциирани и еъвместни предприятия — уточнява се как се извършва

обезценка на инвестициите. Дружеството не е в състояние да направи преценка за ефекта от тях върху
отчетите на Дружеството ;
~

Изменения в МСС 32 Финанеови инструменти: предетавяне — изменен е обхватьт на стандарта,
допълнени са термините. Тези изменения не ce очаква да засегнат отчетите на Дружеството ;
Изменения в МСС 33 Нетна печалба на акция — тези изменения няма да засегнат отчетите на
Дружеството ;
Изменения в МСС 36 Обезценка на активи — уточнява се, че този стандарт не се отнася до финансовите
активи, включени в МСФО 9 Финансови инструменти, прецизира се обхватьт на стандарта. Към датата на
изготвяне на настоящия отчет Дружеството не е в сьстояние да направи преценка за ефекта от тях върху
отчетите на Дружеството ;
Изменения в МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи — изменен е обхватьт на стандарта.
Тези изменения не се очаква да засегнат отчетите на Дружеството ;

Изменения в МСС 39 Финансови инструменти :признаване и оценяваие — изменен е обхватьт на
стандарта, прецизирани са определенията на понятията и са изменени изискванията по отношение
отчитането на хеджирането. Към датата на изготвяне на настоящия отчет не се очаква ефект от това върху
отчетите на Дружеството ;
~

Изменения в КРМСФО 2 Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти — това разяснение няма
да засегне отчетите на Дружеството ;

Изменения в КРМСФО 5 Права за участие във фондове за извеждане от експлоатация и
възетановяване на околната ереда — това разяснение няма да засегне отчетите на Дружеството ;
Изменения в КРМСФО 10 Междинно финансово отчитане и обезценка — разглежда се обезценка на
положителната репутация . Това изменение няма да засегне отчетите на Дружеството ;
Изменения в КРМСФО 12 Концесионни епоразумения за услуги - това разяснение няма да засегме
отчетите на Дружеството ;
Изменения в КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност — тези изменения не
се очаква да повлияят върху отчетите на Дружеството;
Изменения в КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал —
Това разяснение няма да засегне отчетите на Дружеството ;
2.2. Превеждаие на чуждестраи " ВаЛуТа

~
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Функционална вапута и вапута на представяне
Статиите, включени във финансовите отчети, се измерват във валутата на основната икономическа среда, в
която оперира дружеството . Това е функционалната валута, която е и вanута на представяне - български лев
(bgn)•

Чуждестранна валута е всяка валута различна от функционалната валута /български лев/ на
дружеството .
Лревеждане и еапда
Сделките в чуждестранна валута са преведени във функционалната валута по обменните курсове на датите
на сделките или по преоценка, когато статиите се преоценяват. Печалбите и загубите от валутни разлики в
резултат на уреждане на тези сделки и от превеждането по заключителните курсове в края на годината за
паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се признават в Отчета за всеобхватния
доход/Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход.
2.3. Имоти, машини и съоръжения
Като имоти, машини и съоръжения се отчитат активи, които отговарят на критериите на МСС 16 и имат
етойност на придобиването равна или по-висока от 700 (седеметотин) лева. Активите, които имат етойност

по-ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на приодобиване в съответствие с
~

одобрената счетоводна политика. Всеки имот, машина или съоръжение се оценява при придобиването му по
цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на МСС 16.
Дружеството е приело да отчита имотите , машините и еъоръженията и оборудването в еъответствие с МСС

16 по цена на придобиване без всички натрупани амортизационни отчисления и натрупана загуба от
обезценка.
Прилагането на историческата цена е модифицирано с преоценката на някои имоти, машини,
съоръжения до тяхната справедлива стойност.
Разликите от извършените преоценки са формирали преоценъчен резерв, който е 3 698 284,28лева.
Земите, сградите, съоръженията и производственото оборудване, налични към 31.12.2016 г, са представени

по справедлива стойност, приета за проявената им стойност на придобиване минус натрупаната
амортизация.
При рекласификацията на активите от Група Съоръжения е прехвърлен в Група Земи актив Насипно равнище вертикапна планировка МТБ 109 000 кв.м . Отчетната стойност е прехвърлена към актив Терен МТБ Бургас 120 725 кв. м и е отписана натрупаната амортизация , и със същата сума е увеличена
счетоводната печалба за данъчни цели . /Съгласно Акт за държавна собственост от 13.04.1995 г. и Заповед
NsPД-11-861/08.11.2002 г, от Областен управител на Бургаска област ./
Някои от имотите, машините и съоръженията, са били преоценявани с проценти, обявени от НСИ на

България въз основа на действащото законодателство до декември 2001 година, при което е формиран
преоценъчен резерв . Ръководството е извършило преглед на всички значими материan ни активи към
31.12.2016 г. с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност .

i

Ръководството счита че балансовата стойност на активите към тази дата не превишава
възстановимата им стойност и счита тази стойност за намерена .

Ръководството не предприе действия за довеждане на балансовата стойност до справедливата им
стойност към тази дата, чрез еднократна преоценка. Решението на ръководството се основава на преценката

че разходите, които ще коства преоценката не оправдават ползата от представянето на активите по
справедлива стойност.

Последващите разходи са включени в балансоваrа стойност на актива или признати като отделен
актив само когато е вероятен приток от бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, към дружеството и

стойността му може да бъде надеждно измерена. Балансовата стойност на подменена част е отписана.
Всякакви други ремонти и поддръжка са отразени в Отиета за печалбата и загубата и другия всеобхватен
доход през финансовия период, през който са възникнan и.

Нарастването на балансовата стойност в резултат на преоценка на земи и сгради е отнесено като
други резерви в собствения капитал в Отчета за финансовото съетояние . Намаления, които покриват
предходни увеличения за един и еъщ актив, са за еметка на тези резерви. Всякакви други намаления са
отчитат чрез Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход . Всяка година разликата между
амортизащ3ята, базирана на преоценената стойност на актива, призната чрез Отчета за печалбата и загубата
и другия всеобхватен доход, и амортизацията, базираиа на оригиналната стойност на актива, се прехвърля от

"други резерви" към "неразпределена печапба".
Имотите, машините и съоръженията се амортизират по линейния метод за периода на очаквания
полезен жиsот, определен към момента на придобиване на актива . Амортизацията на активите започва от
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момента, в който те са налични в дружеството , на мястото и състоянието, необходими за експлоатацията им

по начина предвиден от ръководството . Амортизацията на активите се преустановявава на по ранната от
двете дати :
I
датата на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5.
датата на отписване на активите.
I
Амортизацията не се преустановява в периоди на престой или изваждане от активна употреба.
~

~

Земи не се амортизират. Амортизацията на другите активи се изчислява по линеен метод за разпределяне на
стойностга им (или преоценената им стойност) за времето на очаквания полезен живот, както следва:

Години

Група
Сгради
Машини и съо ъжения
Т анспо тни с едства и д .активи
Стопански инвентар

25
3.3
6.7
6.7

Остатьчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат и ако е необходимо те се коригират
към всяка дата на бапанса.

Бапансовата стойност на актив се намапява незабавно до възстановимата му стойност, ако
балансовата стойност на актива е по-висока от оценената възстановима стойност (виж бележка 2.5).
Балансовата стойност на даден имот, машина, съоръжение и оборудване се отписва :

I

~

~

при продажба на актива;

когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива или
при освобождаване от актива;

Обект имот, машина или оборудване се отписва при продажбата му или когато не се очакват
бъдещи стопански ползи от продължаващата употреба на актива . Печалбата или загубата,
възникваща от отписването на имот, машина, съоръжение или оборудване се включват в отчета а

принодите и разкодите, когато активът се отпише. Печапбите и загубите от отписването им се
определят като се съпоставят посгьпленията с бапансовата стойност и се отчитат в отчета за докодите .

Печапбите и загубите от освобождаване се определят чрез сравняване на постьпленията и
балансовата стойност и са признати в статия "резултат от продажби на нетекущи активи" в Отчета за
печапбата и загубата и другия всеобхватен доход.
Когато е продаден преоценен актив сумата, включена в други резерви, се прехвърля към
неразпределената печапба.
Към всяка отчетна дата Дружеството преценява дanи са нanице индикации, че даден актив може да

бъде обезценен. Когато съществува признак за обезценка, Дружеството прави официална приблизителна
оценка на възстановимата стойност. Когато балансовата стойност на даден актив надвишава неговата
възстановима стойност, активът се счита за обезценен и стойността му се намалява до неговата
възстановима стойност. Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност, намanена с
~

разходите за продажбата и стойност в употреба на актива или на обекта, генериращ парични постьпления и
се определя за индивидуален актив, освен ако активът не генерира парични постьпления , които са до голяма
степен зависими от тези от други активи или групи активи .
Към дата на финансовия отчет няма индикация за обезценка.
2.4. Нематериални амгиви

Като нематериалните активи се отчитат активи, които отговарят на определението за
нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани
в МСС 38.
Първоначално нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване .
Цената на придобиване на отделно придобит нематериален актив се определя съгласно МСС38 и
включва:
~I
покупната цена, вносните мита и невъзстановимите данци върху покупката, тьрговските
отсrьпки и рабати се приспадат;

~

всякакви свързани ракоди а подготовката на активаза неговото очаквано използване ;

Цената на придобиване на нематериапен актив придобит в замяна с непаричен актив се измерва по
справедлива стойност, освен ако :

I

~

разменната дейност няма тьрговска същност;
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I

справедливата стойност нито на получения актив, нито на дадения актив, може да бъде
измерена надеждно .
Придобитият актив се измерва по този начин, дори ако дружеството не може незабавно да отпише
дадения актив . Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойност, неговата цена на
придобиване се измерва по балансовата стойност на дадения актив .
~

Цената на придобиване на вътрешносъздаден нематериален актив съгласно МСС38 е неговата
себестойност включваща сумата на разкодите, направени от датата, на която нематериanният
актив е отговорил за първи път на критериите за признаване .

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намапена с натрупаната
амортизация и натрупани загуби от обезценка.

Дружеството оценява дали полезният живот на нематериален актив е ограничен или
неограничен .
Нематериален актив се разглежда, като имащ неограничен полезен живот когато, на базата
на анализ на съответните фактори, не съществува предвидимо ограничение за периода, през който
се очаква активът да генерира нетни парични потоци за дружеството .

Нематериалните активи с ограничен полезен живот се амортизират, а нематериапните
активи с неограничен полезен живот не се амортизират .

Нематериanните активи, които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод за
срока на определения полезен живот .
Амортизацията започва, когато активът е на разположение за ползване, т. е .
когато той е на
мястото и в състоянието, необкодимо за способностга му да работи по начин, очакван от
ръководството . Амортизацията се прекратява на по-ранната от:
ј датата, на която активът е класифициран като държан за продажба (или включен в
Дружеството за освобождаване , която е държана за продажба) в съответствие с МСФО 5
~I
датата, на която активът е отписан .
Репутация

Репутацията представлява надвишението на стойностга на придобиването над справедливата стойност на
дела на дружеството в нетните идентифицируеми активи на придобитото дъщерно предприятие към датата
на придобиването . Репутация при придобиване на дъщерни предприятия се включва в групата на

нематериалните активи. Репутацията се тества всяка година за обезценка и се отчита по първоначална
стойност минус загуби от обезценка. Загуби от обезценка на репутация не се възстановяват. Печanби и
загуби от освобождаване от предприятие включват балансовата стойност на репутацията, свързана с
продаденото предприятие .
Репутацията се разпределя към единиците, генериращи парични потоци, за целите на тестовете за обезценка .
Разпределянето се прави към онези единици или групи единици , които се очаква да имат полза от бизнес
комбинацията, от която е възникнала репутацията.
~

Търговски марки и лицензи

Отделно придобити тьрговски марки и лицензи се представят по историческа цена. Търговски марки и
лицензи, придобити в бизнес комбинация, се признават по справедлива стойност към датата на
придобиването . Търговските марки и лицензи имат ограничен полезен живот и се отчитат по първоначапна
стойност минус натрупана амортизация. Амортизацията се изчислява по линеен метод, за да се разпредели
стойността на тьрговските марки и лицензите за времето на полезния им живот от 15 до 20 години .
Софтуер
Разходи, свързани с поддържането на компютьрни софтуерни програми, се признават за разход в момента
на възникване . Разходи по развитие , които директно се отнасят до дизайн и тестване на идентифициран и
уникanен софтуерен продукт, контролиран от дружеството , се признават като нематериален актив, когато са
изrтьлнени следните критерии :

-

има техническа способност за завършване на софтуерния продукт, за да е на разположение за

-

продажба;
ръководството възнамерява да завърши софтуерния продукт и да го използва или продава;

-

-

има способност за използване или продажба на софryерния продукт ;

може да се демонстрира как софтуерния продукт ще генерира вероятни бъдещи икономически
изгоди ;
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-

на разположение са адекватни технически, финансови и други ресурси за завършване на развитието
и използване или продажба на софтуерния продукт; и
разходите , отнасящи се до софтуерния продукт по време на развитието му, могат да бъдат надеждно

измерени.
Директно отнасящите се разходи, които са капитализирани като част от софтуерния продукт, включват
разходите за наетите лица, развиващи софтуера, и подходяща част от общите разходи . Други разходи по

развитието, които не отговарят на горните критерии, се признават за разход в момента на възникване .
Разходи по развитие, които в предходни периоди са признавани като разходи, не могат да се признават като
актив през следващи периоди.

Разходите за развитие на компютьрен софтуер, признати като актив, се амортизират за очаквания им
полезен живот, който не надхвърля 3 години.

Група

Години

Програмни продукти
други немате иапни активи

j

2
3.3

2.5. Обезценка на нефинансови активи
Активи, които имат неопределен полезен живот, например репутацията, не са обект на амортизиране , а
се тестват за обезценка всяка година. Активи, които са обект на амортизиране, се преглеждат за обезценка

когато събития или промени в обстоятелствата сочат, че балансовата стойност може да не бъде
възстановена . Загуба от обезценка се признава за сумата, с която балансовата стойност на актива надвишава
възстановимата му стойност. Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност на актива
минус разходите по продажба и стойносrга в употреба. За целите на оценяването на обезценката активите са

групирани на най-ниското ниво, на което има отделно идентифицирани парични потоци (единици ,
генериращи парични потоци). Нефинансови активи, различни от репутация , които са били обезценявани, се
преглеждат за възможно възстановяване на обезценка към всяка балансова дата.
2.6. Нетекущи активи (или групи за освобождаване) държани за продажба
Нетекущи активи (или групи за освобождаване) се класифицират като активи държани за продажба,

когато тяхната балансова стойност ще се възстанови основно чрез сделка по продажба и продажбата се
счита за много вероятна. Те са представени по по-ниската от бапансовата стойност и справедливата стойност
минус разходите по продажба, ако бапансовата им стойност ще бъде възстановена основно чрез продажба, а
не чрез продължаваща употреба.
2.7. Финансови активи
2.7.1.
Класификация
Дружеството класифицира финансовите си активи в следните категории : измервани по справедлива

~

стойност чрез печалба или загуба, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход и
измервани по справедлива стойност. Класификацията зависи от целта на придобиване на финансовия актив .

Ръководството определя класифицирането на финансовия актив при първоначалното му признаване .
Финансови активи, измервани по амортизирана стойност

Това са финансови активи, които дружеството има намерение да задържи с цел събиране на договорените
парични потоци, което се случва на определени дати по отношение на главница и лихви.
Финансови активи, измервани no справедлива стойност чрез печалба или загуба

Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез печалба или загуба са финансови активи, които
не са измервани по амортизирана стойност.
Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход
Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход са активи, които са:

-

част от взаимоотношение по хеджиране; или

13

„ТРАНССТРОЙ-БУРГАС” АА
Годишни финансови оічети за 2016 годигta
всггчкгг сумп са взрззеаш в хги.,из ., освев ако пзр rгчно ue e укачано лруго

-

инвестиция в инструмент на собствения капитan, за която Дружеството е избрапо да представя
измененията в справеддивата стойност в друг всеобхватен доход.

2.7.2.
Признаване и оценяване
При първоначално признаване дружеството оценява финансов актив по справедливата му стойност,
плюс/минус разходи по сделката, които могат директно да се отнесат към придобиването или издаването на

актива.
Финансовите активи, измервани по справедлива стойност чрез печалба или загуба или измервани по
справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход последващо се оценяват по справедлива стойност.

Финансовите активи, измервани по амортизирана стойност се отчитат по метода на ефективната
лихва.
Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност .
Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност .

Инвестициите, които представляват малцинствени дялове се отчитат по справедлива
стойност класифицирани като като финансови активи на разположение за продажба, съгласно

-~

изискванията на МСС39. В случаите, в които инвестициите са в капиталови инструменти, които
нямат котирана пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива цена не може да се определи
надеждно се отчитат по цена на придобиване .
Няма промяна в инвестициите през отчетния период .

Печалби и загуби от промените в справедливата стойност на финансови активи, измервани по
справедлива стойност чрез печалба или загуба са представени в Отчета за печanбата и загубата и другия
всеобхватен доход в статията "финансови приходи/(разходи) - нетно" за периода на възникване . Приходи от
дивиденти от финансови активи по справедлива стойност чрез печапба или загуба се признават в Отчета за
печanбата и загубата и другия всеобхватен доход като част от другите приходи, когато се установи правото
на дружеството за получаване .

Печалби и загуби от промените в справедливата стойност на финансови активи, измервани по
справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход са представени в Отчета за печалбата и загубата и другия
всеобхватен доход в статията "финансови активи на разположение за продажба"
Дружеството оценява към всяка дата на баланса дanи има обективно доказателство , че финансов

актив или група финансови активи е обезценена . При ценни книжа-инструменти на собствения капитал,
класифицирани като финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход,
значително unu продължително намаление в справедливата стойност под себестойността им се счита за
индикатор, че ценните книжа са обезценени. Ако съществува някакво подобно доказателство за финансови

активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход, натрупаната загуба - изчислена
като разлика между цената на придобиване и настоящата справедлива стойност минус всякаква загуба от
~

обезценка на този финансов актив, която преди това е призната в печалбата или загубата - се изважда от
собствения капитan u ce признава в Отчета за печапбата и загубата и другия всеобхватен доход. Загубите от

обезценка, признати в Отчета за печапбата и загубата и другия всеобхватен доход за инструменти на
собствения капитал, не се възстановяват през Отчета за печanбата и загубата и другия всеобхватен доход.
Тестването за обезценка за тьрговските вземания е описано в бележка 2.9.
2.8. Материални запаси

Материапните запаси са представени по по-ниската от себестойност и нетна реanизируема стойност .
Стойността на изразходваните материanи се определя по метода среднопретеглена цена.
Като материални запаси се отчитат активи :
1~ държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност /стоки, продукция/;
намиращи се в процес на производство за последваща продажба /незавършено
~I

1~

производство/;
материални запаси, които се израходват в производствения процес или при предоставяне
на услуги ;/материали, суровини/

Разкодите, направени във връзка с доставянето на материалните запаси до тякното настоящо
местоположение и състояние , се отчитат както следва :
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- доставна стойност, определена на база на метода „средно-претеглена
Материали

стойност";

Готова
продукция
и - стойността на употребените преки материали, труд и променливи и
постоянни общи производствени разходи, разпределени на база на
незавършено производетво
нормапен производствен капацитет, без да се включват разходите по
заеми.

Материапните запаси се оценяват по по-ниската от себестойностга или нетната реализуема
стойност.
Себестойностга на материалните запаси представлява сумата от всички разкоди по закупуването,
преработката, както и други разкоди, направени във връзка с доставянето им до сегашното

състояние и местоположение .
Разкодите по закупуване на материапните запаси включват покупната цена, вносните мита и други

невазстановими данъци, транспортните разкоди и др., които директно могат да се отнесат към
придобиването на стоките материалите и услугите . Търговските отстьпки рабати и др. подобни
компоненти се приспадат при определяне на покупната стойност.

Разкодите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и
~

променливи общи разкоди .
Преките разкоди са:
Себестойностга на готовата продукция и незавършеното производство се образува от стойностга
на вложените материали, труд, осигуровки, амортизация, други преки разкоди и не включва
разходите за лихви .
Количеството общопроизводствени постоянни разкоди, които отговарят на достигнатия капацитет
се разпределят в себестойностга на продукцията на база на реализираните приходи от
спомагателните дейности .
Количеството общопроизводствени постоянни разкоди, които отговарят на разликата между
нормалния капацитет и достигнатия капацитет се отчитат като текущи разходи за периода .
Други разкоди се включват в себестойността на материалните запаси само дотолкова, доколкото
те са направени във връзка с довеждането на материалните запаси до настоящото им
местоположение и състояние.
Разходи, които не се включват в себестойностга на произведената продукция и се отчитат като
текущи за периода са:
1і количества материапи, труд и други производствени разходи извън нормалните граници .
~I
разкоди за съкранение в склад.
~I
административни разходи .
~I
разходи по продажбите .

~

Себестойност при лредоставяне на услуги
Дотолкова, доколкото при предоставянето на услуги се ползват материални запаси, то те се
включват в себестойноста на услугите . Себестойноста се състои главно от разкодите за труд и
другите разходи за персонала, зает в предоставянето на услугата, включително служителите,
изпълняващи надзорна дейност, и съответната част от общите разходи за тях. Трудът и други
разкоди, свързани с продажбите и общия административен персонал , не се включват, а се
признават за разкоди в периода, в който са възникнали .
Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойност .
Себестойността на материалните запаси може да не е възстановима, в случай че те са повредени
или са цялостно или частично морално остарели, или ако има спад в продажните им цени . Също
така себестойностга на материалните запаси може да не бъде възстановима, ако приблизително
определените разкоди за завършване или приблизително определените разкоди , които ще бъдат
направени за осъществяване на продажбата , са се увеличили . Материалните запаси се намаляват
до нетната реализуема стойност на базата на отделни позиции . При някои обстоятелства обаче
може да бъде подкодящо да се групират скодни или свързани позиции .
приблизителното оценяване на нетната реализуема стойност се базира на най-сигурните
съществуващи данни по време на съставянето на тази оценка според обема на стоковите запаси,
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който се очаква да бъде реanизиран . Тези оценки отчитат колебанията в цените и себестойностга ,
които са в пряка връзка със събития, станали след приключване на периода дотолкова, доколкото
тези събития потвърждават условията, съществуващи в края на периода.
Към всеки следващ период се прави нова оценка на нетната реanизуема стойност. Когато

условията, довели до снижаване на материалните запаси под тякната себестойност, вече не са
налице или когато има ясно доказателство за увеличение в нетната реanизуема стойност заради
промяна в икономическите обстоятелства , сумата на обезценката се възстановява така, че новата
балансова сума е по-ниската от себестойностга и преразгледаната нетна реализуема стойност .

При продажба на материални запаси, балансовата сума на тези материални запаси се признава
като разход през периода, през който съответният приход е признат. Сумата на всяка обезценка на
материan ните запаси до нетната им реanизуема стойност, както и всички загуби от материan ни

запаси се признават като разкоди за периода на обезценката или на възникването на загубите.
Сумата на евентуалното обратно възстановяване на стойността на обезценката на материалните
запаси, възникнanа в резултат на увеличението на нетната реализуема стойност, се признава като

намаляване на сумата на признатите разкоди за материални запаси през периода, през който
възстановяването е възникнало .
Някои материални запаси могат да бъдат отнесени по сметките на други активи , като например

материanни запаси, които се използват като компонент на създадените от самото предприятие
%

собствени сгради, съоръжения и оборудване . Материалните запаси, отнесени към друг актив, се
признават за разкод в продължение полезния живот на актива.
Себестойносrга на стоките и незавършеното производство включва разходи за суровини, материan и, пряк
труд, други преки разходи и разпределени общи разходи (базирани на нормапния капацитет). Тя не включва
разходи по заеми . Нетната реanизируема стойност е преценената продажна цена при обичаен ход на бизнеса
минус приложимите разходи по продажбите .
2.9. Търговски и други вземания

Като кредити и вземания се класифицират

финансови активи, които не са деривати и имат

фиксирани или определяеми плащания , които не се котират на активен пазар, с изключение на:
а) тези, които дружеството възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдеще , които ще бъдат
класифицирани като държани за тьргуване и тези, които дружеството определя при първоначалното
признаване по справедлива стойност в печanбата или загубата;

б) тези, които дружеството определя като на разположение за продажба при първоначално
признаване ; или
в) тези, при които държателят може да няма възможност да възстанови в значителна степен цялата

си първоначanна инвестиция, с изключение на случаите, в които причината е влошаване на кредитното
качество, и които се класифицират като на разположение за продажба .

~

Търговските вземания първоначално се признават по справедпива стойност и последващо се
оценяват по амортизирана стойност, като се използва метода на ефективната лихва, минус провизиите за
обезценка.
Кредитите и вземанията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.

След първоначanното признаване кредитите и вземанията които са без фиксиран падеж се отчитат по
себестойност .
Към датата на финансовия отчет се прави преглед за определяне на обезценка от несъбираемост .
Вземанията от клиенти по продажби, се признават и отчитат по оригинanна фактурна стойност, намanена с

обезценка от несъбираемост Приблизителна оценка на съмнителни вземания се извършва, когато
събирането на пълната сума не е вероятно . Несъбираемите вземания се отписват при тяхното установяване .

Провизия за обезценка на тьрговски вземания се установява, когато има обективно доказателство, че
дружеството няма да може да събере всички дължими му суми по оригинan ните условия за вземанията.

Определянето на обезценката се извършва на база на възрастовият анanиз на всяко едно вземане като е
прието вземания с изтекъл срок от падежа :
Над 1 до 2 години да се обезценяват на 25 %,
От 3 до 4 години да се обезценяват на 50 %
Над 4 години да се обезценяват на 1 ОО%.
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Сумата на провизията е разликата между балансовата стойност на актива и настоящата стойност на
очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с оригинan ния ефективен лихвен процент. Бanансовата

стойност на актива е намалена чрез използване на корективна сметка и сумата на загубата се признава в
Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход като "разходи/приходи от преоценки на активи и
пасиви". Когато тьрговско вземане е несъбираемо , то се отписва срещу корективната сметка. Последващи

възстановявания на суми, които преди това са били отписани, се кредитират срещу "разходи/приходи от
преценки на активи и пасиви" в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход.

Предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди се представят като авансово преведени
суми на доставчици u ce включват във вземанията от клиенти и доставчици
Данъците за възстановяване се представят по оригиналния размер на сумата на вземането .
Другите вземания се представят no себестойност .
Като дългосрочни се класифицират вземания, които са със фиксиран падеж и остатьчен срок до падежа над
една година от датата на падежа.
Като краткосрочни се класифицират вземания които са:
❑ без фиксиран падеж
❑ със фиксиран падеж и остатьчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет
Разходи за бъдещи периоди- предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди се представят
като авансово преведени суми на доставчици и се включват във вземанията от клиенти и доставчици .
~

2.10. Пари и парични еквиваленти
Пари и парични еквиваленти включват пари в брой , депозити, държани на виждане в банки , други

краткосрочни високоликвидни инвестиции с оригинален падеж до 3 месеца и банков овърдрафт. Банков
овърдрафт се представя при заемите като текущи пасиви в Баланса/Отчета за финансовото състояние .

Паричните еквиваленти са краткосрочни, лесно обратими високоликвидни вложения , които съдържат
незначителен риск от промяна в стойносrга им :
вземания от подотчетни лица
Те се представят по номинanна стойност, а паричните средства в чуждестранна вanута по заключителния
курс на БНБ към 31.12.2016 г.
2.11. Акционерен капитал
Обикновените акции са класифицирани като собствен капитал . Възстановяемите преференциални акции са
класифицирани като пасиви (бележка 2.13).
Собственият капитал на дружеството се състои от:
Основен капитan включваш :

Регистриран капитал -представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за регистрация . Към

31.12.2016 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 87 714 лв. и е разпределен в 87 714 броя
поименни акции, всяка с номинanна стойност от 1 лев.
Резерви включваши :
Общи реsерви - образувани

от разпределение на печапба съгласно изискванията на Търговския закон на

Република България и Устава на дружеството .
Допълнителни резерви - образувани по решение на Общото събрание на дружеството от разпределение на

финансов резултат и ревалоризация на активи и пасиви /преизчисление за свръхинфлация / към
31.12.1997г.
Резерв от последващи оценки на активи - формиран от извършвани преоценки на активи до 0 1 . О 1 .2002 г по

действащото законодателство и еднократна оценка на активи към 01.01.2003 г.

Дружеството е приело счетоводна политика да отразява корекции от промяна на счетоводна политика и
фундаментални грешки, чрез коригиране на салдото на неразпределената печanба в отчетния период.
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В бanанса на дружеството е представен резултатьт от извършените годишни преоценки до справедливата
стойност на част от притежаваните дълготрайни материапни активи . Преоценъчният резерв се признава като
неразпределена печanба/допълнителни резерви/след освобождаването от съответния актив .
Финансов резУлтат включващ:
Неразпределена към датата на финансовия отчет натрупана печалба от предходни периоди .
Непокрита към датата на финансовия отчет натрупана загуба от предходни периоди.
Печanба/Загуба за текущия (отчетния) период.
Собственият капитал включва настьпилия резултат за разглеждания период.

Разходите, пряко свързани с емитирането на нови акции или опции, са представени в собствения капитал
като намапение, нетно от данъци, от постьпленията/премията.

Обратно изкупени собствени акции се отчитат в намanение на собствения капитал, принадлежащ на
собственици на групата до момента, в който акциите се канцелират или преиздадат - това включва
платеното, включително директно относимите разходи, свързани с емитирането . Когато по-късно такива
акции се преиздадат всички получени плащания, нетно от директно свързаните разходи по сделката и
свързаните данъчни ефекти, се включват в собствения капитan, принадлежащ на собственици на групата.
2.12. Търговски задължения

Търговските задължения се признават първоначапно по справедливата стойност и последващо се оценяват
%

по амортизирана стойност като се използва метода на ефективната лихва.
Задължения със срок над 12 месеца
Тук се включват всички задължения, дължими в срок над 12 месеца от датата на бапанса, които включват
договорни задължения както следва:
■
Да предадат ликвидни средства или други финансови активи на друго дружество ;
■
Да обменят финансови инструменти с друго дружество при потенциално неизгодни условия .
Първоначanното признаване на задължението се извършва по номинanна стойност (включително

натрупаните оперативни разходи).
Следователно задължението се записва по амортизируема стойност.
Класифициране на задълженията и кредитите :
Като кредити и задължения се класифицират задължения възникнanи от директно предоставяне на стоки,
ycnyru, napu unu парични еквиваленти от кредитори .
Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност включваща справедливата стойност
на полученото и разходите по сделката .

След първоначалното признаване кредитите и задълженията, които са без фиксиран падеж се отчитат по
себестойност .

~

Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.
Като дългосрочни се класифицират задължения, които са със фиксиран падеж и остатьчен срок до падежа
над една година от датата на падежа .
Като краткосрочни се класифицират задължения които са:
~I
без фиксиран падеж
~1
със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет
2.13. Заеми
Заемите се признават първонач an но по справедлива стойност, нетно от възникналите разходи по сделките .
Заемите последващо се оценяват по амортизирана стойност и всяка разлика между постьпленията (нетно от

разходите по сделката) и стойността за връщане се признава в Отчета за печалбата и загубата и другия
всеобхватен доход през периода на заема по метода на ефективната лихва.

Такси, платени за облекчения по заем, се признават като разходи по сделката до степента, до която е
вероятно някои или всички облекчения да бъдат получени . В този случай таксата се отсрочва докато стане

получаването. До степента, до която няма доказателство , че някои или всички облекчения ще бъдат
получени, таксата се капитanизира като предварително плащане за услуги и амортизира за периода на
облекчението, с което е свързана.
Преференциални акции, които са възстановяеми на определени дати, се класифицират като пасиви .
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Заеми се класифицират като текущи пасиви, освен ако дружеството няма безусловно право да отсрочи
уреждането на пасива за след 12 месеца след датата на бanанса.
2.14. Текущи и отсрочени данъци върху дохода
Разходът за данък за периода включва текущи и отсрочени данъци . Данък се признава в Отчета за печалбата

и загубата и другия всеобхватен доход, освен до степента, до която е свързан със статии директно в
собствения капитал . В този случай данъкът също се отразява за сметка на тези статии в собствения капитan.
Текущият разход за данък се изчислява на база на данъчните закони, които са в сила към датата на бanанса.
Текущият данък за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степента, до която не е платен .
Ако вече платената сума за текущ и предходен период превишава дължимата сума за тези периоди, излишъкът се признава като актив .
Текущите данъчни пасиви (активи) за текущия и предходни периоди се оценяват по сумата, която се очаква
да бъде платена на (възстановена от) данъчните органи при прилагане на данъчни ставки (и данъчни закони), действащи или очаквани да влязат в сила към датата на баланса
Отсрочен данък се признава като се използва метода на задължението за временни разлики, възникващи от

разликите в данъчните основи на активите и пасивите и техните балансови стойност във финансовите
отчети. Отсрочен данък се определя като се използват данъчните ставки (и закони), които са в сила към
датата на бапанса и се очаква да бъдат прилагани, когато се реanизира отсрочен данъчен актив или се
~

урежда отсрочен данъчен пасив .
Отсрочен данъчен пасив се признава за всички облагаеми временни разлики.

Отсрочен данъчен актив се признава само до степента, до която е вероятна бъдеща облагаема печапба,
срещу която могат да бъдат използвани временните разлики .

Към датата на всеки бanанс дружеството преразглежда непризнатите отсрочени данъчни активи.
Дружеството признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до степента, до която се

е появила вероятност бъдещата облагаема печалба да позволява възстановяването на отсрочен данъчен
актив.

Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към всяка дата на баланс .
Дружеството намanява балансовата стойност на отсрочените данъчни активи до степента, до която вече не е
вероятно да бъде реanизирана достатьчна облагаема печanба, която да позволява да се оползотвори позата
от част или целия отсрочен данъчен актив . Всяко такова намапение се проявява обратно до степента , до която е станanо вероятно да се реanизира достатьчна облагаема печалба.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за

периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди/погаси въз основа на данъчните ставки (и
данъчни закони), действащи или очаквани да влязат в сила към датата на бanанса.
2.15. Доходи на наети лица
~

Задължения към персонап и осигурителни организации се класифицират задължения на
дружеството по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни
вноски, които се изискват от законодателството . Съгласно изискванията на МСС 19 се включват и

начислените краткосрочни докоди на персонала с произкод неползвани отпуски на персонала и
начислените на база на действащите ставки за осигуряване, осигурителни вноски върху тези
докоди .
Дружеството няма приета политика да начислява дългосрочни докоди на персонала .

Съгласно българското трудово законодателство , Дружеството като работодател , е задължено да
изплати две или шест брутни месечни заплати на своите служители при пенсиониране, в
зависимост от прослуженото време . Ако служителят е работил при същия работодател през
последните 10 години от трудовия си стаж, той трябва да получи шест брутни месечни заплати
при пенсиониране, а ако е работил по-малко от 10 години при същия работодател - две брутни
месечни заплати. Планът за докоди на персонала при пенсиониране не е финансиран .
Разходите за минал трудов стаж се признават като разход на линейна база за средния срок, докато

доходите станат безусловно придобити. До степента, до която докодите са вече безусловно
придобити, незабавно след въвеждане или промени в плана за докоди при пенсиониране,
Дружеството признава разхода за минал трудов стаж веднага .
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Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се състои от настоящата стойност на
задължението за изплащане на тези докоди, намалена с непризнатите разкоди за минал трудов
стаж.
2.16. Провизии
Провизии се признават по повод на конструктивни и правни задължения възникнали в резултат на минали
събития съгласно иискванията на МСС 37.

Провизиите се признават по най-добрата приблизителна оценка на ръководството на дружеството на
разходите , необходими за уреждане на сегашно задължение към датата на баланса.
Признатите суми на провизии се преразглеждат на всяка дата на годишния отчет и се преизчисляват с цел да
се отрази най-добрата текуща оценка.

Начислените в баланса провизии са свързани с просрочени вземания от контрагенти и с поетите
ангажименти за гаранции по строителни договори .
Не се начисляват провизии за бъдеща оперативна загуба.

~

2.17. Признаване на приходи и разходи
Приходи
Дружеството отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности.
Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за следните видове
приходи :
~I
Приходи от продажба на стоки, продукция и др.активи-признаването на приходите се извършва при
прехвърляне собственостга и предаване на съответните активи на купувачите .

I

При извършване на краткосрочни услуги - при завършване на съответната услуга и приемане на

~

работата от клиента.
~
При дългосрочни услуги -на базата на етап на завършен договор .
Етапът на завършен договор се определя на база на набраните към датата на изготвяне на отчета, разходи
към общо предвидените разходи по договора.
Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора.
~I
Приходи от лихви - признаването на лихвите за приход се извършва по метода ефективната лихва .

I

Възнаграждения за права - на база на принципа на начисляването съгласно съдържанието на
съответното споразумение .

I

Приходи от дивиденти- при установяване на правата за получаванета им .

~

~

Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване . Оценяват се по справедливата стойност на
полученото или подлежащо на получаване .

~

Приходите включват справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване за продажби
на стоки или услуги в обичайния ход на дейностга на дружеството . Приходите са показани нетно от ДДС,

възстановявания и отстьпки .
Дружеството признава приход, когато сумата му може да бъде надеждно измерена, вероятно е бъдещи
икономически ползи да потекат към него и са били изrгьлнени специфични критерии за всяка дейност на

дружеството, описана по-долу. Сумата на прихода не се счита за надеждно оценена докато всички
условности , свързани с продажбата не са били разрешени. Дружеството базира оценките си на исторически
резултати , като взима предвид вида клиент, вида сделка и спецификата на всеки договор.
Лродажби на продукция и стоки

Приходите от продажби на продукция и стоки се признават, когато съществените рискове и ползи от
собствеността върху продукцията и стоките са прехвърлени на купувача, което обичайно става в момента на
тяхната експедиция .
Лродажби на услуги
Приходите от предоставяне на услуги се признават на 6asa на етапа на ааеършеност на сделката към датата

на баланса. Етапът на завършеност на сделката се определя на база на отработените до момента
човекочасове като процент от общите човекочасове, които ще бъдат отработени за всеки договор . Когато
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резултатьт от сделката (договора) не може да бъде надеждно оценен, приходът се признава само доколкото
признатите разходи са възстановими .
Приходите по договори с фиксирани цени за предоставяне на транспортни услуги обикновено се признават
през периода на предоставяне на услугата по линейния метод за срока на договора.
Ако възникнат обстоятелства, които могат да променят rтьрвонач an ната оценка на приходите , разходите или

има приближаване към завършване , оценките се ревизират. Това може да доведе до увеличаване или
намапяване на оценените приходи или разходи и се отразява в приходите за периода, през който такива
обстоятелства станат известни на ръководството .
Лриходи от лихви

Приходите от лихви се признават при начисляването на лихвите (като се използва метода на ефективния
лихвен процент, т. е . лихвеният процент, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични потоци за
периода на очаквания живот на финансовия инструмент до балансова стойност) на финансовия инструмент.
Лриходи от роялти
Приходи от роялти се признават чрез начисляване съгласно условията по съответните договори.
~

Лриходи от дивиденти
Приходи от дивиденти се признават при установяване на правото за получаване .
Други приходи и постъпления
Този раздел включва всички приходи не генерирани от обичайната дейност на дружеството .
Постьпленията се оценяват по сумата на получените или дължими приходи, нетни от намаления , отстьпки и

дарения.
Този раздел включва всички приходи не генерирани от обичайната дейност на дружеството .
I
Приходите от финансирания се признават до размера на годишните амортизации на дълготрайните
материални активи свързани с Договора за това финансиране .
~

Разходи

Дружеството отчита текущо разходите за дейностга по икономически елементи и след това отнася по
функционanно предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности.
Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите
им приходи .

Към разходите за дейносrга се отнасят и финансови разходи, които дружеството отчита и са свързани с
__

обичайната дейност.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване. Оценяват се по справедливата стойност на
платеното или предстоящо за плащане .
Общи и административни разходи
Тази разходна категория включва всички разходи от общ и административен характер .
Включват се разходи за услуги, основни и допълнителни материали и консумативи /опаковъчни материan и,
канцеларски материanи/, разходи за наеми и други оперативни разходи .

Разходите по заеми се признават като разход при тяхното възникване в съответствие с препоръчителното
счетоводно третиране съгласно МСС 23.
2.18. Лизинг и договори за строителство
Лизинг

Съгласно МСС 17 лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако прехвърля по същество
всички рискове и изгоди от собствеността върху актива. Лизингов договор се класифицира като оперативен
лизинг, ако не прехвърля no същество всички рискове и изгоди от собственостга върху актива.
првзнаване н отчитане на фннансов лизиигов договор по които дружеството е лизингополучател
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В начапото на лизинговия срок финансовият лизинг трябва да се признава като актив и ласив в баланса с
размер, който в началото на лизинговия срок е равен на справедливата стойност на наетият актев или, ако е
по-нисък — по сегашната стойност на минималните лизингови плащания , всяка едно от които е определено в
началото на лизинговия договор . Дисконтовият процент, който се използва при изчисляване на сегашната
стойност на минималните лизингови плащания е лихвеният процент, присъщ на лизинговия договор,
доколкото той практически може да бъде определен ; ако това е невъзможно — използва се диференциалният

лихвен процент по задължението на лизингополучателя . Първоначалните преки разходи, извършени от
лизингополучателя , се прибавят към сумата, призната като актив .
Лизинговите плащания се разпределят между финансовия разход и намалението на неплатеното задължение .

Финансовият разход се разпределя по периоди за срока на лизинговия договор, така че да се получи
постоянен периодичен лихвен процент по остатьчното салдо на задължението . Условните наеми се
начисляват като разход за периодите , в които са били извършени .
Амортизационната политика по отношение на амортизуемите наети активи се съобразява с тази по

отношение на собствените амортизуеми активи, а признатата амортизация се изчислява на базата,
определена в МСС регламентиращи съответния вид актив . Ако не е сигурно в голяма степен, че

дружеството ще придобие собственост до края на срока на лизинговия договор, активът изцяло се

J

амортизира през по-краткия от двата срока — срока на лизинговия договор или полезния живот на актива.
Признаване и отчитане на оперативен лизингов договор по които дружеството е лизингополучател
Лизинговите плащания по оперативен лизинг се признават като разход в отчета за приходите и разходите по
линейния метод за целия срок на лизинговия договор, освен ако друга системна база не е представителна за
времето, през което дружеството използва изгодите на наетия актив .
Признаване и отчитане на финансов лизингов договор по които дружеството е лизингодател
Дружеството признава активите, държани по силата на финансов лизинг, в своите отчети и ги представя
като вземане, чиято сума е равна на нетната инвестиция в лизинговия договор .

Подлежащото на получаване лизингово плащане се разглежда като погасяване на главница и финансов
доход.

Признаването на финансовия доход се основава на модел, отразяващ постоянна и периодична норма на
възвръщаемост върху нетната инвестиция на лизингодателя , свързана с финансовия лизинг.

Приходът от продажбата, признат в началото на срока на финансовия лизинг от лизингодателя ,
представлява справедливата стойност на актива или ако тя е по-ниска — сегашните стойности на
минималните лизингови плащания, изчислени при пазарен лихвен процент. Себестойността на продажбата в

началото на срока на лизинговия договор е себестойностга или балансовата стойност, ако са различни, на
наетата собственост, намалена със сегашната стойност на негарантираната остатьчна стойност.
Признаване и отчитане на оперативен лизингов договор по които дружеството е лизингодател
Активите, държани за отдаване ло оперативни лизингови договори се представят в отчетите, в съответствие
със същностга на актива.
Наемният доход от оперативни лизингови договори се признава като доход по линейния метод за срока на
лизинговия договор, освен ако друга системна база отразява по-точно времевия модел, при чието използване
е намалена извлечената полза от наетия актив .
~

Разходите, включително амортизацията, извършени за заработването на наемния доход, се признават за
разход. Наемният доход се признава за доход no линейния метод за целия срок на лизинговия договор,
дори ако постьпленията не са на тази база, освен ако друга системна база отразява по-точно времевия модел,
при чието използване е намалена извлечената полза от наетия актив.

Началните преки разходи, извършени от дружеството във връзка с договарянето и уреждането на
оперативен лизинг се прибавят към балансовата сума на наетия актив и се признават като разход през целия
срок на лизинговия договор на същото основание както лизинговия приход .

Амортизацията на амортизуемите наети активи се извършва на база, съответстваща на амортизационната
политика, възприета за подобни активи, а амортизациите се изчисляват на базата, посочена в МСС
регламентиращи отчитането на съответния вид актив.

Договориза строителство
Договор за строителство е договор , в който е договорено конкретно изграждане на актив или на съвкупност
от активи, които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране,
технология и функция, крайна цел или предназначение .
Договор на база на твърда цена е договор за строителство , който е сключен на твърда договорна цена или
твърда единична цена на готовия продукт, която в някои случаи е обвързана с клаузи за повишаване на разходите.
Договор на база "разходи плюс" е договор за строителство , при който се възстановяват допустимите или определените по друг начин разходи плюс процент к-ьм тези разходи или твърдо възнаграждение .

Приходите по договора включват:
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първонач anната сума на прихода, договорена в договора;
изменения в строителните работи, изплащането на искове и материan ни стимули до степента, в която е

вероятно те да доведат до реализиране на приходи и същите могат да бъдат надеждно оценени .
Приходите по договора се оденяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на
Оценката на приходите по договора се влияе от множество несигурности ,
получаване възнаграждение.

които зависят от резултатите от бъдещи събития .

Често приблизителните оценки трябва да бъдат преразг-

леждани вследствие на възникването на събитията и разрешаването на несигурностите .

~

Следователно ,

сумата на приходите по договора може да се увеличава или намалява през различните периоди.
Разходите по договора включват:
~I
разходи, които са пряко свързани с конкретния договор :
•
разходи за труд на обекта, включително надзор на обекта;
•
разходи за материanи, използвани при строителството ;
амортизация на машините , оборудването и съоръженията, използвани по договора;
•
•
разходи за придвижването на машините, оборудването , съоръженията и материanите до и
от площадката на изпълнението на договора;
•
разходи за наемане на машини, оборудване и съоръжения ;
•
разходи за проектиране и техническа помощ, които пряко са свързани с договора ;
•
приблизителни разходи за работи по извършването на корекции и работи по гаранционната
поддръжка, включително и очакваните гаранционни разходи;
•
искове от трети страни .
Тези разходи могат да бъдат намалени с евентуanни случайни приходи, които не са включени в приходите
по договора, например, приходи от продажбата на излишни материan и и продажбата на машините, оборудването и съоръженията в края на договора.
~I
разходи, които се отнасят към дейносrга по договора като цяло и могат да бъдат разпределени към
договора:
•
застраховки ;

•
I

~

разходи за проектиране и техническа помощ, които не са пряко свързани с конкретен договор;
общи разходи по строителството .

други разходи, които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно условията на

договора - могат да включват някои общи административни разходи и разходи за развойна дейност,
за които в условията на договора е предвидено възстаковяване .
Разходите по договора включват разходи, които се отнасят към дадения договор за периода от датата на възлагането до окончателното му изпълнение .

Разходите обаче, които се отнасят пряко към даден договор и

които са понесени във връзка със сключването на договора, също се включват като част от разходите по
него, ако могат да бъдат определени поотделно и надеждно оценени и е вероятно, че договорът ще бъде

'

сключен . Когато разходите , направени по сключването на договора, се признават за разход за периода, през
който са направени, те не се включват в разходите по договора, когато договорът е сключен през следващ
период.
Разходи, които не могат да бъдат отнесени към договорна дейност или не могат да бъдат разпределени към
даден договор, се изключват от разходите за този договор за строителство . Подобни разходи включват :
~I
общи административни разходи, които в договора не се предвижда да бъдат възстановими ;
~I
разходи, свързани с продажби;
~I
разходи за изследователска и развойна дейност, които в договора не се предвижда да бъдат възстановими ;
~I
амортизация за машини, съоръжения и оборудване, които не са били използвани за дадения договор.
Когато резултатьт от един договор за строителство може да бъде оценен надеждно, приходите и разходите,
свързани с договора за строителство , се признават като приходи и разходи чрез отчитане на етапа на изпълнение на договорната дейност на датата на баланса Очакваните загуби по договора за строителство незабавно се признават като разход.
Извършени разходи по договора, които се отнасят за бъдещи дейности по договора се признават като актив
при условие, че е вероятно те да бъдат възстановени . Такива разходи представляват сума, дължима от клиента, и често се класифицират като незавършени работи по договора.
Етапът на завършеност на даден договор се определя чрез :
~I
съотношението на частта от разходите по договора, направени за извършената до момента работа,
към предвидените общи разходи по договора;
1
прегледите на извършената работа ;
!
завършеност на натурална част от работата по договора.
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Междинните плащания и получените от клиентите аванси често не отразяват извършената работа .
Когато резултатите от даден договор за строителство не могат да бъдат надеждно оценени :
приходите трябва да бъдат признати само дотолкова, доколкото е вероятно направените разходи по
~I
договора да бъдат възстановени ;
~I
разходите по договора трябва да бъдат признати като разход за периода, през който са направени.
Когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на приходите по
договора, очакваните загуби незабавно се признават като разход .

2.19. Разпределение на дивиденти

Разпределението на дивиденти между собствениците на дружеството се признава като задължение във
финансовите му отчети за периода, през който дивидентите са одобрени за разпределение от собствениците .
3.

Управление на финансовия риск

3.1. Фактори за финансов риск
Дейностите на дружеството са изложени на няколко финансови риска : пазарен (включително лихвен, на

справедливата стойност на лихвените равнища, на паричните потоци и ценови), кредитен и ликвиден .
Общата програма на ръководството се фокусира към непредвидимосrга на финансовите пазари и тьрси
начин за минимизиране на потенциалните ефекти върху финансовото представяне на дружеството.
Лазарен риск

Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти на дружеството , включват вanутен риск,
ценови риск, риск на паричния поток и на справедливата стойност на лихвения процент, кредитен риск и
риск на ликвидносrга.
Валутен риск

Дружеството е изложено на валутни рискове, свързани със сделки от продажби или покупки в чуждестранна
валута. Дружеството няма налични финансови активи и пасиви в чуждестранна валута.
Вanутните експозиции на дружеството и влиянието на промените във вanутните курсове на чуждестранните
валути спрямо функционалната валута са представени в бележка 21.1.
Валутният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от промените във
валутните курсове.
Ценови риск

__

Дружеството не е изложено на ценови риск на ценните книжа.
Дружеството няма инвестиции в собствения капитал на други предприятия, които са публично тьргуеми ,
следователно не са носители на ценовия риск и ефектьт от промените в цените им е представен в бележка
21.5.
Риск на паричния nоток и на справедливата стойност на лихвения процент

Тъй като дружеството няма лихвоносни активи приходите и оперативните му парични потоци са независими
от промени в пазарните лихвени нива.
Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от промените в
лихвените нива. Заеми с променливи лихви излагат дружеството на риск на паричния поток на лихвения
процент. Заеми с фиксирани лихви излагат дружеството на риск на справедливата стойност на лихвения

процент.
Изложеността на дружеството на лихвен риск е представена в бележка 21.2.
Кредитен риск

Дружеството тьргува единствено с утвърдени, платежоспособни контрагенти . Неговата политика е, че
всички клиенти, които желаят да тьргуват на отложено плащане , подлежат на процедури за проверка на

~
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тяхната платежоспособност. Освен това, салдата по тьрговските вземанията се следят текущо, в резултат на
което експозицията на Дружеството към кредитен риск не е съществена.

Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Дружеството, като например, парични
средетва и други финансови активи, представлява кредитната експозицията на Дружеството, произтичаща
от възможността неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения . Максим anната кредитна
експозищtя на Дружеството по повод на признатите финансови активи, възлиза на съответната им стойност
по баланса към 31.12.2016 г.
Експозицията на Дружеството спрямо пазарния риск от промените в лихвените проценти е свързан главно
със задълженията по заеми .
Няма просрочени задължения и вземания по получените и предоставени кредити.
Кредитен риск възниква от пари и парични еквиваленти , депозити в банки и финансови институции , както и

кредитни експозиции на клиенти по продажби на едро и дребно, включително несъбрани вземания и
извършени сделки. Поставят се индивидуanни лимити за риск на базата на външни и вътрешни рейтинги.
Използването на кредитни лимити редовно се наблюдава. Продажбите на клиенти на дребно се извършват
предимно в брой и чрез дебитни и кредитни карти. Виж бележка 10.1 за по-нататьшно оповестяване на
кредитен риск.

През отчетния период не са били надхвърляни кредитни лимити и ръководството не очаква загуби от
~

i

неизrтьлнение на задълженията на клиентите .
Риск на ликвидном-а

Целта на дружеството е да поддържа равновесие между постоянното финансиране и гьвкавостта чрез
използване на кредити, финансови лизинги и др.
Ликвиден риск

Управлението на ликвидния риск включва поддържане на достатьчно пари и пазарно тьргуеми ценни
книжа, поддържане на разположение на възможност за финансиране чрез адекватна сума на сключени
споразумения за кредитни облекчения и възможности за реализиране на тьргуемите ценни книжа. Поради

икономическите затруднения в бизнеса отдела на ликвидност на дружеството поддържа гъвкавост на
финансирането чрез тьрговски заеми.
Ръководството наблюдава прогнозите за ликвидните резерви и парите и паричните еквиваленти . Установени

са лимити. Политиката за управление на ликвидността включва и проектиране на паричните потоци в
основните вапути и взимане предвид нивото на ликвидните активи, наблюдаване на нивото на задлъжнялост
и поддържане на финансови планове .

~

Таблицата по-долу анanизира финансовите пасиви на дружеството в съответни групи на базата на оставащия
период към датата на баланса до договорените дати на падеж. Оповестените суми в таблицата са договорни
недисконтирани парични потоци . Салда, дължими до 12 месеца, са с бanансовите си стойности , тьй като
влиянието на дисконтирането не е съществено.
към 31 декемв и 201 б
ть говски и други задължения

до 1 г.

към 31 декемв и 2015
ть говски и други задължения

до 1 г.

от 1 до 2 г.

от 2 до 5 г.
7176

над 5 г.

от 1 до 2 г.

от 2 до 5 г.
6582

над 5 г.

11238

11757

3.2. Управление на капиталовия риск
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитanа са:
•
да осигури епособността на Дружеството да продължи да съществува като действащо

предприятие и
•
да осигури адекватна рентабилност за акционерите като определя цената на продуктите и
услугите си в съответствие с нивото на риска .
Дружеството наблюдава капитanа на основата на съотношението капитал към нетен дълг.

~
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Нетният дълг се изчислява като общ дълг (привлечените текущи и нетекущи средства), намапен с
бanансовата стойност на парите и паричните еквиваленти .

Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в сьответствие с
промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да
поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството може да промени сумата на дивидентите,
изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите , да емитира нови акции или да продаде активи,
за да намanи задълженията си.
Стойността на съотношението за представените отчетни периоди е обобщена както следва :

2016

2015

Собствен капитал

(6486)

(6504)

Дълг

18934

19531

(44)
18890

(137)
19394

34,33%

33,54°/о

Минус пари и парични еквивanенти
Нетен дълг
Капитал към нетен дълг
~

Увеличението на съотношението капитап към нетен дълг през 2016 г. спрямо 2015 г. е в резултат на
намanението на напичните парични средства, събрани суми от вземания на Дружеството и получени аванси
по договори за СМР .
3.3. Оценки по справедлива стойност
Справедливата стойност на финансови инструменти , тьргувани на активен пазар (ценни книжа за тьргуване

и на разположение за продажба) се базира на борсови цени към датата на баланса. Борсовата цена за
финансовите активи, притежавани от дружеството , е текущата цена "купува". Такива финансови активи се
включват в НИВО 1 в йерархията на справедливата стойност.
Справедливата стойност на финансови инструменти, които не се rьргуват на активен пазар, се определя чрез

използване на оценителски техники. Дружеството използва разнообразни методи и прави предположения,
базирани на пазарни условия, съществуващи към датата на баланса. Борсови цени или дилърски котировки

за сходни инструменти се използват за дългосрочния дълг. Други техники като оценка на дисконтирани
парични потоци се използват за определяне на справедливата стойност за останалите финансови
инструменти. Такива финансови активи се включват в НИВО 2 в йерархията на справедливата стойност.
Финансови активи, за които справедливата стойност се определя по друг начин се включват в НИВО 3 в
йерархията на справедливата стойност.
~

Балансовата стойност минус провизиите за обезценка на тьрговските вземания и задължения се приемат за
приблизителни справедливи стойности .
4.

Съществени счетоводнн оценки и преценки

Оценките и преценките са постоянно разглеждани и се базират на исторически опит и други фактори,
включително очаквания за бъдещи събития , които се считат за разумни при текущите обстоятелства.
4.1. Съществени счетоводни оценки и предположения

В резултат на несигурността, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите отчети не
подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителните оценки се оценяват въз
основа на най-актуалната налична и надеждна информация .

Приложението на Международните счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои
счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на годишния финансов
отчет и при определяне на стойносrга на някои от активите, пасивите , приходите и разходите . Всички те са

извършени на основата на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на
изготвянето на финансовия отчет. Действителните резултати биха могли да се различават от представените в
настоящия финансов отчет.
1lриблизителна оценка подлежат на преразглеждане , ако настьлят промени в обстонтелствата , на които се

базират, или в резултат от получена нова информация , или допълнително натрупан опит.
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Ефектьт от промяната в счетоводна приблизителна оценка, се признава перспективно чрез включването му в

печапбата или загубата за периода, ако промяната засягя само този период или периода на промяната и
бъдещи периоди, ако промяната засяга и двата.

Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка води до промени в активите и
пасивите , или се отнася до компонент от капитала, тя се признава чрез коригиране на балансовата стойност
на свързания актив, пасив или компонент от капитала в периода на промяната .

Изготвянето на финансовия отчет налага ръководството да направи преценки, приблизителни оценки и
предположения , които влияят върху стойността на отчетените активи и пасиви , и оповестяването на условни

пасиви към датата на баланса, както и върху отчетените приходи и разходи за периода. Несигурностите,
свързани с направените предположения и приблизителни оценки биха могли да доведат до фактически
резултати, които да изискват съществени корекции в балансовите стойности на съответните активи или
пасиви в следващи отчетни периоди.

Дружеството прави оценки и допускания, отнасящи се до бъдещето . Получените счетоводни оценки по
дефиниция рядко са еднакви с реалните резултати . Оценките и предположенията, за които има значителен
риск от причиняване на съществени корекции на балансовите стойности на активи и пасиви през следващата
финансова година са изложени по-долу.
Очаквана обезцеика на репутацията

Дружеството тества всяка година дали репутацията е претьрпяла някаква обезценка съгласно счетоводната
~

политика, показана в бележка 2.4. Възстановимата стойност на единиците, генериращи парични потоци, се
определя на база стойностга й в употреба. Тези изчисления изискват използване на оценки (бележка 6).
Справедлива стойност на други финансови инструменти

Справедливата стойност на финансови инструменти, които не се rьргуват на активен пазар , се определя чрез
използване на оценителски техники . Дружеството използва своя преценка за избор на разнообразни методи
и да прави допускания, които основно се базират на пазарни условия, съществуващи към датата на баланса.
Дружеството е използвало анализ на дисконтираните парични потоци за различни финансови активи, които
не се тьргуват на активен пазар .
Признаване на прикоди

Дружеството използва метода етап на завършеност при осчетоводяване на договорите с фиксирани цени за

доставки на строителни услуги. Използването на метода етап на завършеност изисква дружеството да
оценява услугите, изпълнени до датата като пропорция от услугите, които трябва да се изпълнят. През
отчетния период не са извършвани строителни услуги. Приходите са от наеми и продажба на дълготрайни
материални активи u материални запаси, които са съобразени с настоящите пазарни стойности .
Доходи при пенсиониране

Настоящата стойност на пенсионните задължения зависи от няколко фактори, които са определени от
актюери, които използват доста предположения . Предположенията, използвани при определяне на нетните
разходи (приходи) за пенсии включват дисконтов процент. Всякакви промени в тези предположения влияят
върху балансовите стойности на пенсионните задължения .

Дружеството определя подходящ дисконтов процент в края на всяка година. Това е лихвеният процент,
които трябва да бъде използван при определяне на настоящата стойност на очакваните изходящи бъдещи
парични потоци, които се очаква да бъдат необходими за уреждане на пенсионните задължения . При
определяне на подходящия дисконтов процент дружеството взима предвид лихвените проценти по
висококачествени корпоративни облигации, деноминирани във вапутата, в която ще се изплащат пенсиите, и
които имат условия по падежа, които са приблизително еднакви със свързаните пенсионни задължения .
Други ключови допускания за пенсионните задължения се базират на текущи пазарни условия .
Обеsценка на вземания

Дружеството използва корективна сметка за отчитане на провизията за обезценка на трудносъбираеми и
несъбираеми вземания от клиенти. Ръководството преценява адекватността на тази провизия на база на
възрастов анализ на вземанията, исторически опит за нивото на отписване на несъбираеми вземания, както и
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анапиз на платежоспособностга на съответния клиент, промени в договорените условия на плащане и др.
Ако финансовото състояние и резултати от дейността на клиентите се влошат (над очакваното), стойността
на вземания, които трябва да бъдат отписани през следващи отчетни периоди, може да бъде по-голяма от
очакваната към датата на баланса.
4.2. Съществени прецеики при прилагане на счетоводните политики на дружеството
Признаване на приходи
През 20 1 бг. дружеството е признало приходи от извършени СМР, наеми и други (продадени дълготрайни
материални активи, стоково материanни запаси и скраб).
Не са реапизирани приходи на съществени стойности към конкретни контрагенти , които да са изложени на
риск от несъбираемост .
Обезценка на финансови активи на разположение за продажба
Дружеството се ръководи от МСС39 при определяне дали финансов актив е обезценен. Това определяне

изисква значителни преценки. При правенето на тези преценки дружеството оценява измежду другите
фактори, времетраенето и степента, до която справеддивата стойност на инвестицията е по-ниска от
нейната себестойност, и финансовото здраве и краткосрочните предвиждания на предприятието , в която е
~

инвестирано , включително фактори като представяне на индустрията и сектора, промени в технологиите и
оперативни и финансови парични потоци .
5.

Имоти, машини и съоръжения

Към 1 ян а и 2015•
Стойност или п еоценена стойност
Натрупанаамо тизация
Нетиа балансова стойност
За годината, завъ шваща на 31 декемв и 2015:
Начална нетна балансова стойност

П идобивания
Освобождавания
Разходи за амо тизация

~

К айна нетна балаисова стойност
Към 31 декемв и 2015:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амо тизация
Нетна балансова стойност
За годината, завъ шваща на 31 декемв и 2016:
Начална нетна бanансова стойност

П идобивания
Освобождавания
Разходи за амо тизация
К айна нетна балансова стойност
Към 31 декемв и 2015:
Стойност или п еоценена стойност
Натрупана амо тизация
Нетна балансова стойност

Земи и

Транспортн

Съоръже

сгради

и средства и
машиии

ния

4484
(442)
4042

406
(403)
3

814
(638)
176

428
(415)
13

6132
(1898)
4234

4042

З

176

13

4234

17
(105)
(9)

129
(109)
(72)

други

ОБЩО

(22)

(3)

112
(4)
(38)

4020

0

248

23

4291

4484
(464)
4020

406
(406)
0

922
(674)
248

340
(317)
23

6152
(186 i)
4291

4020

0

248

23

4291

3
(11)

(1)

257
(14)

254
(2)
(25)
4247

0

(46)
194

(6)
16

(77)
4457

4725
(478)
4247

224
(224)
0

820
(626)
194

339
(323)
16

6108
(1651)
4457

Дружеството няма Ilмоти, машини и съоръжения , прехвърлени към групи за освобождаване , класифицирани

като държани за продажба. Виж бележка 13 за повече информация по отношение на групи за
освобождаване , класифицирани като държани за продажба.
Земите и еградите на дружеетвото последно са преоценявани на ] януари 2004 г . от независими оцснитсли .

Проценките са направени на база най-скорошни пазарни сделки . Резервът от преоценка, нетно от отсрочени
данъци, е отнесен в собствения капитал като "други резерви" (бележка 19.3).
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Ако земите и сградите бяха представени по историческа стойност сумите щяха да бъдат следните :

Стойност

2016
1038

2015
786

Натрупана амо тизация
Нетна балансова стойност

478
560

464
322

Дружеството няма Банкови заеми, които да са гарантирани със земи и сгради .(бележка 11.1.1)

Отчетната стойност на напълно амортизирани имоти, машини и съоръжения, използвани в дейността на
дружеството е :

31 декември
2016

31 декември
2015
699

887

Отчетна стойност

В дейността си дружеството не ползва наети чужди активи по договори за оперативен лизинг. За повече
информация вж. Бележка 12.2.1.
6.

Нематериални акгиви

~

Към 1 ян а и 2014:
Стойност или преоценена стойност
Натрупана амо тизация и обезценка
Нетна балансова стойност
За годината, завъ шваща на 31 декемв и 2015:
Начална нетна балансова стойност

Програмни

Сертификат

п од кти

и

10
(10)
0

6
(6)
0

0

0

други

10
(6)
4

Разходи за амо тизация
К айна нетна балансова стойност
Към 31 декемв и 2015:
Стойност или nреоценена стойност
Натрупана амо тизация и обезценка
Нетна балансова стойност
За годината, завъ шваща на 31 декемв и 2016:
Начална нетна балансова стойност
Разходи за амо тизация
К айна нетна балансова стойност
Към 31 декемв и 2016:
Стойност или n реоценена стойност
Натрупана амо тизация и обезценка
Нетиа балансова стойност

ОБЩО

26
(22)
4

4

4

(1)

(1)

0

0

3

3

10
(10)
0

6
(6)
0

10
(7)
3

26
(23)
3

0

0

0

0

3
(2)
1

3
(2)
1

10
(10)
0

6
(6)
0

10
(9)
1

26
(25)
1

Дружеството няма банкови заеми, които да са гарантирани с тьрговски марки, лицензи и други дълготрайни
нематериални активи. (бележка 11.1.1).
Отчетната стойност на напълно амортизирани нематериални активи, използвани в дейността на дружеството

е:
3 1 декември
2015
Отчетна стойност

16

3 1 декември
2015
16

В дейностга си дружеството не използва наети чужди активи по договори за оперативен лизинг. За повече
информация вж. Бележка 12.2.1.
7.

цнвестиционии имоти
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Дружеството няма отделени Земи и Сгради, като инвестиционни имоти.
8.

Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия
Описание (име)

Вид
инвестиция
Дъщерно

година на
придобива

%
участие в

Причина за
липса/наличие

не

капитала

на конт ол

2 1 .03.20 1 5 г.

100

Стойност
(хил.лв.)

ЕООД

ед иятие
ТС-Бургас

Учредителен

-

акт
Дъщерно
лредприятие
Дъщерно
предприятие

ДЗЗД
Техностил 200 1 -Курортно
строителство
ДЗЗД
Хоризонт

транс

24. 1 О.2005 г.

Учредителен
догово

-

20.08.2004г.

Учредителен

-

инжене инг

~

догово

Дъщерно

ЕООД

предприятие

Трансстрой ойл пайплайн

Дъщерно

ЕООД

предприятие

Трансстрой консулт

07.03.2003 г.

100

Учредителен
акт

3

1 3. 1 1 .2003 г.

100

Учредителен
акт

4

-

-

i

ОБЩО

-

-

7

Дружеството няма акции на дъщерни предприятия предоставени като обезпечение по банков заем (вж
бележка 11.1.1).
9.

Материални запаси

2016

2015

Суровини и мате иали
Незавъ шено nроизводство

87
1713

140
1409

Общо

1800

1549

Дружеството няма материални запаси, предоставена като обезпечение по банков заем (вж бележка 11.1.1.).

10. Финансови инструменти
10.1. Кредити и вземания

2016

2015
570
(11)

Тъ говски вземания без тези от свъ зани лица
ми с: провизии за обезценка на ть говски вземания

Тъ говски вземания - нетно

446
(323)

559

123

Авансови плащания

3024

3614

другивземан uя

2161

2908

Вземания от свъ зани лица (бележка 26)
Общо

395
6139

395
7040

Към 31 декември 2016 г. дружеството има тьрговски вземания за 33 хил.лв ., които са просрочени , но не са
обезценени . Те са свързани с няколко независими клиента, потвърдени и има голяма вероятност да бъдат
събрани.

2016
до I година
от 2 до 3 години

над 4 години

2015
499
38

48

57

33

341
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570

Общо

446

Към 31 декември 2016 г. тьрговски вземания за 5 хил . лева (2014-323 хил. лева) са били обезценени .
Индивидуапно обезценените вземания основно са свързани с тьрговци, които са в затруднено икономическо
положение. Преценено е, че част от вземанията се очаква да се възстановят.
Изменението на провизиите за обезценка на тьрговските вземания на дружеството е следното :

към 1 януари
овизии за обезценка на вземания
отписани вземания през годината като несъб
към 31 декемв и

аеми

2016

2015

323
6
(318)
11

334
9
(20)
323

Създаването и освобождаването на провизии за обезценени вземания са включени като "разходи/приходи от
преоценки на активи и пасиви" в Отчета за печапбата и загубата u другия всеобхватен доход. Корекцията на
дисконтирането е включена като "финансови приходи/разходи - нетно" в Отчета за печалбата и загубата и
другия всеобхватен доход. Сумите за сметка на корективните сметки в общи линии са отписани когато няма
очаквания за възстановяване на повече суми.
~

Кредити и вземания по клиенти, всеки от които е с над 1 О% от общата стойност на вземанията :
Наименование
АСАРА ДЗЗД
ОБЩИНА РУЕН
ОС КОНСУЛТ ЕООД
АГрупЕООд
ВИСТА МАРЕ ЕООД
Ф и шоп ЕООД
Термоколор СА ООД
Роби о ест ЕООД
ОБЩО

Стойност в хил .лв.
419
33
20
14
20
8
7
6
527

Няма вземания, които да са предоставени като обезпечения по банков заем . (вж бележка 11.1.1).
10.2. Финансови активи, измервани по амортизирана стойност
Дружеството няма Финансови активи, измервани по амортизирана стойност (вж бележка 11.1.1).

~

i

10.3. Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез печалба или загуба :
Дружеството няма Финансови активи, измервани по справеддива стойност чрез печалба или загуба.
10.4. Финансови активи , измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход :
Дружеството няма Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход.
10.5. Търговски задължения и други финансови пасиви (без задължения по финансов лизинг):

2016
Тъ говски задължения без тези към свъ зани лица
П иходи за бъдещи пе иоди
Задължения към пе сонan (бележка 17.2)
другизадълженuя
Задължения към свъ зани лица (бележка 26)
Общо

10741
35
385
444
11605

2015
11229
383
73
703
444
12832

Към З 1 декември 2016 г. около 2% от тьрговските задължения са просрочени .
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Търговски и други задължения по контрагенти, всеки от които е с над 1 0% от общата стойност на
задълженията :
Стойност в хил .лева

Наименование

МРРБ

10278

Ято-Н ЕООД
Геозащита Ва на ЕООД
Портгрансстрой ЕООД
Ене гос оймонтаж-ПС-Б ЕАД
Торкрет ЕООД
ВТА Секю ити ООД
ОБЩО

151
157
61
48
15
7
10717

11. Заеми
11.1. Получени заеми (без тези от свързани лица)

2015

2016
Нете

щи

Тъ говскизаеми

4280

4067

общо
Те щи
ОБЩО ЗАЕМИ

4280

4067

4280

4067

11.1.1.

Банкови заеми

Дружеството няма банкови заеми.
11.1.2.

Облигационни заеми

Дружеството няма Облигационни заеми.

11.1.3.

Търговски заеми

Търговските заеми са с падежи до 2017 г. и имат средна лихва 7% годишно (2015 — 7% годишно) и са с
фиксиран лихвен процент.
Падежите по тьрговски заеми са следните :

2016
от 1 до 5 години
общо

2015

4280
4280

4067
4067

Дружеството няма предоставени обезпечения по получените тьрговските заеми .
11.1.4.

Други заеми и дългове

Дружеството няма други заеми и дългове .
11.2. Предоставени заеми (без тези на свързани лица)
Дружеството има вземания по други заеми и дългове

2016

2015

Текущи
другизаемиидългове

2140

2170

Общо

2140

2170

ОБЩО ЗАЕМИ

2140

2170

К~

„ТРАНССТРОЙ -БУРГАС” \Д,
Годишни финансови отче iи за 2016 i•одина

вспики суппt са [гзра3снн [з тн;\.:vз., освен ако изрнино не с указано ,аруго
11.2.1.

Търговски заеми

Дружеството няма предоставени тьрговските заеми.
11.2.2.

Други заеми и дългове

Дружеството има други заеми и дългове - вземания от други дебитори .
Падежите по другите заеми са следните :

2016

2015

2140
2140

от 1 до 5 години
Общо

2170
2170

12. Лизинг
12.1. Финансов лизинг
12.1.1.
~

Когато дружеството е лизингополучател

Дружеството няма договори за финансов лизинг, по които да е лизингополучател .

12.1.2.

Когато дружеството е лизингодател

Дружеството няма договори за финансов лизинг, по които да е лизингодател .
12.2. Оперативен лизинг
12.2.1.

Когато дружеството е лизингополучател

Дружеството не е лизингополучател по оперативен лизинг .
12.2.2.

Когато дружеството е лизингодател

Дружеството не е лизингодател по оперативен лизинг.
13. Активи на групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба и преустановявани

дейности
~

i

Дружеството няма отчетени Активи на групи за освобождаване , класифицирани като държани за продажба и

преустановявани дейности.
14. Приходи
2016

П иходи от:

одажби на сл ги

1693
61

11

ј

113

192

1867

1071

п одажби на мате иали и стоки

други nриходи от nродажби

2015

ј

ОБЩО
П одажби на нетек щи активи, в т.ч.:
П иходи от п одажби

Ј
ј

Бапансова стойност на продадени активи

ј

868

2016

2015
10

4

-

-

15. Разходи по икономическа същност
15.1. Разходи за дейностга

2016

ј

2015

33

„ТРАНССТРОЙ -БУРГАС ” AQ
Годишни финансови отчети за 2016 година
вспчкн суын са нзразенн n хнА.лв., освен ако нзрнчно не е указано друго

Разходи
Разходи
Разходи
Разходи

за
за
за
за

39
1512
79
254

суровини и мате иали
външни сл ги
амо тизации
наети лица

другиразходи

46
873
73
187

197

64

ОБ О разходи по икономически елементи
П омени в салдата на продукцията и незавъ шеното производство (+/-)
Отчетна стойност на продадени стоки и мате иали (+)

2081
-532
56

1876
-6 1 3
19

ОБ

1605

649

О разходи за дейностга

СЕБЕСТОЙНОСТ НА QРОДАЖБИТЕ
15.2. Разходи за външни услуги

2016

2015
1017
5
]3
144
24
56

Разходи за основна дейност
Разходи за теле онни такси и разговори
Разходи за по изп. Дела към ЧСИ
Разходи за счетоводни u ю идически услуги
Разходи за ох ана
Разходи към Местни данъци и такси от реклама

другиразходи
ОБЩО

608
5
72
17
24
57

253

90

1512

873

15.3. Други разходи

2016

2015
5
1

9
19

177

7

Обезценка на активи
Разходи по съдебни спо ове

Отписани вземания

3
17

Глоби и не стойки
Б ак на мате иални запаси и имоти, машини и съо ъжения

дру ги разходи
ОБЩО

14

9

197

64

15.4. Информация съгл . Чл. 30, ал. 1 от Закона за счетоводството
Дружеството е начислило суми за ползваните услуги от регистрираните одитори както следва:

2016

2015

Независим финансов одит

5

5

ОБЩО

5

5

16. Финансови приходи и разходи

2016
Разходи за лихви:
Към кон агенти
Към бюджета
по ть говски заеми
По изпълнителни дела

2015
35
176

дру ги финансови разходи
Общо финансови разходи
П иходи от лихви :

от контрагенти
дру ги финансови приходи
Общо финансови п иходи
Финансови п иходи/ азходи - нетно

140
42
182
28

1

1

212

393

3

5

209

(388
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17. Доходи на персонала
Към 31 декември 2016 година броят на наетите лица в дружеството е 13 (2015 година - 12).
17.1. Разходи за наети лица

2016

2015
218
36
254

Разходи за заплати и други възнаграждения
Разходи за осигуровки
ОБЩО

159
28
187

17.2. Задължения към наети лица
Задължения в Отчета за финаисовото състояние за :

31 декември

31 декември

2016

2015
35
35

Неизплатени заплати
ОБЩО

73
73

18. Данъци върху дохода
~

18.1. Отсрочени даиъчни активи и пасиви

Отсрочените данъчни активи и пасиви са представени компенсирано в Бanанса/Отчета за финансовото
състояние.
Признатите отсрочени данъчни активи и пасиви са следните :
31 декемв и 2015

31 декемв и 2016

активи

пасиви

нетно

активи

пасиви

нетно

Обезценка на вземания и съдебни дела
Обезценка на мате иапни запаси

1
112

1
112

31
112

31
112

Отс очен данък въ х лихви

129

129

132

132

3

3
398
153

6

Неизплатени заплати и доходи на физ. лица
П еоценка на имоти, машини и съо ъжения
Нетни данъчни активи/пасиви

245

398
398

281

398
398

6
398
117

Движението на отсрочените данъчни активи и пасиви през годината е следното :

Обезценка на имоти, машини и съо ъжения
Обезценка на мате иални запаси
Отс очен данък върху лихви
Неизплатени заплати и доходи на физ . лица
Обезценка на вземания и съдебни дела
Нетни отс очени данъчни активи/пасиви

салдо

салдо към

признати

салдо

към 1
януари

31
декември

в печалби
и загуби

към 31
декември

2015

2015

398
(114)
(129)
(6)
(32)
117

2015

398
(112)
(132)
(6)
(31)
117

3
3
30
36

398
(112)
(129)
(3)
(1)
153

18.2. Разход за данък върху дохода

Разходите за текущи данъци и отсрочените данъци са изчислени на база законово определената ставка от
1 0% съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане . В таблицата по-долу е представено обяснение
за ефективната данъчна ставка :

2015
Печалба/(за ба) за пе иода nреди данъци
Данъчна ставка
Очакван разход за данъци върху дохода

2014

53

34

1 О°/о

1 О°/о

(5)

(3)
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Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели
Намаления на финансовия резултат за данъчни цели
Разход/ п иход за данъци върху дохода , в т. ч.:
Разход за отс очен данък

182
134

197
231

33

0

19. Собствен капитал
19.1. Основен капитал
Основният капитал на дружеството е 87 714 лева, разпределен в 87 7146р . обикновени поименни
акции/акции на приносител с номинал 1,00 лев всяка . Капитапът е изцяло внесен .

Б ой акции, напълно платени в началото на годината
Б ой акции, напълно платени в края на годината

2015 (6 .)
87 714
87 714

2016 (б .)
87 714
87 714

19.2. Неразпределена печалба
(6878)
34
(4262)
11106
(11106)
20

Към 1 януарн 2О l5
Печалба/(за ба) за годината
други трансфери
Към 31 декемв и 2015
Към 1 януари 2015
Печалба/(за ба) за годината
дру ги трансфери
Към 31 декемв и 2015

(2)
11088

19.3. Други резерви
общо

Към 1 я а и 2015
Към 31 декемв и 2015

преоценки на земи и
сград u
3698
3698

общо

Към 1 януари 2О l б
Към 31 декемв и 2016

преоценки на земи и
сгради
3698
3698

3698
3698

3698
3698

~

20. Пари и парвчни потоци
20.1. Пари и парични еквиваленти
2015

2016
14
30
44

Па и в б ой
Па и в банки
Общо

6
131
137

Пари, парични еквиваленти и банкови овърдрафти включват следното за целите на отчета за паричните
потоци :
2015

2016
Па и и па ични еквиваленти
Общо

44
44

137
137

Към 31 декември 2016 г_ Дружеството има блокирани парични средства в размер на 27 хил .лв . (2015 г. — 27
хил.лв .) поради наложени запори на банковите сметки .
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20.2. Парични потоци от оперативната дейност

2016

2015
7429
(4490)
(118)
(278)
2543

486
(672)
(171)
(172)
529

Постьпления от гіродажби на стоки и предоставяне на услуги
Плащания към доставчици за стоки и услуги
Плащания към и за сметка на пе сонала
Дру ги па ични потоци от опе ативни дейности
Нетни па ични потоци от опе ативни дейности

21.Рискове
21.1. Валутеи риск
Дружеството не извършва валутни операции със съществена значимост, излагащи го на валутен риск. Няма
налични финансови активи и пасиви в чуждестранна валута.
21.2. Лихвен риск

Дружеството няма лихвоносни активи, от което следва, че приходите и оперативните парични потоци са
независими от промени в пазарните лихвени нива .

~

21.3. Ликвиден риск
Дружеството няма ликвиден риск
21.4. Кредитеи риск
За разбиране на кредитния риск виж бележки 3.1 и 10.1.
21.5. Ценови риск
Дружеството няма инвестиции в собствен капитал на други предприятия, които са публично тьргуеми.
Следователно не са носители на ценови риск и няма ефект от промените в цените им .
22. Нетна печалба на акция
22.1. Основна нетна печалба на акция
Основна нетна печалба на акция е изчислена като се раздели печалбата , отнасяща се до собствениците, на

среднопретегления брой обикновени акции презгодината, като са изключени обикновените акции, изкупени
от дружеството и държани като изкупени собствени акции.

2016
Печалба за акционе ите
Общо
С едноп етеглен б ой обикновени акции (хил)
Основна нетна печалба на акция

2015
20
20
88
0,23

34
34
88
0,38

22.2. Намалена нетна печалба на акция

Намалена нетна печалба на акция се изчислява чрез коригиране на среднопретегления брой обикновени
акции с конверсията на потенциалните намаляеми обикновени акции. Дружеството има само обикновени
акции на приносител .
22.3. Дивидент на акция
За 20 1 5 г. и 20 1 бг. дружеството не е изплащало дивиденти .
23. Условни активи и условии пасиви
Дружеството има условни пасиви по съдебни искове в обичайния ход на бизнеса.
Условните активи и пасиви са свързани с получените и предоставените обезпечения (бележки 11)
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24. Провизии за други задължения и разходи
Неизплатени

общо

заплати за
20 1 Зг.
Към 1 януари 2О l б
Дебитирани в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход:
Провизии за неизплатени трудови възнаграждения за 201 Зг.

13

13

10)

(10)

Дебитирани в Отчета за печanбата и загубата и другия всеобхватен доход :
Провизии за неизплатени трудови възнаграждения за 2012г.

(1)

(1)

2

2

Към 31 декемв и 201 б
Анализ на общо провизиите :

2015

2016
2
2

Текущи
Общо

13
13

25.Дарения
~

25.1. Безвъзмездни средства, предоставени от държавата
Правителствени дарения съгласно МСС20 са помощ от правителството/правителствени агенции и подобни

органи, които могат да бъдат местни, национanни или международни/ под формата на прехвърляне на
ресурси към дружеството в замяна на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение
на оперативните дейности на дружеството . Те изключват форми на правителствена помощ, които не могат в
рамките на разумното да бъдат остойностени и сделки с правителството , които не могат да бъдат
разграничени от нормалните тьрговски сделки на дружеството .
Дарения, свързани с активи, са правителствени дарения , чието основно условие е , че дружеството , следва да
закупи, създаде или по друг начин да придобие дълготрайни активи.
Дарения свързани с приход, са правителствени дарения, различни от правителствените дарения свързани с
активи.
Дарения, свързани с активи се представят като приходи за бъдещи периоди, които се признават на приход
систематично и рационално за срока на полезния живот на актива.
Дарения, свърани с приход се представят като приходи за бъдещи периоди, които се признават на приход в
момента в които се признават разходите за покриването , на които са получени.
През 2016 г. дружеството не е получило безвъзмездни средства от държавата .

_i

25.2. Други дарения
През 2016 г. дружеството не е получило и предоставяло дарения .
25.3. Държавиа помощ
През 2016 г. дружеството не е изпълнявanо държавни поръчки.
26. Сделки със свързани лица
Дружеството е контролирано от „Трансстрой -Холдинг" АД, което притежава б0°/о от акциите му .
Останалите 40% са притежание на много лица. Последното предприятие-майка в групата е „ТрансстройХолдинг" АД.
Ключовият управленски персонan включва членове на Надзорен съвет и Управителен съвет.
През 2016г. са извършени следните сделки със свързани лица:
хил .лв .
сделки с :

2016

2015

п едп иятие-майка
Получени па ични заеми
Въ нати па ични заеми

233
106

800
1069
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Начислени разходи за лихви по получени па ични заеми
уреждане на пасиви за сметка на дружеството или от
дружеството за сметка на свъ заното лице
ОБЩО
ОБЩО СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА

132

167

471
471

2036
2036

хил.лв .
вземания от
дъще ни предприятия
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ
задължения към
ед иятие-майка
дъще ни предприятия
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕИИЯ

J

2015

2016

салда към к ая на пе иода

395
395

395
395

2896
444
3340

2515
444
2959

27. Заведени съдебни дела от и срещу дружеството
Дружеството е ищец по следните съдебни дела:
Катя Божинова
Община Руен
ЕТ Хиполита - Иванка Попова
Общият размер на вземанията на дружеството са в размер на 76 хил .лева.
Дружеството е ответник по следните съдебни дела
АПИ
Общият размер на задълженията на дружеството по съдебни дела е 2 400 хил.лева.
28. Ииформация по оперативни сегменти
сегменти

П одажби на услуги - общо
- в Бълга ия

приходи
2016
1693
1693

2015
868
868

печалба/
за ба
2016
2015
20
34
20
34

активи
2016

2015

приходи от
лихви
2016 2015
5
3
5
3

разходиза
лихви
2016 2015
211
392
211
392

29. Събития след отчетния период
~

Събития след датата на бапанса са онези събития, както благоприятни , така и неблагоприятни, които
възникват между датата на баланса и датата, на която финансовите отчети са одобрени за публикуване .
Разграничават се два вида събития :
❑ такива, които доказват условия , съществували към датата на баланса (коригиращи събития след
датата на баланса);
❑ такива, които са показателни за условия , възникнали след датата на баланса (некоригиращи
събития след датата на баланса).
Дружеството коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази коригиращите събития след
датата на баланса и осъвременява оповестяванията.
Дружеството не коригира сумите, признати във финансови отчети , за да отрази некоригиращите събития
след датата на баланса. Когато некоригиращите събития след датата на баланса са толкова съществени , че
неоповестяването би повлияло на епособностга на потребителите на финансовите отчети да вземат
стопански решения, дружеството оповестява следната информация за всяка съществена категория на
некоригиращото събитие след датата на бапанса:

❑ естеството на събитието ;
❑ оценката на финансовия му ефект или изявление , че такава оценка не може да бъде направена .
За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му не са
настьпили същестиени некоригиращи събития .

30. Отчитане на грешки
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Грешки по смисъла на МСС8 могат да възникнат във връзка с признаването , оценяването, представянето

или оповестяването на компоненти от финансовите отчети.

Потенциапните грешки за текущия период,

открити в същия, се коригират преди финансовите отчети да се одобрят за публикуване . Въпреки това,
грешки понякога се откриват в последващ период и тези грешки от предходни периоди се коригират .
Дружеството коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в първия финансов отчет,
одобрен за публикуване след като са открити чрез :
❑ преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в които е възникнапа
грешка;

❑ в случай, че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период,
преизчисляване на начапното салдо на активите, пасивите и капитапа за този период.

Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване със задна дата, освен ако е
практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода или кумулативния
ефект от тази грешка.

31. Отчет за паричните потоци
Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод.
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от:
•
Оперативна дейност
•
Инвестиционна дейност
•
Финансова дейност
~

32. Отчет за промените в собствения капитал
Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :
Нетна печалба и загуба за периода.
Салдото на неразпределената печапба както и движенията за периода.
Всички статии на приходи или разходи, печапба или загуба, които в резултат на действащите МСС се
признават директно в собствения капитал .
Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментanни грешки в съответствие с МСС8.
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците .
Настьпилите rnромени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал .
33. Консолидиран финансов отчет
Дружеството изготвя консолидиран финансов
консолидирания финансов отчет не е изготвен.
34. Дата на одобрение н
Годишният финансов отч
г. от Надзорния съвет.

отчет. Към датата на одобрение

на този отчет -

iансов отчет.
ружеството е официално одобрен за публикуване на 22 март 2017

`i
20.03.2017 г., гр. Бургас
•/~ ~ J %',~ ( ~~А
~

Изпълнителен директор:

С' ~1;
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ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
1.

Обща информации

"ТРАНССТРОЙ-БУРГАС" АД (наричано по-нататьк оше "дружество-майка") е акционерно дружество,
регистрирано в България с Фирмено дело Ns3249/18.07.1994год. на БОС . Седапището и адресът на
управление на дружеството са: гр . Бургас, ул . „Успенска" Ns 8.

Основната дейност на дружеството-майка е свързана със строителство на хидротехнически съоръжения,
пристанищно, промишлено, както и ел. монтажни, водопроводни и канапизационни мрежи, услуги с тежка и

лека строителна механизацня , автотранспорт, производство на бетон, стоманобетонови елементи , отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество .
Дружеството-майка се управлява и представлява от Николай Милев - Йзпълнителен директор .
Дружеството-майка има регистриран капитал в размер на 87 714 лева, разпределен в 87 714 броя поименни
акции, всяка с номинапна стойност от 1 лев .
Дружеството-майка е предприятие от Група. То е майка и изготвя консолидирани финансови отчети, които
се тryбликуват в Търговския регистьр .
В консолидираният отчет за 201 бг. на " Трансстрой - Бургас " АД влизат следиите дружества:
"Холизонт тране инженеаннг" Il331I учреден между : „Трансстрой - Бургас" АД, ЕЙК 102003626,

представлявано от Нина Атанасова Богданова - Йзпълнителен директор, със седалище и адрес на
управление : гр. Бургас, ул. „Успенска" N8 u ,,Хоризоuт 4" ЕООД, ЕЙК 102886852, представлявано от
Евгени Желязков Ганев, еъс 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 КПС с

трафопост".
ДЗЗП ICoxcoouxy м ..Техностил 2001 - Кvаоатно стаоителство " , учреден между : „Трансстрой - Бургас"

АД, ЕИК 102003626, представлявано от Нина Атанасова Богданова - Йзпълнителен директор, със
седапище и адрес на управление : гр. Бургас, ул . „Успенска" N8 и „Техностил 2001" ЕООД, EHK 130520680,
представлявано от инж. Тодор Иванов Тодоров , със седanище 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 аварияни ремонтни строителни работи - осушителни мероприятия , конструкции за окачване
на ново осветление, електрообзавеждане и осветителна уредба на тунел „Ечемишка" на автомагистрала
„Хемус".
"Транестаой ойл пайплайн " ЕООП. ЕИК : 102837563,

с предмет на дейност: проучване, проектиране ,
строителство, изграждане на тръбопровод за транспортиране на непреработен нефт. Размер на инвестицията
3500 лв. - 100% от капитала е собственост на Дружеството-майка;
"Таанеrгаой конеvлт" ЕООц , ЕИК: 102864222, с предмет на дейност: консултантска дейност, дейности по

издаване на сертификати за стоки и материали, обучение на кадри, тьрговско представителство и
посреднмчество , сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни u превозни сделки. Размер
на инвестицията 3500 лв. - 100% от капитала е собственост на Дружеството-майка.
ЕООП , ЕЙК : 203464634, с предмет на дейност: консултантска дейност, тьрговско
представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и
превозин сделки. Размер на инвестицията е 2,00 ли. - 100% от капитала е собственост на Дружествотомайка.
..ТС Evprac

Тези финансови отчети са оторизирани за публикуване от Управителния съвет на 30 март 2017 година.
2. Обобщено представяне на значимнте счетоводнн nолитики
Основните счетоводни политики , прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са представени подолу. Тези политики са прилагани последователfю за всички представени периоди, освен ако изрично не е
посочено друго.

~

„тРllнсстлой-БУРглс” Ад
Коггсоnиnирaz ► и тлишпи финансови отчети за 2016 голина
aetrvxe cynm са ы sразенп в хи .+.nн., гкяен ако пзрпчно пе е указано np уro

2.1. Основа за изготвяне

Консолидираните финансови отчети са изготвени съгласно изискванията на българското счетоводно
законодатемство в националната валута на Република България- български лев.
От 01.01.1999 г. българският лев е с фиксиран курс мъм еврото : 1,95583 лева за 1 евро .
Точността на сумите представени във финансовите отчети е хиляди български лева .
Настоящите консолидирани финансови отчети на " ТРАНССТРОЙ - БУРГАС " АД са изготвени в

съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансови отчети ( МСФО), приети от
Комисията на Европейския сьюз .

Те са изготвени и в съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансова
отчетност, публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти . Всички Международни
стандарти за финансови отчети са публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти , в сила за

периода на изготвяне на тези консолидирами финансови отчети , са приети от Европейския съюз, чрез
процедура за одобрение , установена от Комисията на Европейския съюз .

Консолидираните финансови отчети са изготвени на принципа на действаща група предприятия , което
предполага, че дружествата ще продължат дейносrrа си в обозримо бъдеще .

Изготвянето на консолидираните финансови отчети в съответствие с МСФО изисква използването на
олределени сериозни счетоводни оценки . То още изисква от ръководството да прави определени преценки в
процеса на прилагането на счетоводните политики на дружеството . Областите , в които се е налагала по-

висока степен на преценка или усложненост, или областите , в които допусканията и приблизителните
оценки са значими за консолидираните финансови отчети , са оповестени в бележка 4.

Документи, иsдадени от Съвета no международни счетоводии стандарти (СМСС) и Ко,митета за
раsяснение на международни стандарти .за финаисово отчитане (КРМСФО), приети от Европейската
комисия
Регламент 2016/1905 от 22 септември 2016 година
Нов МСФО 15 Приходи от договори с клиенти - стандартьт влиза в сила за годишни отчетни периоди ,

започващи на или след 1 януари 2018 година. Целта на този стандарт е да установи принципите , които
дружеството прилага при докладването на полезна информация на ползвателите на финансовите отчети
относно естеството, размера, времевите параметри и неси ryрността на приходите и паричните потоци,
произтичащи от договор с клиент. Всички изменения , произтичащи от въвеждането на този стандарт, се
отнасят за годишните периоди , посочени по- горе . Към настоящия момент ръководството не е в състояние да
направи преценка за ефекта от въвеждането на стандарта ;
Изменения в МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО - тези изменения не се отнасят до
Дружеството-майка ;
Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации - тези изменения не се отнасят до Дружеството - майка към
датата на изготвяне на настоящия отчет;

Изменения в МСФО 4 Застрахователни договори - тези изменения няма да засегнат отчетите на
Дружеството-майка ;

Изменения в МСФО 9 Фииансови инструменти - при първоначално признаване тьрговски вземания ,
които ще се измерват по амортизирана стойност , Дружеството-майка оиенява финансовия актив по
справедлива стойност плюс разходите , които се отнасят ггряко към придобиването му . Когато тези вземания
нямат значителен компонент на финансиране , те се оценяват по цената при сделката . Тези изменения ще се
прилагат през следващ отчетен период и Дружеството -майка не очаква да доведат до съществени промени в

отчитането и представянето на вземанията ;
Изменения в МСС 1 Представяне ня финансови отчети - тези изменения няма да засегнат отчетите на
Дружеството -майка ;

Изменения в МСС 2 Материални запаси - дава се възможност за групиране на сходни или свързани
материални запаси за иелите на обезиенката . Не се очаква тези изменения да засегнат отчетите на
Дружеството-майка ;
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Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода - тези изменения не се очаква да засегнат отчетите на
Дружеството -майка ;
Изменения в МСС 16 Имоти , машини и съоръжения - датата на освобождаване от такъв актив е датата, на

която получателят получава контрол върху актива, а размерът на възнаграждението се определя съгласно
условията по договора . Към настоящия момент ръководството не е в сьстояние да направи преценка за
ефекта от въвеждането на това изменение ;
Изменения в МСС 32 Финансови инструмеити : представяне - тези изменения няма да засегнат отчетите
на Дружеството-майка;

Изменения в МСС 34 Междинно финансово отчитане - тези изменения няма да засегнат отчетите на
Дружеството -майка ;
Изменения в МСС 36 Обезценка на активн - към групата на активи, подлежащи на обезценка по реда на
този стандарт се включват и активи, възникващи от разходи за получаване или изпълнение на договор . Към
настоящия момент ръководството не е в сьстояние да направи преценка за ефекта от въвеждането на това

изменение ;
Изменения в МСС 37 Провизии, условни активи и условни пасиви - тези изменения няма да засегнат
отчетите на Дружеството -майка ;
Изменения в МСС 38 Нематериални активи - датата на освобождаване от такъв актив е датата, на която

получателят получава контрол върху актива, а размерът на възнаграждението се определя съгласно
условията по договора . Към настоящия момент ръководството не е в състояние да направи преценка за
ефекта от въвеждането на това изменение ;

Йзменения в МСС 39 Финансови ннструменти : признаване и оценяване - променени са някои
определения и изисквания за прилагане на метода на ефективния лихвен процент . Не се очаква тези
изменения да засегнат отчетите на Дружеството -майка ;
Изменения в МСС 40 Инвестиционии имоти - датата на освобождаване от такъв актив е датата, на която

получателят получава контрол върху актива, а размерът на възнаграждението се определя съгласно
условията по договора. Тези изменения няма да засегнат отчетите на Дружеството -майка ;
Изменения в КРМСФО 12 Концесионни споразумения за услуги - тези изменения няма да засегнат
отчетите на Дружеството -майка .

Регдамент 2016/2067 от 22 ноември 2016 година
Нов МСФО 9 Финансови инструменти - стандартьт влиза в сила за годишни отчетни периоди , започващи
на unu след 1 януари 2018 година . Целта на този стандарт е да установи принципите за финансово отчитане

на финансовите активи и финансовите пасиви, които да предоставят уместна и полезна информация на
ползвателите на финансовите отчети за тяхната оценка на размера, времевите параметри и несигурността на
бъдещите парични потоци на Дружеството . Всички изменения , произтичащи от въвеждането на този
стандарт , се отнасят за годишните периоди , посочени по- горе . Този стаидарт замества прилагания през
представените във финансовия отчет периоди МСС 39 Финансови инструмеити : Признаване и оценка .

Към настоящия момент ръководството не очаква съществени промени по отношение на признаването и
оценката на своите финансови инструменти ;
Изменения в МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО - тези изменения не се отнасят до
Дружеството-майка ;
Изменения в МСФО 2 Плащане на ба sата на акции - тези изменения не се отнасят до Дружеството -майка ;
Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации - тези изменения не се отнасят до Дружеството-майка към
датата на изготвяне на настоящия отчет ;
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Консоnидирari и голишни финансови о iчеги за 2016 голина
вспчки сумп са изразени в хи . ле ., гхвен ако парнчно ис с ук2эано друт

Изменения в МСФО 4 Застрахователни договори - тези изменения няма да засегнат отчетите на
Дружеството-майка;
Изменения в МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности - тези
изменения няма да засегнат отчетите на Дружеството -майка ;
Nзменения в МСФО 7 Финансови инструмевти : оповестяване - дружеството не очаква тези изменения да
променят съществено оповестяваната информация по отношение на финансовите инструменти в отчетите на
Дружеството-майка ;
Изменения в МСФО 13 Оценяване по еправедлива стойност - тези изменения няма да засегнат отчетите

на Дружеството-майка;
Изменения в МСС 1 Предетавяне на финансови отчетн - променена е дефиницията на „друг всеобхватен

доход" и са уточнени компонентите , включени в „друг всеобхватен доход". Изяснено е понятието
„оперативен цикъл на предприятието". Йма промяна в информацията, включена в Очета за собствения
капитan. Към датата на изготвяне на настоящия отчет Дружеството- майка не е в състояние да направи
преценка за ефекта от тях върху отчетите на Дружеството -майка ;

Изменения в МСС 2 Материални запаси - уточнен е обхватът на този стандарт. Не се очаква тези
изменения да засегнат отчетите на Дружеството -майка ;
Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки -

уточнява се, че при прилагане на новоприета счетоводна политика за предходен период или коригиране на
суми за предходен период не трябва да се използва последваща оценка за това какви е трябвало да бъдат

намеренията на ръководството през предходния период и изчисляването на сумите в предходния период.
тези изменения няма да засегнат отчетите на Дружеството -майка ;
Изменения в МСС 10 Събития елед отчетния период - допълнени са примери на коригиращи събития . Не
се очаква тези изменения да засегнат отчетите на Дружеството -майка;

Изменения в МСС 12 Данъцн върху дохода - измемения относно временни разлики относно разлика
между бanансова стойност на преоценен актив и данъчната му основа. Не се очаква тези изменения да
засегнат отчетите на Дружеството - майка ;
Изменения в МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства , предоставени от държавата , и

оповеетяване на държавна помощ - определено е какво е полза от правителствен заем в лихва под
пазарния процент . Тези изменения не се очаква да засегнат отv етите на Дружеството -майка ;

Изменения в МСС 21 Ефекти от промените в лбмеините курсове - тези изменения не се очаква да
засегнат отчетите на Дружеството-майка ;
Изменения в МСС 23 Разходи по заеми - изясняват се разходите за лихви , изчислени чрез използването на
метода на ефективната лихва. Не се очаква тези изменения да засегнат отчетите на Дружеството- майка ;
Изменения в МСС 28 Инвестиции в асоциирани и еъвместии препприятия - уточнява се как се извършва
обезценка на инвестициите . Дружеството -майка не е в състояние да направи преценка за ефекта от тях върху
отчетите на Дружеството-майка;

Изменения в МСС 32 Финансови инструменти : представяне -- изменен е обхватьт на стандарта ,
допълнени са термините . Тези изменения не се очаква да засегнат отчетите на Дружеството-майка ;
Изменения в МСС 33 Нетна печалба на акция -- тези изменения не се отнасят до отчетите на Дружествотомайка;
Изменения в МСС 36 Обеs ценка на активи - уточнява се, че този стандарт не се отнася до финансовите
активи, включени в МСФО 9 Финансови инструменти , прецизира се обхватьт на стандарта . Към датата на
изготвяне на настоящия отчет Дружеството- майка не е s състояние да направи преценка за ефекта от тях
върху отчетите іга Дружсството-майка;

~

„тРлнсстРой-ытглс А.Л.
Консоnидирани годишии финатилви отисти за 2016 п>nина
всt гчкп tyлт са пзразснн н s пл . лв., гквен ако парпчпо пе е сказано npvro

Изменения в МСС 37 Провизии , условни пасиви и условни активи - изменен е обхватьт на стандарта .
Тези изменения не се очаква да засегнат отчетите на Дружеството -майка ;

Изменения в МСС 39 Финансови инструментн : признаване и оценяване - изменен е обхватьт на
стандарта , прецизирани са определенията на понятията и са изменени изискванията по отношение
отчитането на хеджирането . Към датата на изготвяне на настоящия отчет не се очаква ефект от това върху
отчетите на Дружеството -майка ;
Изменения в КРМСФО 2 Дялове на членове в кооперации и сходни инструменти - това разяснение няма
да засегне отчетите на Дружеството-майка ;

Изменения в

КРМСФО 5 Права за участие

във фондове за извеждане от експлоатация

и

възетановяване на околната ереда - това разяснение няма да засегне отчетите на Дружеството -майка ;
Изменения в КРМСФО 10 Междинно финансово отчитане и обезценка - разглежда се обезиенка на
положителната репутация . Това изменение няма да засегне отчетите на Дружеството -майка;

Изменения в КРМСФО 12 Концееионни епоразумения за услуги - това разяснение няма да засегне
отчетите на Дружеството -майка ;
Изменения в КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестицня в чуждестранна дейност - тези изменения не
се очаква да повлияят върху отчетите на Дружеството - майка ;
Изменения в КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инструменти на собствения капитал Това разяснение няма да засегне отчетите на Дружеството -майка ;
2.2. Превеждане на чуждестранна валута

Функуионалиа валута и валута на представяне
Статиите , включени във консолидираните финансови отчети , се измерват във валутата на основната
икономическа среда, в която оперира дружеството . Това е функционалната валута, която е и валута на
представяне - български лев (bgn).
Чуждестранна валута е всяка валуга различна от функцион an ната валута /български лев/ на

дружеството .
Лревеждане и салда
Сделките в чуждестранна валута са преведени във функционалната валута по обменните курсове на датите
на сделките или по преоценка, когато статиите се преоценяват . Печалбите и заryбите от валутни разлики в
резултат на уреждане на тези сделки и от превеждамето по заключителните курсове в края на годината за
паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестраниа валута, се признават в Отчета за всеобхватния
доход/Отчета за печалбата и заryбата и другия всеобхватен доход.
2.3. Имоти , машини и rьоръжения
Като имоти , машини и съоръжения се отчитат активи , които отговарят на критериите на МСС 16 и имат
стойност на придобиването равна или по-висока от 700 (седемстотин) лева. Активите , които имат стойност

по-ниска от посочената се отчитат като текущи разходи за периода на приодобиване в съответствие с
одобрената счетоводна политика . Всеки имот, машина или съоръжение се оценява при придобиването му по
цена на придобиване определена в съответствие с изискванията на МСС 16.
Дружеството е приело да отчита имотите , маиьините и съоръженията и оборудването в съответствие с МСС

16 по цена на при,цобиване без всички натрупани амортизационни отчисления и натрупана загуба от
обезценка .
Прилагането на историческата цена е модифицирано с преоценката на някои имоти, машини ,
съоръжения до тяхната справедлива стойност .
Разликите от извършените преоценки са формирали преоценъчен резерв , който е 3 698 284,28лева.
Земите , сградите , съоръжениязх и производственото оборудване , налични към 31.12.2016 г. са
представени по справедЛива стойност, приета за проявената им стойност на придобиване минус натрупаната
ямортнзпцпл .
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„ТРАНССТРОЙ -БУРГАС” AQ
Консоnидирани roдишни финансови отчети за 2016 roдина
всичкr+ сумн са изrазсвя в нил.nв., оевся аво нэрично пс с ука9ано лруго

При рекласификацията на активите от Група Съоръжения е прехвърлен в Група Земи актив Насипно равнище вертикanна планировка МТБ 109 000 кв. м . С+тчетната стойност е прехвърлена към актив -

Терен МТБ Бургас 120 725 кв.м и е отписана натрупаната амортизация, и със същата сума е увеличена
счетоводната печапба за данъчни цели . /Съгласно Акт за държавна собственост от 13.04.1995 г. и Заповед
NsPД-11-861/08.11.2002 г. от Областен управител на Бургаска област./
Някои от имотите, машините и сьоръженията, са били преоценявани с проценти, обявени от НСИ на

България въз основа на действащото законодателство до декември 2001 rодина, при което е формиран
преоценъчен резерв. Ръководството е извършило преглед на всички значими материални активи към
3 1 . 1 2.20 1 б г. с цел проверка на достоверностга на бanансовата им стойност.

Ръководството счита, че балансовата стойност на активите към тази дата не превишава
възстановимата им стойност и счита тази стойност за намерена.

Ръководството не предприе действия за довеждане на бanансовата стойност до справеддивата им
стойност към тази дата, чрез еднократна преоценка. Решението на ръководството се основава на преценката

че разходите, които ще коства преоценката не оправдават ползата от представянето на активите по
справедлива стойност.

Последващите разходи са включени в балансовата стойност на актява или признати като отделен
актик само когато е вероятен приток от бъдещи икономически изгоди, свързани с актива, към дружеството и

стойността му може да бъде надеждно измерена. Бanансовата стойност на подменена част е отписана.
Всякакви други ремонти и поддръжка са отразени в Отчета за печалбата и заryбата и другия всеобхватен
доход през финансовия период, през който са възникнanи.

Нарастването на бanансоваrп стойност в резултат на преоиенка на земи и сгради е отнесено като
други резерви в собствения капитал в С+тчета за финансовото сьстояние . Намаления, които покриват
предходни увеличения за един и сьщ актив, са за сметка на тези резерви. Всякакви други намanения са

отчитат чрез Отчета за печanбата и заryбата и другия всеобхватен доход. Всяка година разликата между
амортизацията, базирана на преоценената стойност на актива, призната чрез Отчета за печалбата и загубата
и другия всеобхватен доход, и амортизацията, базирана на оригинanната стойност на актива, се прехвърля от
"други резерви" към "неразпределена печanба".
Имотите, машините и съоръженията се амортизират по линейния метод за периода на очаквания
полезен живот, определен към момента на придобиване на актива. Амортизацията на активите започва от
момента, в който те са нanични в дружеството, на мястото и състоянието, необходими за експлоатацията им

по начина предвиден от ръководството . Амортизацията на активите се преустановявава на по ранната от
двете дати :
I датата на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО 5.
1 датата на отписване на активите .
Амортизацията не се преустановява в периоди на престой или изваждане от активна употреба.
~
~

Земи не се амортизират. Амортизацията на другите активи се изчислява no линеен метод за разпределяне на
стойността им (или преоценената им стойност) за времето на очаквания полезен живот, както следва:

Група
Сгради

Години
25

Машини и съоръжения
Т анспо тни с едства и д . актики

3.3
6.7

Стопански инвентар

6.7

Остатьчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат и ако е необходимо те се коригират
към всяка дата на баланса.

Балансовата стойност на актив се намanява незабавно до възстановимата му стойност, ако
бanансовата стойност на актива е по-висока от оиенената възстановима стойност (виж бележка 2.5).
Балансовата стойност на даден имот, машина, съоръжение и оборудване се отписва :
~I
при продажба на актива;
~I
когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива или

при освобождаване от актива;
Обект имот, машина или оборудване се отписва при продажбата му или когато не се очакват

бъдещи стопански ползи от продължаващата употреба на актива. Печалбата или загубата,
възникваща от отrплсването на имот, машина, съоръжение или оборудване се вкfпочват в оlчеrа а
приходите и разходите, когато актинът се лтгмиге . Печалfiите и хягуFiите пг отписв.ането им се

определят като се съпоставят посгьпленията с ба.пансоваrа сгойносг и се отчитат в отчета за доходите.
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„тРлнссТIзой-svлглс” Aј\
Консоn илирани тд,ишни финансони отчети за 2016 година
всичкп суын cn нз(пзенн в wНл. лв., освен ако изрично не е указано друго

Печалбите и загубите от освобождаване се определят чрез сравняване на постъменията и
балансовата стойност и са признати в статия "резултат от продажби на нетекущи активи" в Отчета за
печanбата и заryбата и другия всеобхватен доход.
Когато е продаден преоиенен актив сумата, включена в други резерви, се прехвърля към
неразпределената печалба.
Към всяка отчетна дата Дружеството -майка преценява дan и са налиие индикации , че даден актив
може да бъде обезценен . Когато съществува признак за обезиенка , Дружеството - майка прави официална
приблизителна оценка на възстановимата стойност . Когато балансовата стойност на даден актив надвишава
неговата възстановима стойност, активът се счита за обезценен и стойността му се намалява до неговата
възстановима стойност . Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност, намалена с
разходите за продажбата и стойност в употреба на актива или на обекта, генериращ парични постьмения и
се определя за индивидуален актив, освен ако активът не генерира парични постъпления , които са до голяма
степен зависими от тези от други активи ми групи активи .
Към дата на консолидирания финансов отчет няма индикация за обезценка .
2.4. Нематериални акгиви

Като

нематериалните

активи

се

отчитат

активи ,

които

отговарят

на

определението

за

нематериален актив и отговарят на критериите за отчитане на нематериални активи формулирани
в МСС 38.
Първоначално нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване .
Цената на придобиване на отделно придобит нематериален актив се определя съгласно МСС 38 и
включва:

I

~

покупната цена, вносните мита и невъзстановимите данци върху покупката, търговските

отстъпки и рабати се приспадат;
~I
всякакви свързани раходи а подготовката на актива за неговото очаквано използване ;
Цената на придобиване на нематериanен актив придобит в замяна с непаричен актив се измерва по
справедлива стойност, освен ако :
~I
разменната дейност няма търговска същност;
~I
справедливата стойност нито на получения актив, нито на дадения актив, може да бъде
измерена надеждно .
Придобитият актив се измерва по този начин , дори ако дружеството не може незабавно да отпише

дадения актив . Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойност, неговата цена на
придобиване се измерва по балансовата стойност на дадения актив .

Цената на придобиване на вътрешносъздаден нематериален актив съгласно МСС 38 е неговата
себестойност включваша сумата на разходите, направени от датата, на която нематериалният
актив е отговорил за първи път на критериите за признаване .
Нематериалните активи се отчитат след придобиването по себестойност намалена с натрупаната
амортизация и натрупани загуби от обезценка .
Дружеството-майка оценява дали полезният живот на нематериален актив е ограничен или

неограничен .
Нематери anен актив се разглежда, като имащ неограничен полезен живот когато , на базата
на анализ на съответните фактори , не съществува предвидимо ограничение за периода , през който
се очаква активът да генерира нетни парични потоци за дружеството .
Нематериалните активи с ограничен полезен жинот се амортизират, а нематериалните
активи с неограничен полезен живот не се амортизират .
Нематериалните активи, които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод за
срока на определения полезен живот .

Амортизацията започва, когато активът е на разлоложение за ползване , т . е . когато той е на
мястото и в еъстоянието, необходимо за способиостта му да работи по начин , очакван от
ръководството . Амортизацията се прекратява на по-ранната от :
~I
датата, на която активът е класифициран като държан за продажба ( или включен в
Дружеството за освобождаване , която е държана за продажба) в съответствие с МСФО 5
~I
датата, на която активът е отписан .
Репутация
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Репутацията представлява надвишението на стойносrга на придобиването над справедливата стойност на
дела на дружеството в нетните идентифицируеми активи на придобитото дъщерно предприятие към датата

на придобиването . Репутация при придобиване на дъщерни предприятия се включва в групата на
нематериалните активи . Репутацията се тества всяка година за обезценка и се отчита по първоначална
стойност минус заryби от обезценка . Заryби от обезценка на репутация не се възстановяват . Печалби и

загуби от освобождаване от предприятие включват балансовата стойност на репутаиията , свързана с
продаденото предприятие .
Репутацията се разпределя към единиците, генериращи парични потоци , за целите на тестовете за обезцеика .
Разпределянето се прави към онези единици или групи единици , които се очаква да имат полза от бизнес
комбинацията, от която е възникнала репутацията .
Търговски марки и лиrјензи

Отделно придобити тьрговски марки и лицензи се представят по историческа цена . Търговски марки и
лицензи , придобити в бизнес комбинация , се признават по справедлива стойност към датата на
придобиването . Търговските марки и лицензи имат ограничен полезен живот и се отчитат по първоначална
стойност минус натрупана амортизация . Амортизацията се изчислява по линеен метод, за да се разпредели
стойностга на rьрговските марки и лицензите за времето на полезния им живот от 15 до 20 години .
Софтуер
Разходи , свързани с поддържането на компютьрни софryерни програми , се признават за разход в момента
на възникване . Разходи по развитие , които директно се отнасят до дизайн и тестване на идентифициран и
уникален софтуерен продукт, контролиран от дружествлто, се признават като нематериален актив, когато са

изпълнени следните критерии :
-

има техническа способност за завършване на софтуерния продукт, за да е на разположение за

-

продажба ;
ръководството възнамерява да завърши софтуерния продукт и да го използва или продава ;
има способност за използване или продажба на софтуерния продукт ;

-

може да се демонстрира как софтуерния продукт ще генерира вероятни бъдещи икономически
изгоди ;

-

на разположение са адекватни технически, финансови и други ресурси за завършване на развитието
и използване или продажба на софтуерния продукт ; и
разходите , отнасящи се до софтуерния продукт no време на развитието му, могат да бъдат надеждно

-

измерени .
Директно отнасящите се разходи , които са капитализирани като част от софтуерния продукт, включват
разходите за наетите лица, развиващи софтуера, и подходяща част от общите разходи . Други разходи по

развитието, които не отговарят на горните критерии, се признават за разход в момента на възникване .
Разходи по развитие , които в предходни периоди са признавани като разходи , не могат да се признават като
актив през следващи периоди .

Разходите за развитие на компютьрен софтуер, признати като актив, се амортизират за очаквания им
полезен живот, който не надхвърля 3 години .

Група
П о

амни п од кти
дру ги немате иални активи

Години
2
3.3

2.5. Обезценка на нефинансови активи
Активи , които имат неопределен полезен живот, например репутацията , не са обект на амортизиране , а
се тестват за обезценка всяка година . Активи, които са обект на амортизиране , се преглеждат за обезценка

когато събития или промени в обстоятелствата сочат, че бапансовата стойност може да не бъде
възстановена . 3ary6a от обезценка се признава за сумата, с която балансовата стойност на актива надвишава
възстановимата му стойност . Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност на актива
минус разходите по продажба и стойностга в употреба . За иелите на оценяването на обезценката активите са

групирани на най-ниското ниво, на което има отделио идентифицирани парични потоци (единици ,
генериращи парични потоци). Нефинансови активи , различни от репутация. които са били обез iiеня Rани , се
преглеждат за възможно възстановяване на обезценка към всяка балансова дата .
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2.6. Нетекущи активи (или групи за освобождаване ) държани за продажба
Нетекущи активи ( или групи за освобождаване ) се класифицират като активи държани за продажба,

когато тяхната балансова стойност ще се възстанови основно чрез сделка по продажба и продажбата се
счита за много вероятна. Те са представени по по- ниската от балансовата стойност и справедливата стойност
минус разходите по продажба, ако бanансовата им стойност ще бъде възстановена основно чрез продажба, а
не чрез продължаваща употреба.
2.7. Финансови активи
2.7.1.

Класификация

Дружеството -майка класифицира финансовите си активи в следните категории : измервани по
справедлива стойност чрез печалба или заryба, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен

доход и измервани по справедлива стойност . Класификацията зависи от целта на придобиване на
финансовия актив . Ръководството определя класифицирането на финансовия актив при първоначалното му

признаване .
Финансови активи, измервани по амортизирана стойност
Това са финансови активи , които Дружеството-майка има намерение да задържи с цел събиране на
договорените парични потоци , което се случва на определени дати по отношение на главнииа и лихви .

Финансови активи, иsмервани по справедлива стойн nст чрез nечалба или заryба
Финансови активи , измервани по справедлива стойност чрез печалба или загуба са финансови активи , които
не са измервани по амортизирана стойност.

Финансови активи, иsлrервани по справедлива стойиост чреs друг всеобхватеи доход
Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход са активи , които са :
-

част от взаимоотношение по хеджиране ; или
инвестиция в инструмент на собствения капитал, за която Дружеството - майка е избрало да
представя измененията в справедливата стойност в друг всеобхватен доход.
2.7.2.
Лризнаване и оценяване
При първоначално признаване Дружеството-майка оценява финансов актив по справедливата му

стойност, плюс/минус разходи по сделката , които могат директно да се отнесат към придобиването или
издаването на актива .
Финансовите активи , измервани по справеtиива стойност чрез печалба или загуба или измервани по
справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход последващо се оценяват по справедлива стойност .

Финансовите активи, измервани по амортизирана стойност се отчитат по метода на ефективната
лихва .
Инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат и представят по себестойност .
Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат и представят по себестойност .

Инвестициите , които представляват малцинствени дялове се отчитат по справедлива
стойност класифицирани като като финансови активи на разположение за продажба, съгласно
изискванията на МСС 39. В случаите, в които инвестициите са в капитanови инструменти , които
нямат котирана пазарна цена на активен пазар и чиято справедлива цена не може да се определи
надеждно се отчитат по цена на придобиване .
Няма промяна в инвестициите през отчетния период .
Печалби и заryби от промените в справедливата стойност на финансови активи, измервани по
справедлива стойност чрез печалба или загуF>а са представени в Отчета за печалбата и загубата и другия
всеобхватен доход в статията "финансови приходи/( разходи ) - нетно" за периода на възникване . Приходи от
дивиденти от финансови активи по справедлива стойност чрез печ anба или загуба се признават в Отчета за
пепалбата и загубата н другил псеобхпатси доход кято часа от другитс прихоци , кvгатv сс y ~ laьvtfn прдвОТ0

на дружеството за получаване .
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Печалби и заryби от промените в справедливата стойност на финансови активи, измервани по
справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход са представени в Отчета за печалбата и загубата и другия
всеобхватен доход в статията "финансови активи гга разположение за продажба"
Дружеството-майка оценява към всяка дата на баланса дали има обективно доказателство, че
финансов актив или група финансови активи е обезценена. При ценни книжа-инструменти на собствения
капитал , класифицирани като финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен
доход, значително нли nродължително намanение в справедливата стойност под себестойността им се счита
за индикатор, че ценните книжа са обезценени . Ако съществува някакво подобно доказателство за
финансови активи, измервани по справеддива стойност чрез друг всеобхватен доход, натрупаната загуба изчислена като разлика между цената на придобиване и настоящата справедлива стойност минус всякаква

загуба от обезценка на този финансов актив, която преди това е призната в печалбата или загубата - се
изважда от собствения капитал и се признава в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход.
Заryбите от обезценка, признати в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход за

инструменти на собствения капитал, не се възстановяват през Отчета за печалбата и загубата и другия
всеобхватен доход. Тестването за обезценка за тьрговските вземания е описано в бележка 2.9.
2.8. Материални запаси

Материалните запаси са представени ло по-ниската от себестойност и нетна реализируема стойност.
-

Стойността на изразходваните материали се определя по метода среднопретеглена цена.
Като материanни запаси се отчитат активи :
~I
държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност /стоки , продукция/;
~i
намиращи се в процес на произвоцство за последваща продажба /незавършено

производство/;
~

I

материални запаси, които се израходват в производствения процес или при предоставяне
на услуги ;/материали, суровини/

Разходите, направени във връзка с доставянето на материanните запаси до тяхното кастоящо

местоположение и състояние, се отчитат както сјтедва:

- доставиа стойност, определена на база на метода „средно-претеглена
стойност";

Материали

Готова

продукция

незавършено производство

и - стойкостта на употребените преки материали, труд и променливи и
постоянни общи производствени разходи, разпределени на база на
нормален производствен капацитет, без да се включват разходите по
заеми .

Матери an ните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността или нетната реализуема
СТОйНОСТ .

Себестойностга на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването,
преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до сегашното
състояние и местоположение.
Разходите по закупуване на материалните запаси включват покупната цена, вносните мита и други
невазстановими данъци, транспортните разходи и др., които директно могат да се отнесат към
придобиването на стоките материалите и услугите. Търговските Отстьпки рабати и др . подобни
компоненти се приспа,дат при определяне на покупната стойност.
Разходите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и
променливи общи разходи .
Преките разходи са :
Себестойностга на готовата продукция и незавършеното производство се образува от стойностга
на вложените материали, труд, Осигуровки, амортизация, други преки разходи и не включва
разходите за лихви .
Количеството общопроизводствени постоянни разходи, които отговарят на достигнатия капацитет
се разпределят в себестойностга на продукцията на база на реализираните приходи от
спомагателните дейности .
Количеството общопроизводствени постоянни разходи, които отговарят на разликата между
нормалния капацитет и достигнатия капацитет се отчитат като текущи разходи за периода .
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Като кредити и вземания се класифицират финансови активи , които не са деривати и имат
фиксирани или определяеми плащания , които не се котират на активен пазар , с изключение на :
а) тези , които Дружеството -майка възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдеще , които ще
бъдат класифицирани като държани за тьрry ване и тези, които дружеството определя при първоначалното
признаване по справедлива стойност в печалбата или загубата;
б) тези, които Дружеството -майка определя като на разположение за продажба при първоначално
признаване ; мли
в) тези, при които държателят може да няма възможност да възстанови в значителна степен цялата

си първоначална инвестиция , с изключение на случаите , в които причината е влошаване на кредитното
качество, и които се класифииират като на разположение за продажба .
Търговските вземания първоначално се признават по справедлива стойност и последващо се

оценяват по амортизирана стойност, като се използва метода на ефективната лихва, минус провизиите за
обезценка .
Кредитите и вземанията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност.

След първоначалното прмзнаване кредитите и вземанията които са без фиксиран падеж се отчитат по
себестойност .
Към датата на финансовия отчет се прави преглед за определяне на обезценка от несъбираемост.
Вземанията от клиенти по продажби , се признават и отчитат по оригинална фактурна стойност, намалена с

обезценка от несъбираемост Приблизителна оценка на съмнителни вземания се извършва, когато
събирането на пълната сума не е вероятно . Несъбираемите вземания се отписват при тяхното установяване .

Провизия за обезцеика на тьрговски вземания се установява , когато има обективно доказателство , че
дружеството няма да може да събере всички дължими му суми по оригин an ните условия за вземанията.
Определянето на обезценката се извършва на база на възрастовият анализ на всяко едно вземане като е
прието вземания с изтекъл срок от падежа:
Над 1 до 2 години да се обезиеняват на 25 %,
От 3 до 4 години да се обезценяват на 50 %
Над 4 години да се обезиеняват на 100%.
Сумата на провизията е разликата между ба.аансовата стойност на актива и настоящата стойност на
очакваните бъдещи парични потоци , дисконтирани с оригиналния ефективен лихвен процент . Балансовата

стойност на актива е намалена чрез използване на корективна сметка и сумата на заryбата се признава в
Отчета за печалбата и заryбата и другия всеобхватен доход като "разходи/приходи от преоценки на активи и
пасиви". Когато тьрговско вземане е несъбираемо , то се отписва срещу корективната сметка. Последващи
възстановявания на суми, които преди това са бгии отписани, се кредитират срещу "разходи/приходи от
преценки на активи u пасиви" в Отчета за печаябата и заryбата и другия всеобхватен доход.

Предплатените разходи, които касаят следващи отчетни периоди се представят като авансово преведени
суми на доставчици и се включват във вземанията от клиенти и доставчици
Данъците за възстановяване се представят по ориг иналния размер на сумата на вземането .
Другите вземания се представят по себестойност.
Като дългосрочни се класифицират вземания , които са със фиксиран падеж и остатьчен срок до падежа над
една година от датата на падежа.
Като краткосрочни се класифииират вземания които са:
- без фиксиран падеж

със фиксиран падеж и остатьчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет
Разходи за бъдещи периоди- предплаrените разхопи, които касаят следващи отчетни периоди се представят
като авансово преведени суми на доставчици и се нключват във вземанията от клиенти и доставчици .
2.10. Пари и паричнн еквиваленти
Пари и парични еквиваленти включват пари в броь'i, депозити , държани на виждане в банки, други

краткосрочни високолмквидни ипвестиции с оригинален падеж до 3 месеца и банков овърдрафт. Банков
овърдрафт се представя при заемите като текущи пасиви в Отчета за финансовото състояние .

Паричните еквивалентн са краткосрочни , лесно обратими високоликвидни вложения , които съдържат
незначителен риск от промяна в стояностга иу :

-

вземания от подотчетни лица
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Те се представят по номинална стойност, а паричните средства в чуждестранна валута по заключителния
курс на БНБ към 31.12.2016 г.
2.11. Акционерен капитал
Обикновените акции са класифицирани като собствен капитал . Възстановяемите преференциални акции са
класифицирани като пасиви (бележка 2.13).
Собственият капитал на Дружеството -майка се състои от :

Основен капитал включващ :
Регистриран капитал -представен по номинална стойност сьгласно съдебно решение за регистрация . Към
31.12.2016 г. внесеният напълно основен капитал е в размер на 87 714 лв . и е разпределен в 87 714 броя
поименни акции , всяка с номинална стойност от 1 лев.

Резерви включващи :
06ufu резерви - образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския закон на
Република България и Устава на дружеството .

Допълиителии резерви - образувани по решение на Общото събрание на дружеството от разпределение на
финансов резултат и ревалоризация на активи и пасиви /преизчисление за свръхинфлация / към
31.12.1997 г.

Резерв от последваиf и оценки на активи - формиран от извършвани преоценки на активи до 01.01.2002 г по
действащото законодателство и еднократна оценка на активи към 01.01.2003 г.
Групата е приела счетоводна политика да отразява корекции от промяна на счетоводна политика и
фундаментални грешки , чрез коригиране на сanдото на неразпределената печалба в отчетния период .
В баланса на Групата е представен резултатьт от извършените годишни преоценки до справедливата
етойност на част от притежаваните дълготрайни материални активи . Преоценъчният резерв се признава като
неразпределена печалба/допълнителни резерви/след освобождаването от съответния актив .

Финансов резултат включваш :
Неразпределена към датата на консолидирания финансов отчет натрупана печапба от предходни периоди .
Непокрита към датата на консолидирания финансов отчет натрупана заryба от предходни периоди .
Печanба/Загуба за текущия (отчетния ) период.
Собственият капитал включва настьпилия резултат за разглеждания период .
Разходите , пряко свързани с емитирането на нови акции или опции , са представени в собствения капитал
като намanение, нетно от данъии, от постьлленията/премията.
Обратно изкупени собствени акции се отчитат в намаление на собствения капитал , принадлежащ на

собственици на групата до момента, в койти акциите се канцелират или преиздадат - това включва
платеното , включително директно относимите разходи , свързани с емитирането . Когато по- късно такива

акции се преиздадат всички получени плащания , нетно от директно свързаните разходи по сделката и
свързаните данъчни ефекти , се включват в собствени_я капитал , принадлежащ на собственици на групата .
2.12. Търговски задължения

Търговските задължения се признават първоначално по справедливата стойност и последващо се оценяват
по амортизирана стойност като се използва метода на ефективната лихва.
Задължения със срок над 12 месеца
Тук се включват всички задължения , дължими в срок над 12 месеца от датата на баланса, които включват
договорни задължения както следва :
•
Да предадат ликвидни средства или други финансови активи на друго дружество ;
•
Да обменят финансови инструменти с друго дружество при потенциално неизгодни условия .
Лървоначалното признаване на задължението се извършва по номинална стойност ( включително

натрупаните оперативни разходи ).
Lледователно задължението се записва по амортизируема стойност .
Класифиииране на задълженията и кредитите :
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Като кредити и задължения се класифицират задължения възникнали от директно предоставяне на стоки,
услуги, пари ми парични еквиваленти от кредитори .
Първоначално тези задължения и кредити се оценяват по себестойност включваща справедливата стойност
на полученото и разходите по сделката .

След първоначалното признаване кредитите и задълженията , които са без фиксиран падеж се отчитат по
себестойност .
Кредитите и задълженията, които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойност .
Като дългосрочни се класифицират задължения , които са със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа
над една година от датата на падежа .
Като краткосрочни се класифицират задължения които са :
1
без фиксиран падеж

~

със фиксиран падеж и остатъчен срок до падежа до една година от датата на финансовия отчет

2.13. Заеми
Заемите се лризнават първоначално по справедлива стойност , нетно от възникн an ите разходи по сделките .
Заемите последващо се оценяват по амортизирана стойност и всяка разлика между постьпленията ( нетно от

разходите по сделката) и стойността за връщане се признава в Отчета за печалбата и заryбата и другия
всеобхватен доход през периода на заема по метода на ефективната лихва.

Такси , матени за облекчения по заем , се признават като разходи по сделката до степента , до която е
вероятно някои unu всички облекчения да бъдат получени . В този случай таксата се отсрочва докато стане

получаването . До степента, до която нхма показателство , че някои или всички облекчения ще бъдат
получени , таксата се капитализира като предварително мащане за услуги и амортизира за периода на
облекчението , с което е свързана.
Преференциални акции, които са възстановяеми на определени дати , се класифицират като пасиви .

Заеми се класифииират като текущи пасиви , освен ако дружеството няма безусловно право да отсрочи
уреждането на пасива за след 12 месеца след датата на баланса .
2.14. Текущи и отсрочени данъци върху дохода
Разходът за данък за периода включва текущи и отсрочени данъци . Данък се признава в Отчета за печалбата

и заryбата и другия всеобхватен доход, освен до степента, до която е свързан със статии директно в
собствения капитал . В този случай данъкът сьщо се отразява за сметка на тези статии в собствения капитan.
Текущият разход за данък се изчислява на база на данъчните закони , които са в сма към датата на баланса .
Текущият данък за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степента , до която не е платен .
Ако вече матената сума за текущ и предходен период превишава дължимата сума за тези периоди , излишъкът се признава като актив .
Текущите данъчни пасиви ( активи ) за текущия и предходни периоди се оиеняват по сумата, която се очаква
да бъде матена на (възстановена от) данъчните opi ани при прилагане на данъчни ставки ( и данъчни закони), действащи ми очаквани да влязат в сма към датата на баланса
Отсрочен данък се признава като се използва метода на задължението за временни разлики , възникващи от

разликите в данъчните основи на активите u пасиви•ге и техните балансови стойност във финансовите
отчети. Отсрочен данък се определя като се използват данъчните ставки ( и закони), които са в сила към

датата на баланса и се очаква да бъдат лрилагани , когато се реализира отсрочен данъчен актив или се
урежда отсрочен данъчен пасив .
Отсрочен данъчен пасив се признава за всички облагаеми временни разлики .

Отсрочен данъчен актив се признава само до степента, до която е вероятна бъдеща облагаема печanба,
срещу която могат да бъдат използвани временните разлики .

Към датата на всеки бanанс Дружеството - майка преразглежда непризнатите отсрочени данъчни активи .
Групата признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до степента, до която се е
появма вероятност бъдещата облагаема печалба аа позволява възстановяването на отсрочен данъчен актив .
Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към всяка дата на баланс . Групата
намалява балансовата стойност на отсрочсните данъчни активи до степента , до която вече не е вероятно да
бъде реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява да се оползотвори позата от част или
целия отсрочен данъчен актив . Всяко такова намапение се проявява обратно до степента, до която е станало
вероятно да се реализира достатъчна облагаема печалба .
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Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за

периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди/погаси въз основа на данъчните ставки ( и
данъчни закони), действаши или очаквани да влязат в сила към датата на баланса.
2.15. Доходи на наети лица
Задължения към персонал и

осиryрителни

организации

се

класифицират

задължения

на

дружеството по повод на минал труд положен от наетия персонал и съответните осигурителни
вноски , които се изискват от законодателството . Съгласно изискванията на МСС 19 се включват и

начислените краткосрочни доходи на персонала с произход неползвани отпуски на персонала и
начислените на база на действащите ставки за осигуряване , осигурителни вноски върху тези
доходи .
Групата няма приета политика да начислява дългосрочни доходи на персонanа .

Съгласно българекото трудово законодателство , Дружеството-майка като работодател , е задължено
да изплати две или шест брутни месечни заплати на своите служители при пенсиониране , в

_

зависимост от прослуженото време . Ако служителят е работил при същия работодател през
последните 10 години от трудовия си стаж , той трябва да получи шест брутни месечни заплати
при пенсиониране , а ако е работил по- малко от 10 години при същия работодател - две брутни
месечни заплати . Планът за доходи на персонала при пенсиониране не е финансиран .
Разходите за минan трудов стаж се признават като разход на линейна база за средния срок, докато

доходите станат безусловно придобити . До степента, до която доходите са вече безусловно
придобити , незабавно след въвеждане или промени в плана за доходи при пенсиониране ,
Дружеството признава разхода за минал трудов стаж веднага .

Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се състои от настоящата стойност на
задължението за изплащане на тези доходи, намалена с непризнатите разходи за минал трудов
СТаЖ.
2.16. Провизии
Провизии се признават по повод на конструктивни и правни задължения възникн an и в резултат на минали
събития съгласно иискванията на МСС 37.
Провизиите се признават по най-добрата приб:гизигелна оценка на ръководството на дружеството на
разходите , необходими за уреждане на сегашно задължение към датата на баланса .
Признатите суми на провизии се преразглеждат на всяка дата на годишния отчет и се преизчисляват с цел да
се отрази най-добрата текуша оценка .
~

Начислените в бanанса провизии са свързани с просрочени вземания от контрагенти и с поетите
ангажименти за гаранции по строителни договори .
Не се начисляват провизии за бъдеша оперативна заryба.
2.17. Лризнаване на приходи и разходи
Приходи
Групата отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейности .
Признаването на приходите се извършва пры спазване на приетата счетоводна политика за следните видове

приходи:
Приходи от продажба на стоки, продукция и др . активи - признаването на приходите се извършва при
прехвърляне собствеността и предаване на сьответните активи на купувачите .

~i

При извършване на краткосрочни ус,пуги -- при завършване на съответната услуга и приемане на

~

работата от клиента.
При дългосрочни услуги - на базата на етап на завършен договор .
Етапът на завършен договор се определя на база на набраните към датата на изготвяне на отчета, разходи
към обшо предвидените разходи по договора .
Приходите от наеми се признават на времева база за срока на договора .
°I
Приходи от лихви - признаването на лихвите за приход се извършва по метода ефективната лихва.
~

I

~

Възнаграждения за права - на база на принципа на начисляването съгласно съдържанието на
съответното слоразумение .
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~

Приходи от дивиденти - при установяване на правата за получаванета им .

Приходите се отчитат на принципа на текущо начисляване .

Оценяват се по справедливата стойност на

полученото или подлежащо на получаване .
Приходите включват справедливата стойност на полученото или подлежащото на получаване за продажби
на стоки или услуги в обичайния ход на дейностга на дружеството . Приходите са показани нетно от ДДС ,

възстановявания и отстьпки .
Дружеството -майка признава приход, когато сумата му може да бъде надеждно измерена, вероятно е
бъдещи икономически ползи да потекат към него и са били изпълнени специфични критерии за всяка
дейност на дружеството , описана по-долу . Сумата на лрихода не се счита за надеждно оиенена докато
всички условности , свързани с продажбата не са бмли разрешени . Групата базира оценките си на
исторически резултати , като взима предвид вида клиент, вида сделка и спеиификата на всеки договор .

Лродажби rra продукг~ ия и стоки
Приходите от продажби на продукиия и стоки се признават, когато съществените рискове и ползи от
собственос rга върху продукцията и стоките са прехвърлени на купувача, което обичайно става в момента на
тяхната експедиция .

Лродажби на ус,vуги
Приходите от предоставяне на услуги се признават на база на етапа на завършеност на сделката към датата

на баланса . Етапът на завършеност на сделката се определя на база на отработените до момента
човекочасове като процент от общите човекочасове , които ще бъдат отработени за всеки договор. Когато
резултатьт от сделката (договора) не може да бъде надеждно оценен , лриходът се признава само доколкото
признатите разходи са възстановими .

Приходите по договори с фиксирани цени за предоставяне на транспортни услуги обикновено се признават
през периода на предоставяне на услугата по линейния метод за срока на договора .
Ако възникнат обстоятелства, които могат да променят първоначалната оценка на приходите , разходите или

има приближаване към завършване , оиенките се реиизират . Това може да доведе до увеличаване или
намаляване на оценените приходи или разходи и се отразява в приходите за периода, през който такива
обстоятелства станат известни на ръководството .
Лриходи от дихви
Приходите от лихви се признават при начисляването на лихвите (като се използва метода на ефективния
лихвен процент, т.е . лихвеният процент, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични потоци за
периода на очаквания живот на финансовия инструмент до балансова стойност ) на финансовия инструмент .

Лриходи от роялти
Приходи от роялти се признават чрез начисляване съгласно условията по съответните договори .

Лриходи от дивидеити
Приходи от дивиденти се признават npu установяване на правото за получаване .

Други приходи и постъпле ►гия
Този раздел включва всички приходи не генерирани от обичайната дейност на Групата .
Постьпленията се оценяват по сумата на получените или дължими приходи, нетни от намаления , отстьпки и

дарения .
1

~

Приходите от финансирания се признават до размера на годишните амортизации на дълготрайните
материални активи свързани с Договора за тоаа финансиране .

Разходи
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Групата отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася по
функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и дейности .
Признаването на разходите за разход за текущия период се извършва при начисляване на съответстващите
им приходи.

Към разходите за дейносiта се отнасят и финансови разходи, които дружеството отчита и са свързани с
обичайната дейност.

Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляване . Оценяват се по справедливата стойност на
платеното или предстоящо за плащане.
Общи и административни разходи
Тази разходна категория включва всички разходи от общ и административен характер .
Включват се разходи за услуги, основни и допълнителни материали и консумативи /опаковъчни материали,
канцеларски материали/, разходи за наеми и други оперативни разходи.

Разходите по заеми се признават като разход при тяsното възникване в сьответствие с препоръчителното
счетоводно третиране сьгласно МСС 23.
2.18. Лизинг н договорн за стронтелство

~

Лизинг
Съгласно МСС 17 лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако прехвърля по сьщество
всички рискове и изгоди от собственостга върху актива. Лизингов договор се класифицира като оперативен
лизинг, ако не прехвърля по същество всички рискове и изгоди от собствеността върху актива.
Признаване и отчитане на фннансов лизингов договор по конто дружеrгвото е лизингополучател
В начanото на лизинговия срок финансовият лизинг трябва да се признава като актив и пасив в бanанса с
размер, който в началото на лизинговия срок е равен на справедливата стойност на наетият актев или, ако е
по- нисък - по сегашната стойност на минимanните лизингови плащания, всяка едно от които е определено в
началото на лизинговия договор . Дисконтовият процент, който се използва при изчисляване на сегашната
стойност на минимanните лизинroви плащания е лихвеният процент, присьщ на лизинговия доroвор,
доколкото той практически може да бъде определеи; ако това е невъзможно - изгголзва с • диференциапният

лихвен процент по задължението на лизингополучателя . Първоначалните преки разходи, извършени от
лизингополучателя, се прибавят към сумата, призната като актив.
Лизинговите плащания се разпределят между финансовия разход и намапението на неплатеното задължение .

Финансовият разход се разпределя по периоди за срока на лизинговия договор, така че да се получи
постоянен периодичен лихвен процент по остатьчното сапдо на задължението. Условните наеми се
начисляват като разход • а периодите, в които са били извършени.
Амортизационната политика по отношение на амортизуемите наети активи се съобразява с тази по

отношение на собствените амортизуеми актини, а признатата амортизация се изчислява на базата,
определена в МСС регламентиращи съответния вид акгив. Ако не е сигурно в голяма степен, че
дружеството ще придобие собственост до края на срока на лизинговия доroвор, активът изцяло се
амортизира през по-краткия от двата срока - срока на лизинговия договор или полезния живот на актива.
Признаване н отчхтане на оператхвен лизингов договор по конто дружеството е лизингополучател
Лизинговите плащания no оперативен лизинг се признаваг като разход в отчета за приходите и разходите по
линейния метод за целия срок на лизинговия цоговор, освен ако друга системна база не е представителна за
времето, през което дружеството използва изroдите на наетия актив.
Признаване н отчитане на финаисов лизин rов договор по конто дружеството е лизингодател
Групата признава активите, държани по силата на финансов лизинг, в своите отчети и ги представя като
вземане, чиято сума е равна на нетната инвестиция в лизинговия договор.

Подпежащото на получаване лизингово плащане се разглежда като погасяване на главница и финансов
доход.

Признаването на финансовия доход се основава на модел, отразяващ постоянна и периодична норма на
възвръщаемост върху нетната инвестиция на лизингодателя, свързана с финансовия лизинг.

Приходът от продажбата, признат в началото на срока на финансовия лизинг от лизингодателя ,
представлява справедливата стойност на актива или ако тя е по-ниска - сегашните стойности на
минимanните лизингови плащания, изчислени при пазарен лихвен процент. Себестойността на продажбата в
началото на срока на лизинговия договор е себестойиостта или балансовата стойност, ако са различни, на
наетата собственост, намапена сьс сегашната стойност на негарантираната остатьчна стойност.
Признаване и отчитане на оперативен лизингов договор по конто дружеrгвото е лизннгодател
Активите, държани за отдаване по оперативни лизингови договори се представят в отчетите, в сьответствие
със същностга на актива.
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Наемният доход от оперативни лизингови договори се признава като доход по линейния метод за срока на
лизинговия договор, освен ако друга системна база отразява по-точно времевия модел, при чието използване
е намanена извлечената полза от наетия актив.
Разходите, включително амортизацията, извършени за заработването на наемния доход, се признават за
разход. Наемният доход се признава за доход по линеяния метод за целия срок на лизинговия договор,
дори ако постьпленията не са на тази база, освен ако друга системна база отразява по-точно времевия модел,
при чието използване е намалена извлечената полза от наетня актив.
Началните преки разходи, извършени от дружеството във връзка с договарянето и уреждането на
оперативен лизинг се прибавят към балансовата сума на наетия актив и се признават като разход през целия
срок на лизинговия договор на същото основание както лизинговия приход.
Амортизацията на амортизуемите наети активи се извършва на база, сьответстваща на амортизационната
политика, възприета за подобни активи, а амортизаииите се изчисляват на базата, посочена в МСС
регламентиращи отчитането на съответния вид актив .

~

Договори за строителство
Дотвор за строителство е договор, в който е доroворено конкретно изграждане на актив или на съвкупност
от активи, които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на тяхното проектиране ,
технология и функция, крайна цел или предназначение.
Договор на база на твърда цена е дотвор за строителство , който е сключен на твърда договорна цена или
твърда единична цена на готовия продукт, която в някои случаи е обвързана с клаузи за повишаване на разходите.
Доroвор на база "разходи плюс" е договор за строителство , при който се възстановяват допустимите или определените по друг начин разходи плюс процент към тези разходи или твърдо възнаграждение.
Приходите no дотвора включват:
първоначалната сума на прихода, дотворена в договора;
изменения в строителните работи, изплащането на искове и материапни стимули до степента, в която е
вероятно те да доведат до реanизиране на приходи и същите могат да бъдат надеждно оценени .
Приходите по договора се оценяват по справедливата стойност на полученото или поддежащо на
получаване възнаграждение. Оценката на приходите по договора се влияе от множество несигурности,
които зависят от резултатите от бъдещи събития. Често приблизителните оценки трябва да бъдат преразглеждани вследствие на възникването на сьбитията и разрешаването на несигурностите. Следователно, сумата
на приходите по договора може да се увеличава или намалява през различните периоди .
Разходите по дотвора включват:
ѕI разходи, които са пряко свързани с конкретния договор :
• разходи за труд на обекта, включително надзор на обекта;
• разходи за материanи, използвани при строителството;
• амортизация на машините, оборудването и съоръженията, използвани по договора;
• разходи за придвижването на машиниге, оборудването , сьоръженията u материапите до и
от площадката на изпълнението на договора ;
• разходи за наемане на машини, оборудване и сьоръжения;
• разходи за проектиране и техническа помощ, които пряко са свързани с договора ;
• приблизителни разходи за работи по извършването на корекции и работи по гаранциониата
поддръжка, включително и очакваните гаранционни разходи ;
• искове от трети страни.
Тези разходи могат да бъдат намапени с евентуални случайни приходи, които не са вк ►nочени в приходите
по дотвора, например, приходи от продажбата на излишни материали и продажбата на машините, оборудването и съоръженията в края на дотвора.
ѕ] разходи, които се отнасят към дейностrа no доroвора като цяло и могат да бъдат разпределени към
договора :
• застраховки;
• разходи за проектиране и техническа помощ, които не са пряко свързани с конкретен договор ;
общи разходи no строителството .
ѕ] други разходи, които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно условията на
договора - могат да включват някои общи административни разходи и разходи за развойна дейност,
за които в условията на договора е предвидено възстановяване .
Разходите по договора включват разходи, които се отнасят към дадения дотвор за периода от датата на възлагането до окончателното му изпълнение . Разхоците обаче, които се отнасят пряко към даден договор и които са понесени във връзка със сключването на дотворы, също се включват като част от разходите по него,
ако могат да бъдат определени поотделно и надеждно оценени и е вероятно, че доглворът ще бъде сключен.
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Когато разходите, направени по сключването на договора, се признават за разход за периода, през който са
направени , те не се включват в разходите по договора, когато договорът е сключен през следващ период.
Разходи , които не могат да бъдат отпесени към договорна цейност или не могат да бъдат разпределени към
даден договор, се изключват от разходите за този договор за строителство . Подобни разходи включват:
ѕј
общи административни разходи , които в договора не се предвижда да бъдат възстановими ;
ѕј
разходи , свързани с продажби ;
~I
разходи за изследователска и развойна дейност, които в договора не се предвижда да бъдат възстановими ;
ѕј
амортизация за машини , съоръжения и оборудване, които не са били използвани за дадения договор.
Когато резултатьт от един договор за строителство може да бъде оценен надеждно , приходите и разходите,
свързани с договора за строителство , се признават като приходи и разходи чрез отчитане на етапа на изпълнение на договорната дейност на датата на баланса Очакваните загуби по договора за строителство незабавно се признават като разход .
Извършени разходи по договора, които се отнасят за бъдещи дейности по договора се признават като актив
при условие , че е вероятно те да бъдат възстановени . Такива разходи представляват сума, дължима от клие нта, и често се класифицират като незавършени работи по договора .
Етапът на завършеност на даден договор се определя чрез :
ѕј
съотношението на частта от разходите по договора, направени за извършената до момента работа,
към предвидените общи разходи по договора ;
~I
прегледите на извършенаrп работа;
ѕј
завършеност на натурална част от работата ло договора .
Междинните плащания и получените от клиентите аsанси често не отразяват извършената работа.
Когато резултатите от даден договор за строителс гво не могат да бъдат надеждно оценени :
~I
приходите трябва да бъдат признати само дотолкова, доколкото е вероятно направените разходи по

договора да бъдат възстановени ;
ѕј

разходите по договора трябва да бъдат признати като разход за периода , през който са направени .

Когато има вероятност общата сума на разхопите по договора да превишава общата сума на приходите по
договора, очакваните заryбн незабавно се nризнават като разход.

2.19. Разпределение на дивидеити

Разпределението на дивиденти между собствениците на дружеството се признава като задължение във
финансовите му отчети за периода, през който дивидентите са одобрени за разпределение от собствениците .
3.

Управление на фиіi ансовия риск

3.1. Фактори за финаисов риск
Дейностите на Групата са изложени на няколко финансови риска: пазарен ( включително лихвен , на

справедливата стойност на лихвените равнища, на паричните потоци и ценови ), кредитен и ликвиден .
Общата програма на ръководството се фокусира към непредвидимостта на финансовите пазари u тьрси
начин за минимизиране на потенциалните ефекти върху финансовото представяне на дружеството .
Лаsарен риск
Основните рискове , произтичащи от финансови ~ е инструменти на Групата, включват валутен риск, ценови
риск , риск на паричния поток и на справедливата стойност на лихвения процент, крецитен риск и риск на

ликвидносrга.
Валутеи риск

Групата е изложена на валутни рискове, свързани със сделки от продажби или покупки в чуждестранна
вanута . Групата няма налични финансови активи и пасиви в чуждестранна валута .

Валутните експозиции на Гру nата и влиянието на промените във валутните курсове на чуждестранните
валути спрямо функционалната вапута са представени в бележка 21.1.
Валутният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от промените във
валутните курсове .
Цеиови риск
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Групата не е изложена на ценови риск на ценните книжа .

Групата няма инвестиции в собствения капитал на други предприятия , които са публично тьргуеми ,
следователно не са носители на ценовия риск и ефекrьт от промените в цените им е представен в бележка
21.5.

Риск на паричния поток и на справедливата стойност на лихвеиия процент
Тъй като Групата няма лихвоносни активи приходите и оперативните му парични потоци са независими от
промени в пазарните лихвени нива .
Лихвеният риск произтича от колебанията в цената на финансов инструмент в зависимост от промените в

лихвените нива . Заеми с променливи лихви излагат дружеството на риск на паричния поток на лихвения
процент. Заеми с фиксирани ликви излагат дружеството на риск на справедливата стойност на лихвения
процент .
Изложеносrга на Групата на лихвен риск е представена в о" ележка 21.2.

Кредитен риск
Групата тьргува единствено с утвърдени , платежоспособни контрагенти . Неговата политика е, че всички
клиенти, които желаят да rьргуват на отложено плаіцане , подлежат на процедури за проверка на тяхната
платежоспособност . Освен това, салдата по тьрговските вземанията се следят текущо, в резултат на което
експозицията на Групата към кредитен риск не е съiцествена .

Кредитният риск, който възниква от другите финансови активи на Групата, като например, парични
средства и други финансови активи , представлява кредигната експозицията на Групата, произтичаща от
възможносrга неговите контрагенти да не изпълнят своите задължения . Максималната кредитна експозиция
на Групата по ловод на признатите финансови активи , възлиза на съответната им стойност по баланса към
31.12.2016 г.
Експозицията на Групата спрямо пазарния риск от промените в лихвените проценти е свързан главно със
задълженията по заеми .
Няма просрочени задължения и вземания по получените и предоставени кредити .
Кредитен риск възниква от пари и парични еквиваленти , депозити в банки и финансови институции, както и
крецитни експозиции на клиенти по продажби на едро и дребно , включително несъбрани вземания и
извършени сделки . Поставят се индивидуапни лимити за риск на базата на външни и вътрешни рейтинги .
Използването на кредитни лимити редовно се наблюдава . Продажби•ге на клиенти на дребно се извършват
предимно в брой и чрез дебитни и кредитни карти . Виж о" ележка 10.1 за по- нататьшно оповестяване на
кредитен риск .
През отчетния период не са били надхвърляни кредитни лимити и ръководството не очаква загуби от
неизпълнение на задълженията на клиентите .
Риск на ликвидностга
Целта на Групата е да поддържа равиовесие между постоянното финансиране и гьвкавосrта чрез използване
на кредити, финансови лизинги и др •

Ликвидех риск
Управлението на ликвидния риск включва поддържане на достатъчно пари и пазарно тьр ryеми ценни
книжа, поддържане на разположение на възможност за финансиране чрез адекватна сума на сключени
споразумения за кредитни облекчения и възможности за реализиране на тьргуемите ценни книжа . Поради
икономическите затруднения в бизнеса отдела на ликвидност на Групата поддържа гьвкавост на
финансирането чрез тьрговски заеми .
Ръководството наблюдава прогнозите за ликвидните резерви и парите и паричните еквиваленти . Установени
са лимити . Политиката за управление на ликвидността включва и проектиране на паричните потоци в
основните валути и взимане предвид нивото иа :i иквидните активи , наблюдаване на нивото на задлъжнялост

и поддържане на финансови планове .

25

„ТРАНССТРОЙ -БУРГАС ” :-1А

Консолидирани roдишни финаtкови отчrпі за 2016 ronwia
вспчитг еулаг са пзразени в хи . в., лсtзея аио нзрнчно не е уrлзlrго лруто

Таблицата по-долу анanизира финансовите пасиви на Групата в съответни групи на базата на оставащия
период към датата на баланса до договорените дати на падеж . Оловестените суми в таблицата са договорни
недисконтирани парични потоци . Салда, дължими до 12 месеца, са с балансовите си стойности , тъй като
влиянието на дисконтирането не е съществено .
кьм 31 декемв и 201 б

до 1 г.

кьм 31 декемв и 2015
тъ говски и други задължения

от 1 до 2 г.

от 2 до 5 г.

13314

търговски и други задължения

до 1 г.

над 5 г.

7176

от 1 до 2 г.
13833

от 2 до 5 г.
6582

над 5 г.

3.2. Управление на капиталовия риск
Целите на Групата във връзка с управление на капитала са :
•
да осигури способността на Групата па продължи да сьществува като действащи

предприятия и
•
да осигури адекватна рентабилност за акционерите като определя цената на продуктите и
услугите си в съответствие с нивото на риска.
Дружеството-майка наблюдава капитала на основата на съотношението капитал към нетен дълг.
Нетният дълг се изчислява като общ дълг ( привлечените текущи и нетекущи средства), нам anен с
бanансовата стойност на парите и паричните еквиваленти .
Дружеството-майка управлява структурата на капитanа и прави необходимите поправки в съответствие с

промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи . За да
Дружеството- майка може да промени сумата на
поддържа или коригира капиталовата структура ,
дивидентите , изплащани на акционерите , да върне капитал на акционерите , да емитира нови акции или да
продаде активи , за да намали задълженията си.
Стойността на сьотношението за представените отчетни периоди е обобщена както следва :

Собствен капитал

Дълг
Минус пари и парични еквиваленти
Нетен дълг
Капитал към нетен дълг

_

2016

2015

(6558)

(6576

21013
(564)

21610
(657)

20449

20953

32,07%

З 1,38 °/о

Увеличението на съотношението капитал към нетен дълг през 2016 г. спрямо 2015 г. е в резултат на
намалението на наличните парични средства , събрани суми от вземания на Дружеството -майка и получени
аванси по договори за СМР .
3.3. Оценки по справедлива стойност
Справедливата стойност на финансови инструменти , тър ryвани на активен пазар ( ценни книжа за тьргуване
и на разположение за продажба) се базира на борсови цени към датата на баланса . Борсовата цена за

финансовите активи , притежавани от дружесгвото, е текущата цена "купува". Такива финансови активи се
включваг в НИВО 1 в йерархията на справе.иивата стойност.
Справедливата сгойносг на финансови инструменти , които не се търгуват на активен пазар, се определя чрез
използване на оценителски техники . Дружеството използва разнообразни методи и прави предположения ,

базирани на пазарни условия , сьществуващи към датата на баланса . Борсови цени или дилърски котировки
за сходни инструменти се използват за дългосрочния дълг . Други техники като оценка на дисконтирани
парични потоци се използват за определяне на справедливата стойност за останan ите финансови

инструменти . Такива финансови активи се включват в НИВО 2 в йерархията на справедливата стойност .
Финансови активи, за които справедливата стойност се определя ло друг начин се включват в НИВО 3 в
йерархията на справедливата стойност.
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Балансовата стойност минус провизиите за обезценка на тьрговските вземания и задължения се приемат за

приблизителни справедливи стойности .
4.

Съществени счетоводнн оценки и преценки

Оценките и преценките са постоянно разглежцани и се базират на исторически опит и други фактори ,
включително очаквания за бъдещи събития , които се считат за разумни при текущите обстоятелства .
4.1. Съществени счетоводни оценки и предположения
В резултат на несиryрносrга, присъща на деловата дейност, много статии от финансовите отчети не
подлежат на прецизна оценка, а само на приблизителна оценка. Приблизителните оценки се оценяват въз
основа на най-актуалната нanична и надеждна информаиия .

Приложението на Международните счетоводни стандарти изисква от ръководството да приложи някои
счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преиенки при изготвяне на консолидирания
годишен финансов отчет н при определяне на стойностга на някои от активите, пасивите , приходите и
разходите . Всички те са извършени на основата на най -добрата преценка, която е направена от
ръководството към датата на изготвянето на консолидирания финансов отчет. Действителните резултати
биха могли да се различават от представените в настоящия консолидиран финансов отчет .
Приблизителна оценка подлежат на преразглеждане , ако настьпят промени в обстоятелствата, на които се
базират, или в резултат от получена нова информация , или допълнително натрупан опит.
Ефектьт от промяната в счетоводна приблизителна оценка, се признава перспективно чрез включването му в

печалбата или заryбата за периода, ако промяната засягя само този период или периода на промяната и
бъдещи периоди , ако промяната засяга и двата .

Дотолкова, доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка води до промени в активите и
пасивите, или се отнася до компонент от капитала, тя се признава чрез коригиране на бanансовата етойност
на свързания актив, пасив или компонент от капитала в периода на промяната.

Изготвянето

на

консолидирания

финансовия

отчет

налага

ръководството

да

направи

преценки ,

приблизителни оценки и предположения , които влияят върху стойносгга на отчетените активи и пасиви , и

оповестяването на условни пасиви към датата на баланса, както и върху отчетените приходи и разходи за
периода. Несиryрностите, свързани с направениТе предположения и приблизителни оценки биха могли да
доведат до фактически резултати , които да изискват съществени корекции в балансовите стойности на
сьответните активи или пасиви в следващи отчетни периоди .
Групата прави оценки и допускания , отнасящи се до бъдещето . Получените счетоводни оценки по
дефиниция рядко са еднакви с реалните резултати . Оценките и предположенията , за които има значителен
риск от причиняване на съществени корекции на балансовите стойности на активи и пасиви през следващата

финансова година са изложени по-долу.
Очаквана обезценка нарепутацията
Дружеството-майка тества всяка година дали репутацията е претьрnяла някаква обезценка съгласно
счетоводната политика, показана в бележка 2.4. Възстановимата стойност на единиците, генериращи

парични потоци, се определя на база стойностга

й в употреба . Тези изчисления изискват използване на

оценки (бележка 6).

Справедлива стойност на други фииансови инструменти
Справедливата стойност на финансови инструменти , коиго не се тър ryват на активен пазар, се определя чрез

използване на оценителски техники . Дружеството-майка използва своя преценка за избор на разнообразни
методи и да прави допускания , които основно се базират на пазарни условия, съществуващи към датата на
баланса . Дружеството-майка е използвало анализ на дисконтираните парични потоци за различни
финансови активи, които не се тьргуват на активен пазар .

Приsнаване на приходи
Групата използва метода етап на завършеност лри осчетоводяване на договорите с фиксирани цени за
доставки на строителни услуги . Използването на метода етап на завършеност изисква Групата да оценява
услугите , изпълнени до датата като пропорция от услугите , които трябва да се изпълнят. През отчетмия
перилд не са изаъРшвани етроителни услуги . Приходитс са от наемН п upuuitж6d іід дъЛГотраННН магсридЛНИ

активи и материални запаси , които са съобразени с настоящите пазарни стойности .
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Доходи при пеиеиониране
Настоящата стойност на пенсионните задължения зависи от няколко фактори, които са определени от
актюери , които използват доста предположения . Предположенията, използвани при определяне на нетните
разходи ( приходи) за пенсии включват дисконтов процент . Всякакви промени в тези предположения влияят
върху балансовите стойности на пенсионните задължения .

Дружеството - майка определя подходящ дисконтов процент в края на всяка годима. Това е лихвеният
процент, които трябва да бъде използван при определяне на настоящата стойност на очакваните изходящи
бъдещи парични потоии , които се очаква да бъдат необходими за уреждане на пенсионните задължения .

При определяне на подходящия дисконтон процент дружеството взима предвид лихвените проценти по
висококачествени корпоративни облигации , деноминирани във валутата, в която ще се изплащат пенсиите , и
които имат условия по падежа, които са приблизително еднакви със свързаните пенсионни задължения .
Други ключови допускания за пенсионните задължения се базират на текущи пазарни условия .

Обезт,енка на вземания
Групата използва корективна сметка за отчитане ма провизията за обезценка на трудносъбираеми и
несъбираеми вземания от клиенти . Ръководството ггреценява адекватнос rга на тази провизия на база на
възрастов анализ на вземанията, исторически опит за нивото на отписване на несъбираеми вземания , както и
анализ на платежоспособността на съответния клиент, промени в договорените условия на плащане и др .
Ако финансовото сьетояние и резултати от дейностга на клиентите се влошат ( над очакваното ), стойността
на вземания , които трябва да бъдат отписани през следващи отчетни периоди , може да бъде по-голяма от
очакваната към датата на бanанса.
4.2. Съществени преценки при прилагане на счетоводните политики на дружеството

Лризнаване на приходи
През 2016 г. Групата е признала приходи от извършени СМР, наеми и други ( продадени дълготрайни
материални активи , стоково материални запаси и скраб ).
Не са реализирани приходи на съществени стойности към конкретни контрагенти , които да са изложени на
риск от несъбираемост .

Обезценка на финаисови активи на разположение за продажба
Дружеството -майка се ръководи от МСС39 при определяне дали финансов актив е обезценен . Това
определяне изисква значителни преценки . I1 ри правенето на тези преценки дружеството оценява измежду
другите фактори , времетраенето и етепента , до която справедливата стойност на инвестицията е по- ниска от
нейната себестойност, и финансовото здраве и краткосрочните предвиждания на предприятието, в която е
инвестирано , включително фактори като представяне на индустрията и сектора , промени в технологиите и
оперативни и финансови парични потоци .
5.

Имоти , машини и rьоръжения
Земи и
сгради

Транспортн
и средства и

Съоръже
ния

други

ОБЩО

машини

Към 1 ян а и 2015:
Стойност или п еоценена стойност
Натрупана амо тизация

4484
(442)

406
(403)

814
(638)

428
415)

6132
1898)

Нетна балансова стойност

4042

3

176

13

4234

4042

3

За годината, завъ шваща на 31 декемв и 2015:
Начална нетна балансова стойност

П идобивания
Освобождавания

_

Разходи за ямо тизяиия

_(22)

К айна нетна балансова стойност

4020

3

0

176

13

4234

112
(4)

17
(105)

129
(109)

38)

(9)

(72)

248

23

4291
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Към 31 декемв и 2015:
Стойност или п еоценена стойност
Натрупана амо тизаиия
Нетна балансова стойност
За годината, завъ шваща на 31 декемв и 2016:
Начална нетна балансова стойност
П идобивания
Освобождавания
Разходи за амо тизация
К айна нетна балансова стойност
Към 31 декемв и 2015:
Стойност или п еоценена стойност
На
пана амо тизация
Нетна балансова стойност

4484
464)
4020

406
(406
0

922
674
248

340
317
23

6152
1861
4291

4020
254
2
25
4247

0

23

0

248
3
11
46
194

1
6
16

4291
257
14
77
4457

4725
(478)
4247

224
(224)
0

820
(626)
194

339
(323)
16

6108
(1 65 1)
4457

(

Групата няма Nмоти, машини и сьоръжения , прехвърлени към групи за освобождаване , класифииирани като
държани за продажба. Виж бележка 13 за повече информация по отношение на групи за освобождаване ,
класифицирани като държани за продажба .
Земите и сградите на Групата последно са преоценявани на 1 януари 2004 г. от независими оценители .
Проценките са направени на база най-скорошни пазарни сдеJi ки . Резервът от преоценка , нетно от отсрочени
данъци, е отнесен в собствения капитал като "други резерви" (бележка 19.3).
Ако земите и сградите бяха представени по историческа стойност сумите щяха да бъдат следните :
2016
1038
478
560

Стойност
Натрупанаамортизация
Нетна балансова стойноrт

2015
786
464
322

Групата няма Банкови заеми , коитл да са гарантирани сьс земи и сгради .(бележка 11.1.1)
Отчетната стойност на напълно амортизирани имоти, машини и съоръжения , използвани в дейността на
Групата е :
31 декември
2016
887

Отчетна стойност

31 декември
2015
699

В дейносrга си Групата не ползва наети чужди активи по договори за оперативен лизинг. За повече
информация вж. Бележка 12.2.1.
6.

Нематериални активи

Към 1 ян а и 2014
_
Стойност или nреоценена стойност
Натрупана амо тизация и обезценка
Нетна балансова стойност
За годината, завъ шваща на 31 декемв и 2015:
Начална нетна балансова стойност
Разходи за амо тизация
К айна нетна балансова стойност
Към 31 декемв и 2015:
Стойностилипреоцененастойност
Натруnана амо тизация и обезценка .
Нетна балансова стойност
_
За годината, завъ шваща на 31 декемв и 2016:
Начална нетна балансова стойност

Програмни
п од кти

Сертификат
и

други

10
(10)
0

6
(б)
0

10
(б )
4

26
22)
4

0

0

0

0

4
1
3

4
1
3

10
10
0

6
6)
0

10
7
3

26
23
3

0

0

3

3

ОБЩО
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2

Разходи за амо тизация
К айна нетна балансова стойност
Към 31 декемв и 2016:
Стойност или преоценена стойност .
Натрупана амо тизация и обезценка
Нетна балансова стойност

0

0

1

2
1

10
(10)

б
(6

10
9

26
25

0

0

1

1

Групата няма банкови заеми , които да са гарантирани с тьрговски марки, лицензи и други дълготрайни
нематериални активи . (бележка 11.1.1).
Отчетната стойност на напълно амортизирани нематериални активи, използвани в дейностга на Групата е :
31 декември
2015
16

Отчетна стойност

31 декември
2015
16

В дейностга си Групата не използва наети чужди актини по договори за оперативен лизинг . За повече
информация вж . Бележка 12.2.1.
7.

Инвестиционни имоти

Групата няма отделени Земи и Сгради, като инвестиционни имоти .
8.

Инвестиции в дъщерни , асоциирани и съвместни предприятия

Групата няма акции на дъщерни предприятия предоставени като обезпечение по банков заем ( вж бележка
11.1.1).
9.

Материални запаси
2016

2015
87
1713
1800

Суровини и мате иали
Незавъ шено п оизводство
Общо

140
1409
1549

Групата няма материални запаси, предоставени като обезпечение по банков заем (вж бележка 1 1.1.1.).
10.Финансови инструменти
10.1. Кредити и вземания
2016

2015
1242
11)
1231
3024
2980
395
7630

Тъ говски вземания без тези от свъ зани лица
мин с : п овизии за обезценка на ть говски вземания
Тъ говски вземания — нетно
Авансови плащания
други вземания
Вземания от свъ зани лица (бележка 26)
Общо

1118
(323)
795
3614
3727
395
8531

Към 31 декември 2016 г. Групата има тьрговски вземания за 33 хил .лв., които са просрочени , но не са
обезценени . Те са свързани с няколко независими клиента, потвърдени и има голяма вероятност да бъдат
сьбрани .
2016
до 1 година
от 2 до 3 години
над 4 години
Общо

_
__

2015
499
42
690
1231

57
48
690
795

30

„трАнсстРой-s1'РгАс” А.л.
Клf коnилирани тодин i нн фицar гсови оІчrІи за 2016 полина

nетпгв еуып{ са изразеви в nn..w., освеп ако пзртпго пе е укззаяо лpyro
Към 31 декември 2016 г. тьрговски вземания за 5 хил . лева (2014-323 хил . лева) са били обезценени .
Индивидуално обезценените вземания основно са свързани с тьрговци , които са в затруднено икономическо
положение . Преценено е, че част от вземанията се очаква да се възстановят .
Изменението на провизиите за обезценка на тьрговските вземания на Групата е следното :
2015
334
9
(20)
323

2016
323
6
(318)
11

към 1 януари
овизии за обезценка на вземания
отписани вземания п езгодината като несъби аеми
към 3l декемв н

Създаването и освобождаването на провизии за обезценени вземания са включени като "разходи/приходи от
преоценки на активи и пасиви" в Отчета за печалбата и загубата и другия всеобхватен доход. Корекцията на
дисконтирането е включена като "финансови приходи/разходи - нетно" в Отчета за печалбата и загубата и
другия всеобхватен доход. Сумите за сметка на корективните сметки в общи линии са отписани когато няма
очаквания за възстановяване на повече суми .
Кредити и вземания по клиенти , всеки от които е с над 10о/о от общата стойност на вземанията :
Наименование

Стойност в хил .лв .

АСАРА ДЗЗД
ОБЩИНА РУЕН
ОС КОНСУЛТ ЕООД
А Груп ЕООД
ВИСТА МАРЕ ЕООД

419
33

Ф и шоп ЕООД
Те моколо СА ООД
Роби о ест ЕООД
ОБЩО

8
7
6
527

20
14

20

Няма вземания, които да са предоставени като обезпечения по банков заем . (вж бележка 1 1.1.1).
10.2. Финансови активи , измервани по амортизирана стойност
Групата няма Финансови активи, измервани по амортизирана стойност (вж бележка 11.1.1).
10.3. Финансови активи , измервани по справедлива rгойност чрез печалба или за ryба :
Групата няма Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез печалба или загуба.
10.4. Финансови активи , измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход :
Групата няма Финансови активи, измервани по справедлива стойност чрез друг всеобхватен доход.
10.5. Търговски задължения и други финансови пасиви (без задълження по финансов лизинг):

2016
Тъ говски задължения без тези към свързани лица
П иходи за бъдещи пе иоди
Задължения към пе сонал (бележка 17.2)
_

дру ги
Задължения към свъ зани лица (бележка 26)
Общо

2015

12750
79

13238
383
117

406

713

447
13682

447
14898

Към 31 декември 2016 г. около 2% от тьрговските задължения са просрочени .
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Търговски и други задължения по контрагенти, всеки от които е с над 10о/о от общата стойност на
задълженията:
Стойност в хил.лева

Наименование

МРРБ

10278

Ято-Н ЕООД
Геозащита Ва на ЕООД
•
Порттрансстрой ЕООД
Ене гос оймонтаж-ПС-Б ЕАД
То к ет ЕООД
ВТА Секю ити ООД
ИА Пътна инфраструктура
ОБЩО

151
157
61
48
15
7
2000
12717

11. Заеми
11.1. Получени заеми (без тези от свързани лица)

_

_

2016

Нете щи
Тъ говски заеми
общо
Те щи
ОБЩО ЗАЕМИ
11.1.1.

2015
4280
4280

4067
4067

4280

4067

Банкови заеми

Групата няма банкови заеми .
11.1.2.

ОблигацЕ+онни заеми

Групата няма Облигационни заеми .

11.1.3.

Търговски заеми

Търговските заеми са с падежи до 2017 г. и имат средна лихва 7% годишно (2015

-

7% годишно) и са с

фиксиран лихвен процент.
_~

Падежите по тьрговски заеми са следните :

2016
от 1 до 5 години
общо

2015

4280
4280

4067
4067

Групата няма предоставени обезпечения по получените тьрговските заеми .
11.1.4. Други заеми и дългове
Групата няма други заеми и дългове.
11.2. Предоставени заеми (без тези на свързани лица)
Групата има вземания по други заеми и дългове

—
Те щи
други заеми и дългове
_

Общо

ОБ

О ЗАЕМИ

2016

2015
2955

2985

2955

2955

2955

2985

32

„тТАнссrnой-БVРглс лд
Консолидирани годишни с{>иrtаисони отчсти за 2016 г oдииа
всггчип cynn са ггараэет ► в хi гл..и., сквеІг ако изрггчпо пе е улсsзsшо друго

11.2.1.

Търговски заеми

Групата няма предоставени тьрговските заеми .
11.2.2.

Други заеми и дългове

Групата има други заеми и дългове - вземания от други дебитори .
Падежите по другите заеми са следните :

2016
от 1 до 5 години
Общо

2015

2955
2955

2985
2985

12. Лизинг
12.1. Финансов лизинг
12.1.1.

Когато дружеството е лизингополучател

Групата няма договори за финансов лизинг, по които да е лизингополучател .

12.1.2.

Когато дружеството е лизингодател

Групата няма договори за финансов лизинг, по които да е лизингодател .
12.2. Оперативен лизинг
12.2.1.

Когато дружеството е лизингополучател

Групата не е лизингополучател по оперативен лизинг .
12.2.2.

Когато дружеството е лизингодател

Групата не е лизингодател по оперативен лизинг .
13. Активи на групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба и преустановявани

дейности
Групата няма отчетени Активи на групи за освобождаване , класифицирани като държами за продажба и
преустановявани дейности .
14. Приходи
П иходи от:

2016

одажби на услуги
п одажби на мате иали и стоки

други п иходи от продажби
ОБЩО
П одажбн на нетек щи активи, в т. ч.:

П иходи от nродажби
Балансова стойност на продадени активи

2015

1693

868

61

11

113

192

1867

1071

2016

2015

10

4

-

-

15. Разходи по икономическа rьщност
15.1. Разходи за дейно rгта
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2016

2015

Разходи за суровини и мате иали
Разходи за външни услуги
Разходи за амо тизации
Разходи за наети лица

39
1512
79
254

46
876
73
187

другиразходи
ОБ О разходи по икономически елементи

197
2081

64
1876

П омени в салдата на п од кцията и незавъ шеното п оизводство +/Отчетна стойност на продадени стоки и мате иan и +

-532
56

-613
19

ОБЩО разходи за дейността

1605

652

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ
15.2. Разходи за външни услуги
2016

Разходи за основна дейност
Разходи за теле онни такси и разговори
Разходи за по изп . Дела към ЧСИ
Разходи за счетоводни и ю идически услуги
Разходи за ох ана
Разходи към Местни данъци и такси от рекла ма

2015

1017
5
13
144
24
56

_

другиразходи

ОБЩО

608
5
72
20
24
57

253

90

1512

876

15.3. Други разходи
2016

2015

5
1

9
19

177

7

Обезценка на активи
Разходи по съдебни спо ове
Отписани вземания

3
17

Глоби и не стойки
Б ак на мате иални запаси и имоти, машини и сьо ъжения
_

други разходи

ОБЩО

14

9

197

64

15.4. Информацня rьгл. Чл . 38, ал . 5 от Законя за счетоводството
Групата е начислила суми за ползваните услуги от регистрираните одитори както следва:
2016

2015

Независим финансов одит

5

5

ОБЩО

5

5

16. Финансови приходи и разходи
2016

Разходи за лихви :
Към ко
агенти
Към бюджета
по ть говски заеми
По изпълнителни дела

2015

35
176

дру ги финансови разходи

Общо инансови азходи
П иходи от лихви :
отконтрагенти

_

140
42
182
28

1

1

212

393

3

5

_

другифинансови nриходи
Общо

ииаисови п ихоци

Финансови п иходи/

азходн - нетно

_

209

388
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17. Доходи на персонала
Към 31 декември 2016 година броят на наетите лица в дружеството е 13 (2015 година - 12).
17.1. Разходи за наети лица

2016

2015
218
36
254

Разходи за заплати и други възнаграждения
Разходи за осигуровки
ОБЩО

159
28
187

17.2. Задължения към наети лица
Задължения в Отчета за финансовото rьстояние за :

31 декември

31 декември

2016

2015
79
79

Неизплатени заплати
ОБЩО

117
117

18. Данъци върху дохода
18.1. Отсрочени данъчни актмви и пасиви

Отсрочените данъчни активи и пасиви са представени компенсирано в Баланса/Отчета за финансовото
сьстояние.
Признатите отсрочени данъчни активи и пасиви са следните :
31 декемв и 201 б

активи
Обезценка на вземания и съдебни дела
Обезценка на мате иални запаси
Отс очен данък въ х лихви
Неизплатени заплати и доходи на физ . лица
П еоценка на имоти, машини и съо ъжения
Нетни данъчни активи/пасиви

нетно

активи
31
112
132
6

398
398

1
112
129
3
398
153

1
112
129
3
245

31 декемв и 2015

пасиви

281

пасиви

нетно

398
398

31
112
132
6
398
117

Движението на отсрочените данъчни активи и пасиви през годината е следното :
сanдо
към 1
януари

салдо към
31
декември

2015

2015

признати
в печалби
и заryби

салдо
към 31
декември

2015

Обезценка на имоти, машини и съо ъжения
Обезценка на мате иални запаси
Отс очен данък въ х лихви
Неизплатени заплати и доходи на физ. лица
Обезценка на вземания и съдебни дела

398
(1 14)
(129)
(6)
(32)

398
(112)
(132)
(6)
(31)

3
3
30

398
(112)
129)
(3)
1)

Нетни отс очени данъчни активи/пасиви

117

117

36

153

18.2. Разход за данък върху дохода

Разходите за текущи данъци и отсрочените данъци са изчислени на база законово определената ставка от
1 0% съгласно Закона за корпоративното подоходгго облагапе . В таблицата по-долу е представено обяснение
за ефективната даиъчна ставка :

2016
Печалба/(заг ба) за пе иода п еди данъи_и
Данъчна ставка

2015

53

31

1 Оо/о

1 Оо/о
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Очакван разход за данъци върху дохода
Увеличения на финансовия резултат за данъчни цели
Намаления на финансовия резултат за данъчни цели
Разход/ п иход за данъци върху дохода, в т. ч.:
Разход за отс очен данък

(5)
182
134

(3
197
231

33
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19. Собствен капитал
19.1. Основен капитал

Основният капитал на дружеството е 87 714 лева, разпределен в 87 7146р . обикновени поименни
акции/акции на приносител с номинал 1,00 лев всяка . Капиталът е изцяло внесен .
2015 (6 .)

201 б (6 .)

87 714
87 714

87 714
87 714

Б ой акции, напълно платени в началото на годината
6 ой акции , напълно платени в к ая на годината
19.2. Неразпределена печалба
Към 1 януари 2015
Печалба/(за ба) за годината
други трансфери
Към 31 декемв и 2015
Към 1 ян а и 2016
Печалба/(за ба) за годината
други трансфери
Към 31 декемв и 2015

(6949)
31
(4262)
11180
(1 1180
20
(2)
11162

_

19.3. Други резерви

Към 1 ян а и 2015
Към 31 декемв и 2015

преоиенки на земи и
сгради
3698
3698

общо

лреоценки на земи и

общо

сгради

-

Към 1 ян а и 201 б
Към 31 декемв и 201 б

3698
3698

_

3698
3698

3698
3698

20. Пари и парични потоци
20.1. Пари и парични еквиваленти
2016
Па и в 6 ой
Па и в банки
Общо

_
_

2015
534
30
564

526
131
657

Пари, парични еквивanенти и банкови овърдрафти включват следното за целите на отчета за паричните
потоци:

Па и и па ични еквивапенти
Общо

2016
564
564

2015
657
657

Към 31 декември 2016 г. Групата има блокирани парични средства в размер на 27 хил .ли . (2015 г. - 27
хил .лв .) поради наложени запори на банковите сметки .
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20.2. Парични потоци от оперативната дейност

2016
Постьпления от п одажби на стоки и п едоставяне на услуги
Мащания към доставчици за стоки и услуги
Мащания към и за сметка на пе сонала
други па ични потоии от опе ативни дейности
Нетии па ични потоци от опе ативни дейности

2015

486
(672)
(171)
(172)
529

7414
(4498
(118)
(278)
2520

21. Рискове
21.1. Валутен риск
Групата не извършва валутни операиии със същесгвена значимост, излагащи го на валутен риск . Няма
налични финансови активи и пасиви в чужцестранна валута .
21.2. Лихвен риск

Групата няма лихвоносни активи , от което следва, че приходите и оперативните ларични потоци са
независими от промени в пазарните лихвени нива.
21.З. Ликвиден риск
Групата няма ликвиден риск .
21.4. Кредитен риск
За разбиране на кредитния риск виж бележки 3.1 и 10.1.
21.5. Ценови риск

Групата няма инвестиции в собствен капита.п на други предприятия , които са публично тьрryеми .
Следователно не са носители на иенови риск и няма ефект от промените в цените им .
22. Нетна печалба на акция
22.1. Основна нетна печалба на акция
Основна нетна печалба на акция е изчислена като се раздели печалбата, отнасяща се до собствениците , на
среднопретегления брой обикновени акции през годината, като са изключени обикновените акции , изкупени
от дружеството и държани като изкупени собствени акции .

2016
Печалба за акционе ите
Общо
Среднопретеглен 6 ой обикновени акции (хил)
Основна нетна печалба на акция

2015
20
20
88
0,23

31
31
88
0,35

22.2. Намалена нетна печалба на акция

Намалена нетна печалба на акция се изчислява чрез коригиране на ереднопретегления брой обикновени
акции с конверсията на потенциалните намаляеми ибикновени акции . Дружеството -майка има само

обикновени акции на приносител .
22.3. Дивидент на акция
За 2015 г. и 2016 г. Група•га не е изплащала дивиденти .
23. Условни активи и условни пасиви
Групата имл услляни пасиви пл сьпебни исконе в лбичайния ход на бизнеса .
Условните активи и пасиви са свързани с получените и предоставените обезпечемия (бележки 1 1)
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24. Провизии за други задължения н разходи
Неизматени

общо

заплати за
20 1 3 г.
13

Към 1 януари 2О l б
Дебитирани в Отчета за печanбата и заryбата и другия всеобхватен доход :

13

Провизииза неизплатени трудови възнагражденияза 20 1 Зг.
Дебитираии в Отчетаза печалбата изагубата и другия всеобхватен доход :

10

10

Провизии за неизплатени трудови възнаграждения за 2012 г.

(1)
2

(1 )

Към 31 декемв и 201 б

2

Анализ на общо провизиите :

2016

2015
2
2

Текущи
Общо

13
13

25.Дарения
25.1. Безвъзмездни средства , предоставени от държавата
Правителствени дарения съгласно МСС20 са помо iц от правителството/правителствени агенции и подобни

органи, които могат да бъдат местни, национални или международни/ под формата на прехвърляне на
ресурси към дружеството в замяна на минало ми бъдещо съответствие с определени условия по отношение
на оперативните дейности на дружеството . Те изключват формм на лравителствена помощ, които не могат в
рамките на разумното да бъдат остойностени и сделки с правителството , които не могат да бъдат
разграничени от нормan ните тьрговски сделки на дружеството .
Дарения , свързани с активи, са правителствени дарения , чието основно условие е, че дружеството, следва да
закупи , сьздаде или по друг начин да придобие дълготрайни активи .

Дарения свързани с приход, са правителствени дарения , различни от правителствените дарения свързани с
активи.
Дарения , свързани с активи се представят като приходи за бъдещи периоди , които се признават на приход
систематично и рационално за срока на полезния живот на актива.
Дарения , свърани с приход се представят като приходи за бъдещи периоди , които се признават на приход в
момента в които се признават разходите за покриването, на които са получени .
През 2016 г. Групата не е получма безвъзмездни средства от държавата .
25.2. Други дарения
През 2016 г. Групата не е получма и предоставяла дарения .
25.3. Държавна помощ
През 2016 г. Групата не е изпълнявала държавни поръчки .
26. Сделкн rьс свързани лица
Грапата е контролирана от „Трансстрой-Холдинг" АД, което притежава б0°/о от акциите му . Останалите 40%
са притежание на много лица. Последното предприятие - майка в групата е „Трансстрой-Холдинг" АД.
Ключовият управленски персонал включва членове на Надзорен съвет и Управителен съвет.
През 2016г. са извършени следните сделки със евързани лица :
хил .лв .
сделки с :

п елп иятие майка
-

Получени па ични заеми
Въ нати па ични заеми

ј

2016

2015

_
233
106

800
1069

~
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Начислени разходи за лихви по получени па ични заеми
уреждане на пасиви за сметка на дружеството или от
дружеството за сметка на свъ заното лице
ОБЩО
ОБ О СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАИИ ЛИЦА

132

167

471
471

2036
2036

хил.лв.
2016

салда към к ая на пе нода

2015

вземания от

дъще ни предприятия

395

395

ОБЩО ВЗЕМАНИЯ
задължения към

395

395

едп иятие-майка
дъще ни лредприятия

2896
444

2515
444

3340

2959

О ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ОБ

_

27. Заведеии rьдебни дела от н срещу дружеството
Дружеството-майка е ищец по следните съдебни дела:
Катя Божинова
Община Руен
ЕТ Хиполита - Иванка Попова
Общият размер на вземанията на дружеството са в размер на 76 хил .лева.
Дружеството -майка е ответник по следните сьдебни дела

-

АПИ

Общият размер на задълженията на дружеството по съдебни дела е 2 400 хил .лева.
28. Информацня по оперативни сегментн
сегменти

П одажби на услуги - общо
- в Бълга ня

приходи

печалба/

2016

2015

за
2016

1693
1693

868
868

20
20

ба
2015
31
31

активи

2016

2015

приходи от

разходи за

лихви
2016 2015

лихви
2016 2015

3
3

5
5

211
211

392
392

29. Събития след отчетния период

✓

Събития след даrата на бапанса са онези събития, както благоприятни, така и неблагоприятни, които
възникват между датата на баланса и датата, на която финансовите отчети са одобрени за публикуване.
Разграничават се два вида събития :
= такива, които доказват условия , сьществували към датата на баланса (коригиращи сьбития след
датата на баланса);
~

такива, които са показателни за условия , възникнали след датата на баланса (некоригиращи

събития след датата на баланса).
Дружеството коригира сумите, признати във финансовите отчети, за да отрази коригиращите събития след

датата на баланса и осъвременява оповестяваннята .
Дружеството не коригира сумите, признати във финансови отчети , за да отрази некоригиращите събития
след датата на баланса. Когато некоригиращите събития след датата на баланса са толкова съществени, че

неоповестяването би повлияло на способността на потребителите на финансовите отчети да вземат
стопански решения, дружеството оповестява следната информация за всяка съществена категория на
некоригиращото събитие след датата на баланса:
❑ естеството на събитието;

❑ оценката на финансовия му ефект или изявление, че такава оиенка не може да бъде направена.
За периода след датата, към която е съставен финансовият отчет, до датата на публикуването му не са
rsастаппли същсствсеги іюкоригиращн rг. о
'ития .

30. Отчитане на грешки
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Грешки по смисъла на МСС8 могат да възникнат във връзка с признаването , оценяването, представянето
или оповестяването на компоненти от финансовите отчети . Потенциалните rрешки за текущия период,

открити в сьщия , се коригират преди финансовите отчети да се одобрят за публикуване . Въпреки това,
грешки понякога се откриват в последващ период и тези грешки от предходни периоди се коригират.
Дружеството коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в гrьрвия финансов отчет,
одобрен за гryбликуване след като са открити чрез :
- преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в които е възникнала
грешка;

-

в случай, че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период,

преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитanа за този период .

Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване със задна дата, освеи ако е
практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода или кумулативния
ефект от тази грешка.
31. Отчет за паричните потоци
Приета политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод .
Паричните потоши се класифицират като парични потоци от:

•

Оперативна дейност

•

Инвестиционна дейност

•

Финансова дейност

32. Отчет за промените в собствения капитал
Приета е счетоводна политика да се изготвя отчета чрез включване на :
Нетна печалба и заryба за периода.
Салдото на неразпределената печалба както и движенията за периода .
Всички статии на приходи или разходи , лечалба или заryба, които в резултат на действащите МСС се
признават директно в собствения капитал .
Кумулативен ефект от промените в счетоводна политика и фундаментални грешки в сьответствие с МСС 8.
Прехвърляне и разпределение на капитал между собствениците .
Настьпилите промени в резултат на всички изменение по всички елементи на собствения капитал .
33. Дата на одобрение на годишния финансов отчет.
Годишният консолидиран финансов отчет за 2016 г. е официan но одобрен за публикуване на 30 март 2017 г.
от Улравителния съвет на дружеств о-майка ..
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