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Период на финансовия отчет – M1.M1.OM18г.-P1.1O.OM18г. 

 

Период на сравнителната информация – предходен период 

Годината, започваща на M1.M1.OM1Tг. и завършваща на P1.1O.OM1Tг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK Счетоводна политика 

OKNK База за изготвяне на финансовите отчети 
Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните стандарти за 
финансови отчети EМСФОFI приети от Комисията на Европейския съюзK Те включват 
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Международните счетоводни стандарти EInternational Accounting ptandards EIApFFI Международните 
стандарти за финансови отчети EInternational cinancial oeporting ptandards EIcopF и тълкуванията за 
тяхното прилагане EpIC – IcoIC interpretationsFK  

Международните стандарти за финансови отчети включват и последващите изменения и 
допълнения на тези стандарти и тълкуванията за тяхното прилаганеI както и бъдещите стандарти и 
тълкуванията за тяхното прилаганеI изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти 
EInternational Accounting ptandards _oard EIAp_FFK 

Счетоводната политика на ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД е разработена в съответствие със Закона за 
счетоводството и Международните стандарти за финансови отчетиK 

OKOK Действащо предприятие 
Финансовият отчет на Дружеството за периодаI приключващ на PN декември OMNU гKI е изготвен на 
базата на принципа на действащо предприятиеK 

OKPK Промени в счетоводната политика 
Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната годинаI с 
изключение на ефектите от влезлите в сила нови стандарти и изискваниятаI които се прилагат 
перспективноI  като Дружеството се е съобразило в пълнота K 

Дружеството прилага следните нови стандартиI изменения и разяснения към МСФОI разработени 
и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандартиI които имат ефект върху 
финансовия отчет на Дружеството и са задължителни за прилагане от годишния периодI започващ 
на N януари OMNU гK: 

МСФО 9 Финансови инструменти в сила за годишни периодиI започващи на или след MN 
януари OMNUF 
Със стандарта се цели да се подобри отчитането на финансовите инструментиI чрез преодоляване 
на проблемитеI които възникнаха в тази област по време на финансовата кризаK По-специално 
МСФО 9 е разработен и приет в отговор на призивите за възприемане на ориентиран в по-голяма 
степен в бъдещето модел за признаване на очаквани загуби по финансови активиK 

МСФО 15 Приходи от договори с клиенти Eв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MN януари OMNUF 
С разработването и приемането на този стандарт се цели да се подобри финансовото отчитане на 
приходите и съпоставимостта им във финансовите отчети в световен мащабK 

МСФО 15 Приходи от договори с клиенти Eв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MN януари OMNUF 
Целта на проекта е да се изяснят насоките в стандарта по отношение на въпросиI възниквали при 
обсъждането муK 

МСФО 9 Финансови инструменти и МСФО 4 Застрахователни договори  (в сила за годишни 
периодиI започващи на или след MN януари OMNUF 
Целта на проекта е да се обърне внимание временните последици от различните ефективни дати  
на прилагане на МСФО 9 и МСФО 4I като са предвидени изключения за застрахователиK 

Годишни подобрения OM14 – OM16: 
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МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане (в 
сила за годишни периодиI започващи на или след MN януари OMNUF 
Проектът е част от цикъла на подобрения OMN4-OMNS и има за цел премахване на някои от 
краткосрочните изключенията в стандартаI които са изпълнили предназначението сиK 

МСФО 1O Оповестяване на дялове и участия в други предприятия (в сила за годишни 
периодиI започващи на или след MN януари OMNTF 
Проектът е част от цикъла на подобрения OMN4-OMNS и има за цел да изясни изискванията на 
стандарта за оповестяване относно интересите на предприятиетоI отчетени като държани за 
продажба или преустановени дейности в съответствие с МСФО RK 

МСС O8 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвмести предприятия (в сила за 
годишни периодиI започващи на или след MN януари OMNUF 
Проектът е част от цикъла на подобрения OMN4-OMNS и има за цел да изясни предвиденото 
изключениеI при изискването за прилагане на единна счетоводна политикаI касаещо 
инвестициитеI притежавани от инвестиционно дружествоK 

Други промени и разяснения: 

МСФО O Плащане на базата на акции (в сила за годишни периодиI започващи на или след MN 
януари OMNUF 
Проектът за изменение на стандарта обединява три инициативи за измененияI касаещи плащане на 
база на акции при непазарни условия и отчитане на промяна в споразумениеI при която се 
превръща от уреждано с плащане в уреждано с инструменти на собствения капиталK 

МСС 4M Инвестиционни имоти (в сила за годишни периодиI започващи на или след MN януари 
OMNUF 
Проектът има за цел да изяснят изискванията на стандарта относно прехвърлянията от и към 
категорията на инвестиционните имотиK 

КРМСФО OO Валутни операции и отчитане на авансите Eв сила за годишни периодиI 
започващи на или след MN януари OMNUF 
Разяснението определя изисквания какъв обменен курс да се използваI при отчитане на получени 
авансови плащания в чуждестранна валутаK 

Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от 
по-ранна дата от Дружеството 

Към датата на одобрението на този финансов отчет някои нови стандартиI изменения и 
разяснения към съществуващи вече стандарти cа публикуваниI но не cа влезли в сила и не cа били 
приложени от по-ранна дата от ДружествотоK 

МСФО 16 Лизинг Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MN януари OMN9F 
Целта на проекта е да се разработи нов стандарт по отношение на лизинговите договориI така че и 
двете страни по него – лизингодателя и лизингополучателя да представят релевантна информацияI 
която отразява достоверно сделките по между имK 

МСФО 9 Финансови инструменти в сила за годишни периодиI започващи на или след MN 
януари OMN9F 
Промените позволяват определени финансови активи да бъдат оценявани по амортизирана 
стойностK 
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КРМСФО OP Несигурности при данъчното облагане Eв сила за годишни периодиI започващи 
на или след MN януари OMN9F 
Разяснението съдържа изискванияI чрез които да се подобри уместността и прозрачността при 
отчитане на несигурни данъчни ефекти и да се улесни оценката и сравнимостта на финансовата 
информацияK 

Годишни подобрения и стандарти, които са в сила за следващи периоди и все още не са 
приети от ЕС: 

МСФО 1T Застрахователни договори Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MN 
януари OMONF 
Целта на проекта да се създаде единен стандартI включващ всички принципитеI така че той да е 
приложим към всички застрахователни и презастрахователни договориI с което да се подобри 
съпоставимостта между компаниитеI юрисдикциите и пазаритеK 

МСС O8 Инвестиции в асоциирани предприятия в сила за годишни периодиI започващи на 
или след MN януари OMN9F 
Целта на проекта е да се изяснят изключенията в МСФО 9 относно прилагането на метода на 
собствения капитал по отношение на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятияK 

Годишни подобрения OM15 -  OM1T 

МСФО P Бизнес комбинации (в сила за годишни периодиI започващи на или след MN януари 
OMN9F 
С промените се изясняват изискванията за оценка при придобиване на контрол върху 
предприятиеI което преди това е било съвместноK 

МСФО 11 Съвместни предприятия (в сила за годишни периодиI започващи на или след MN 
януари OMN9F 
С промените се изясняват изискванията за оценка при придобиване на съвместен контрол върху 
предприятиеI което преди това е било съвместна операцияK 

МСС 1O  Данъци върху дохода в сила Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MN 
януари OMN9F 
С промените се изяснява отчитането на данъциI свързани с дивидентиK 

МСС OP Разходи по заеми Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MN януари OMN9F 
С промените се изясняват изискванията за момента на преустановяване на капитализацията на 
разходи по заемиI когато активътI с който са свързани е в предвиденото състояниеK 

Други промени и разяснения: 

MCC 19 Доходи на наети лица Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MN януари 
OMN9F  
Измененията поясняват счетоводната отчетностI когато се извършва изменениеI съкращаване или 
уреждане на планK 

Изменения в концептуалната рамка на МСФО за стандарти издадени след O9 март OM18 г. 

МСФО P  Бизнес комбинации Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MN януари 
OMOMF  
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С промените се ограничават и поясняват дефиницията за бизнесK Те също така позволяват 
опростена оценка на това дали придобит набор от дейности и активи е по-скоро група активиI 
отколкото бизнесK 

МCC 1 Представяне на финансови отчети и МСС 8 Счетоводна Политика, Промени в 
Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки Eв сила за годишни периодиI започващи на 
или след MN януари OMOMF 
С промените се  изясняват и привеждат в съответствие дефиницията за „съществени“ и дават 
насоки за подобряване на последователността при прилагането на това понятиеK 

OK4K Оповестявания при първоначално прилагане 

Класификация на финансовите активи и ефект от преминаване към МСФО 9 - Финансови 
инструменти: класификация и оценяване 

МСФО 9  влиза с сила и е задължителен за прилагане за финансови отчети за годинатаI  
цзапочваща на или след N януари OMNU гK 

Дружеството е направило преглед на своите финансови активи и пасиви за ефекти при тяхната 
класификация съгласно новия стандарт от N януари OMNU гKI като няма финансови активиI чиято 
класификация се е променила в резултат на прилагането на МСФО 9I спрямо категоризацията им 
съгласно МСС P9K Дружеството няма финансови активи и финансови пасивиI определени като 
отчитани по справедлива стойност в печалба или загубаI според МСС P9I и които са 
прекласифицирани в друга категорияI съгласно МСФО 9K Дружеството запазва класификацията на 
оценявани по амортизирана стойностI като са извършени тестове за коректност на 
класификацията съгласно МСФО 9 и не притежава финансови активи и пасивиI които са 
класифицирани към оценявани по справедлива стойност при преминаванетоK 

 

 

 

 

 

Тип на 
инструмента 

Категория, 
съгласно  
МСС P9 

Категория, 
съгласно  МСФО 9 

Балансова 
стойност по 

МСС P9  

Балансова 
стойност по 

МСФО 9  

Ефект от 
преминаване 

(хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) 
Финансови активи      
Неконтролиращи 
некотирани 
капиталови участия 

Финансови активи на 
разположение и за 
проджба  

Финансови акитвиI 
оценявани по 
справедлива 
стойност през друг 
всеобхватен доход 

NM NM  

Вземания по 
предоставени 
кредити 

Кредити и вземания Финансови активиI 
оценявани по 
амортизирана 
стойност 

9 SPP 9 OPS EP9TF 
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ВземанияI придобити 
чрез цесии 

Кредити и вземания Финансови активиI 
оценявани по 
амортизирана 
стойност 

N NMN N NMN  

Търговски вземания Кредити и вземания Финансови активиI 
оценявани по 
амортизирана 
стойност 

TS RSN TS 4RR ENMSF 

Парични средства и 
депозити 

Кредити и вземания Финансови активиI 
оценявани по 
амортизирана 
стойност 

O4 TTO O4 TR9 ENPF 

Всичко финансови активи    E516) 
Финансови пасиви      
Договори за 
финансова гаранция 

Финансови пасивиI 
оценявани по 
амортизирана 
стойност 

Финансови пасивиI 
оценявани по 
амортизирана 
стойност 

- 9 9 

Всичко финансови пасиви    9 
Данъчен ефект     49 

Общо ефект   E4T6) 

 

Преходни оповестявания в годината на първоначално прилагане на  МСФО15 - Приходи 
от договори с клиенти 

МСФО NR въвежда единен моделI който предприятията да използват при счетоводното отчитане 
на приходите от договори с клиентиK МСФО NR отменя прилаганите преди това принципи за 
признаване на приходиI съответно МСС NU ПриходиI МСС NN Договори за строителство и 
свързаните с тях разясненияK 

Основният принцип на МСФО NR регламентира признаването на приходиI при прехвърлянето на 
обещаните стоки или услуги на клиентиI да се извършва в размерI който отразява 
възнаграждениетоI на което предприятието очаква да има право в замянаK По-конкретно стандартът 
въвежда подход от R стъпки за признаване на приходите: 

Стъпка N: Идентифициране на договора(итеF с клиентX 
Стъпка O: Идентифициране на задълженията по изпълнението в договораX 
Стъпка P: Определяне цената на сделкатаX 
Стъпка 4: Определяне на цената на сделката и сумитеI разпределени към задълженията за 
изпълнението в договораX 
Стъпка R: Признаване на приходI когато Eили катоF предприятието удовлетвори задължението за 
изпълнениеK 

Съгласно МСФО NRI предприятието признава приходI когато Eили катоF е удовлетворено 
задължението за изпълнениеI т.еK когато контролът върху стоките или услугитеI залегнали в 
конкретното задължение за изпълнениеI е прехвърлен на клиентаK  

В МСФО NR са добавени детайлни указания за третиране на конкретни сценарииI както и 
изисквания за подробни оповестяванияK 

Дружеството идентифицираI че само договорите за строителство са в обсега на този стандарт по 
отношение на признаваните приходи от етап на завършеностK Направен е анализ на признаването 
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на приходи от тези договориI който включва определяне на задълженията за изпълнение според 
договора и тяхната периодичностK Стойността на задълженията за изпълнение по тези договори е 
фиксирана и може също да бъде определена точноK Приходите по тези договори се признаватI 
докато услугите се потребяват от клиента и/или като се създава и подобрява активI контролиран от 
негоI т.еK задълженията се удовлетворяват в течение на времетоK Другите приходи са свързани с 
продажба на стоки и услугиI при които обичайно задълженията за изпълнение се удовлетворяват 
към определен момент във времетоI както и рутинни и циклични услугиI които са в поредицаI при 
която клиентът получава и потребява ползитеI където задълженията за изпълнение се 
удовлетворяват в течение на времетоK 
 

OKRK Преходни оповестявания преди първоначално прилагане 

Преходни оповестявания в годината преди първоначално прилагане на МСФО 16 – Лизинг 

МСФО NS въвежда всеобхватен модел за идентифициране на лизинговите договори и 
счетоводното им третиранеI както при лизингодателитеI така и при лизингополучателитеK 
Стандартът отменя настоящите принципи за отчитане на лизингитеI включително МСС NT Лизинг 
и свързани с него тълкуванияK 

МСФО NS разграничава лизинговите договори от договорите за услуги въз основа на това дали 
даден актив се контролира по време на ползването муK Разграничението между оперативен лизинг 
(задбалансовоF и финансов лизинг EбалансовоF се прекратява в счетоводството на 
лизингополучателя и се заменят с моделI при който активът с право на ползване и свързаният с 
него пасив трябва да бъдат признати за всички лизингови договори от лизингополучателя Eт.еK 
балансовоFI с изключение на краткосрочните лизингови договори и лизингови договори на активи 
с ниска стойностK 

Активът с право на ползване първоначално се оценява по цена на придобиване и впоследствие се 
оценява по цена на придобиване Eс някои изключенияFI намалена с натрупаната амортизация и 
загубите от обезценкаI коригирана спрямо всяка преоценка на задължението за лизингK 
Лизинговото задължение първоначално се оценява по настоящата стойност на лизинговите 
плащанияI които не са изплатени към тази датаK Последващо задължението за лизинга се коригира 
с дължимите лихви и плащанията на лизингови вноскиI както и за ефекта от промените на 
лизинговите договориK Освен това класификацията на паричните потоци също ще бъде засегнатаI 
тъй като плащанията по договорите за оперативен лизинг съгласно МСС NT се включват в 
паричните потоци от оперативна дейностI докато съгласно модела на МСФО NS лизинговите 
плащания ще бъдат разделени на плащания на главница и лихвиI които ще бъдат представени 
съответно като парични потоци от финансова и оперативна дейностK 

За разлика от счетоводното третиране при лизингополучателяI по същество МСФО NS пренася 
изискванията за счетоводно отчитане при лизингодателя съгласно МСС NTI съответно  
лизингодателят класифицира договор като оперативен лизинг или финансов лизингK 

МСФО NS е задължителен за прилагане за финансовата годинаI започваща на N януари OMN9 гKI 
Дружеството не го прилага по-раноK 
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OKSK Отчетна валута 

Съгласно изискванията на българското законодателство счетоводните регистри са изготвени в 
леваK  
Данните във финансовите отчети са в хиляди леваK  
 

Към PNKNOKOMNU гK фиксингът на някои валути към българския лев е както следва: 

Валута PNKNOKOMNU гK 
N Еro NK9RRUP лева 
 
Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута 
на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделкатаI Eобявения фиксинг на Българска 
народна банкаFK Приходите и разходите от курсови разликиI които възникват при уреждането на 
тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периодаI са 
отразени в Отчета за всеобхватния доходK 

Отделните елементи на Финансовия отчет на Дружеството са изготвени в хиляди български лева 
(х.лвKFK Това е функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството и дейността му в 
БългарияI функционалната валута за клоновете/мястото на стопанска дейност  е opa-сръбски 
динариI CZK-чешки крониI MKa-македонски денарI rAe -украински гривниK 

Превалутирането от функционална валута към валута на представяне за чуждестранните дейности 
на дружеството се извършва в съответствие с МСС ON – Ефекти от промените в обменните курсове 
/точка OKOP/ 

OKTK Сравнителна информация 

Текущ отчетен период от MNKMNKOMNU гK до PNKNOKOMNU гK Предходен отчетен период от MNKMNKOMNT гK 
до PNKNOKOMNT гK Дружеството представя сравнителна информация за една предходна финансова 
годинаK Ефектите от корекциите в резултат на първоначалното прилагане на МСФО 9 и МСФО NR 
са представени в салдото на неразпределената печалба към началото на периода – MNKMNKOMNUгK  

OKUK Консолидиран финансов отчет 

Дружеството е в процес на изготвяне на своя /предварителен/ консолидиран финансов отчетI като 
се очаква той да бъде публикуван до MNKMPKOMN9 гK  

Дружеството е избрало да оповестява сегментна информация и доход на акция в своя 
консолидиран финансов отчетK 

OK9K Текущи и нетекущи активи и пасиви 

O.9.1. Текущи и нетекущи активи 

Дружеството класифицира актив като текущI когато отговаря на някой от следните критерии: 

- очаква да реализира актива или възнамерява да го продаде или употреби в своя нормален 
оперативен цикълX 
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- държи актива предимно с цел търгуванеX 
- очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния периодX  

или 
- активът е пари или парични еквиваленти Eсъгласно дефиницията на МСФО TFI  освен ако 

за актива няма ограничение да бъде разменян или използван за уреждане на пасив в 
продължение най-малко на дванадесет месеца след края на отчетния периодK 

Актив се класифицира като нетекущI когато не отговаря на критериите за класифициране като 
текущK 

O.9.O. Текущи и нетекущи пасиви 

Пасив се класифицира като текущI когато отговаря на някой от следните критерии: 

- очаква да уреди пасива в своя нормален оперативен цикълX 
- държи пасива предимно с цел търгуванеX 
- пасивът следва да бъде уреден в рамките на дванадесет месеца след края на отчетния 

периодX или 
- Дружеството няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период най- 

малко дванадесет месеца след края на отчетния периодK 

Пасив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите за класифициране като текущK 

Пасив се класифицира като текущI когато той следва да се уреди в рамките на дванадесет месеца от 
края на отчетния периодI дори акоI първоначалният срок е бил за период по-дълъг от дванадесет 
месеца и след края на отчетния период и преди финансовите отчети да са одобрени за 
публикуванеI е сключено споразумение за рефинансиране или за нов погасителен план на 
дългосрочна базаK 

OKNMK ИмотиI машини и съоръжения 

ИмотитеI машините и съоръжения на дружеството включват активиI които отговарят на 
критериите на МСС NS за признаване и имат цена на придобиване равна или по-висока от TMMKMM 
лвK АктивиI които имат цена на придобиване по-ниска от посочената се отчитат като текущи 
разходи за периода на придобиване в съответствие с одобрената счетоводна политикаK Всеки имотI 
машина и съоръжение се оценява при придобиването му по цена на придобиване определена в 
съответствие с изискванията на МСС NSK  

Дружеството е приело политика да отчита всяка позиция на ИмотитеI машините и съоръженията в 
съответствие с МСС NS по цена на придобиване намалена с натрупаната амортизация и натрупана 
загуба от обезценкаK 

Първоначално имотитеI машинитеI съоръженията и оборудването се оценяват по себестойностI 
която включва покупната ценаI включително митата и невъзстановимите данъци върху покупкатаI 
както и всички преки разходи за привеждане на актива в работно състояние за предвидената му 
употребаK 
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Последващи разходи свързани с отделен имотI машина и съоръжение се отчитат в увеличение на 
балансовата стойност на активаI ако е спазен принципа на признаване определен в МСС NS и 
когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над първоначално оценената 
стандартна ефективност на съществуващия активK 

Разходите за текущото обслужване на имотиI машини и съоръжения се отчитат в печалба или 
загуба в момента на извършването имK 

  

ИмотитеI машините и съоръженията се амортизират по линейния метод за периода на очаквания 
полезен животI като амортизируемата им стойност се разпределя системно през негоK Начислената 
амортизация се признава за разходI а с нея се намалява балансовата стойност на активитеK Средният 
полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активиI е както следва: 

Група Години 

Сгради RM 

Съоръжения OR 

МашиниI производствено оборудване и апаратура от OM до PM 

Транспортни средства без автомобили NR 

Автомобили от T до NM 

Всички останали амортизируеми активи T 

Начисляването на разходи за амортизация започва от моментаI в който имотитеI машините и 
съоръженията са наличниI на мястото и в състояниетоI необходими за експлоатацията им по 
начина предвиден от ръководствотоK  

Амортизацията на активите се преустановява на по-ранната от двете дати: 

-дататаI на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО RX и 

-датата на отписване на активитеK 

Амортизацията не се преустановява в периоди на престои или изваждане от активна употребаK 

Остатъчната стойност и полезният живот на активите се преразглеждат при приключването на 
всяка финансова година и ако очакванията се различават от предишните приблизителни оценкиI 
промените се отчитат перспективноI като промяна в счетоводните приблизителни оценкиI в 
съответствие с МСС U Счетоводни политикиI промени в счетоводните приблизителни оценки и 
грешкиK 

Балансовата стойност на даден имотI машина и съоръжение се отписва при продажба на актива 
или когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива или при 
освобождаване от активаK 
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Когато в хода на обичайната си дейност Дружеството рутинно продава имотиI машини и 
съоръженияI които е държало за отдаване под наемI прехвърля тези активи в материалните запаси 
по тяхната балансова стойностI когато престанат да бъдат отдавани под наем и станат държани за 
продажбаK В тези случаи и за активиI държани за продажба в обичайния ход на дейносттаI МСФО R 
не се прилагаK Постъпленията от продажбата на такива активи се признават като приходиI в 
съответствие с МСФО NR – Приходи от договори с клиентиI в моментаI в който клиентът получава 
контрол върху тяхI съответно дадено задължение за изпълнение бъде удовлетвореноK 

Печалбата или загубатаI възникваща от отписването на имотI машина и съоръжение се включват в 
печалбата или загубатаI когато активът се отпишеI освен ако МСС NT не изисква друго при 
продажба и обратен лизингK Печалбите или загубитеI възникващи при отписване на имотI машина 
или съоръжение се определят като разлика между нетните постъпления от продажбатаI ако има 
такива и балансовата стойност на активаK Резултатът се представя нетно в статия Други доходи в 
Отчета за доходитеK 

В състава на ИмотитеI машините и съоръжения се представят капитализираните разходи за 
придобиване на такива активиI както и предоставените аванси в тази връзкаK 

OKNNK Инвестиционни имоти 

Като инвестиционни имоти съгласно МСС 4M се отчитат земи и /или сградиI и/или части от 
сградиI които се държат по-скоро с цел получаване на приходи от наем или за увеличаване 
стойността на капитала или за дветеK ИмотI който се изгражда или разработва за бъдещо 
използване като инвестиционен имот също се отчита като такъвK 

Инвестиционен имот се признава като актив самоI когато е вероятно приписваните му бъдещи 
икономически изгоди да се получат и цената му на придобиване може да се оцени достоверноK  

Прехвърляния от или към инвестиционен имот се правятI само когато има промяна в 
използванетоI доказана чрез:  

- започване на ползване от страна на собственика - за прехвърляне от инвестиционен имот в 
ползван от собственика имотX 

- започване на разработване с цел продажба - за прехвърляне от инвестиционен имот в 
материални запасиX 

-  край на ползването от собственика - за прехвърляне от ползван от собственика имот в 
инвестиционен имотX или 

-  започване на оперативен лизинг към друга страна - за прехвърляне от материален запас в 
инвестиционен имотX 

Инвестиционните имоти се оценяват първоначално по цена на придобиванеI която включва и 
разходите по сделката за придобиване съгласно МСС 4MK 

След първоначалното признаване инвестиционните имоти се отчитат по модела на цената на 
придобиване – по цена на придобиванеI намалена с всички натрупани амортизации и загуби от 
обезценкаI в съответствие с всички изискванията на МСС NS относно този моделK 
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Инвестиционните имоти се амортизират по линейния метод за периода на очаквания полезен 
животI като амортизируемата им стойност се разпределя системно през негоK Начислената 
амортизация се признава за разходI а с нея се намалява балансовата им стойностK Средният полезен 
живот в години за инвестиционните имотиI е: 

Група Години 

Сгради RM 

Инвестиционните имоти се отписватI при освобождаване /продажба или при встъпване във 
финансов лизинг/ или когато трайно се извадят от употреба и от тяхното освобождаване не се 
очаква никаква бъдеща икономическа изгодаK Постъпленията от продажбата на такива активи се 
признават като приходиI в съответствие с МСФО NR – Приходи от договори с клиентиI в моментаI 
в който клиентът получава контрол върху тяхI съответно дадено задължение за изпълнение бъде 
удовлетвореноK МСС NT се прилага при освобождаване чрез встъпване във финансов лизинг или 
при продажба с обратен лизингK  

Печалбите и загубите от изваждане от употреба или освобождаване от инвестиционен имотI се 
определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването и балансовата сума на 
актива и се признават в печалбата или загубата за периода и се представят нетно в статия Други 
доходи в Отчета за доходитеI освен ако МСС NT не изисква другоI при продажба с обратен лизингK 

 

 

OKNOK Нематериални активи 

Дружеството отчита разграничимите непарични активи без физическа субстанция като 
нематериални активиI когато отговарят на определението на нематериален актив и критериите за 
признаванеI  формулирани в МСС PUK 

Нематериален актив се признаваI ако е вероятноI че се ще получат очакваните бъдещи 
икономически ползиI които са свързани с актив и стойността на актива може да бъде определена 
надеждноK 

Първоначално нематериалните активи се отчитат по цена на придобиванеK 

Цената на придобиване на отделно придобит нематериален актив се определя съгласно МСС PU и 
включва покупната ценаI вносните мита и невъзстановимите данъци върху покупката,търговските 
отстъпки и рабати се приспадатI както и всякакви свързани разходи за подготовката на актива за 
неговото очаквано използванеK 

Цената на придобиване на вътрешносъздаден нематериален актив съгласно МСС PU е неговата 
себестойност включваща сумата на разходитеI направени от дататаI на която нематериалният актив 
е отговорил за първи път на критериите за признаванеK 

Нематериалните активи се отчитат след придобиването по цена на придобиване намалена с 
натрупаните амортизации и загуби от обезценкаK 
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Дружеството оценява дали полезният живот на нематериален актив е ограничен или неограничен 
и ако е ограниченI продължителността наI или броя на производствените или сходни единициI 
съставляващи този полезен животK 

Нематериален актив се разглеждаI като имащ неограничен полезен живот когатоI на базата на 
анализ на съответните факториI не съществува предвидимо ограничение за периодаI през който се 
очаква активът да генерира нетни парични потоци за предприятиетоI като нематериалните активи 
с неограничен полезен живот не се амортизиратI а тези с ограничен полезен живот се 
амортизиратK 

Нематериалните активиI които подлежат на амортизацияI се амортизират по линейния метод за 
периода на очаквания полезен животI като амортизируемата им стойност се разпределя системно 
през негоK Начислената амортизация се признава за разходI а с нея се намалява балансовата им 
стойностK Средният полезен живот в години за основните групи дълготрайни материални активиI е 
както следва: 

 

Група Години 

КомпютриI периферни устройстваI софтуер R 

Всички останали амортизируеми активи T 

Активи с ограничен срок на ползване по договор 

Амортизацията започваI когато активът е на разположение за ползванеI т.еK когато той е на мястото 
и в състояниетоI необходимо за способността му да работи по начинI очакван от ръководствотоK 

Амортизацията се прекратява на по-ранната от: 

-дататаI на която активът е класифициран като държан за продажба Eили включен в групата за 
освобождаванеI която е държана за продажбаF в съответствие с МСФО RX и   

- дататаI на която активът е отписанK 

Нематериалните активи се отписватI при освобождаване /продажба или когато трайно се извадят 
от употреба и от тяхното освобождаване не се очаква никаква бъдеща икономическа изгодаK 
Постъпленията от продажбата на такива активи се признават като приходиI в съответствие с 
МСФО NR – Приходи от договори с клиентиI в моментаI в който клиентът получава контрол върху 
тяхI съответно дадено задължение за изпълнение бъде удовлетвореноK МСС NT се прилага при 
освобождаване чрез встъпване във финансов лизинг или при продажба с обратен лизингK  

Печалбите и загубите от изваждане от употреба или освобождаване от нематериален активI се 
определят като разлика между нетните постъпления от освобождаването и балансовата сума на 
актива и се признават в печалбата или загубата за периода и се представят нетно в статия Други 
доходи в Отчета за доходитеI освен ако МСС NT не изисква другоI при продажба с обратен лизингK 
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OKNPK Инвестиции в дъщерни предприятия 

Дъщерни предприятия са всички предприятияI които се намират под контрола на ДружествотоK 
Контролът на Дружеството върху тях се изразява във възможността му да ръководи и определя 
финансовата и оперативната им политикаI така че да се извличат изгоди в резултат на тяхната 
дейносттаK  

В индивидуалния финансов отчет на ДружествотоI инвестициите в дъщерни предприятия  са 
представени по цена на придобиване EсебестойностFI намалена със загубите от обезценкиK При 
установяване на условия за обезценкаI същата се признава в отчета за доходитеK 

Придобиванията и продажбите /освобождаването/ на инвестиции в дъщерни дружества се 
отчитат по “датата на сключване” на сделкатаK 

Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите 
индивидуални финансови отчетиI когато бъде установено правото му да получи дивидентаK 
Получени разпределенияI надвишаващи тези печалбиI се разглеждат като възстановяване на 
инвестицията и се признават като намаление на цената на придобиване /себестойността/ на 
инвестициятаK 

Инвестициите се отписватI когато се прехвърлят праватаI които произтичат от тях на други лица 
при настъпването на правните основания за това и по този начин се загубва контролът върху 
стопанските изгоди от инвестициитеK Нетният доход от освобождаванетоI представляващ 
разликата между постъплениятаI ако има такиваI и себестойността на инвестициитеI се представя в 
статии Финансови приходи или съответно Финансови разходи в Отчета за доходитеK 

В случайI че дружеството запази участие в дадено предприятиеI което следва да бъде признатоI то 
се класифицира като асоциирано или в съответствие с МСФО 9I съобразно обстоятелстватаK 
Балансовата стойност към датата на загуба на контрол се приемаI съответноI за цена на 
придобиване при първоначалната оценка на инвестицията в асоциирано предприятие или се 
коригира до справедливата стойностI ако се налагаI при признаването на неконтролиращото 
участиеK 

OKN4K Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия 

Асоциирани са тези предприятияI върху които Дружеството е в състояние да оказва значително 
влияниеI но които не са нито дъщерни предприятияI нито съвместни предприятияK  

В индивидуалния финансов отчет на ДружествотоI инвестициите в асоциирани предприятия  са 
представени по цена на придобиване EсебестойностFI намалена със загубите от обезценкиK 

Съвместно предприятие е договорно споразумениеI по силата на което Дружеството и други 
независими страни се заемат със стопанска дейностI която подлежи на съвместен контрол и 
страните притежаващи съвместен контрол върху предприятието имат право на нетните активи на 
предприятиетоK  

В индивидуалния финансов отчет на ДружествотоI инвестициите в съвместни предприятия  са 
представени по цена на придобиване EсебестойностFI намалена със загубите от обезценкиK 
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Дружеството признава дивидент от асоциирано или съвместно предприятие в печалбата или 
загубата в своите индивидуални финансови отчетиI когато бъде установено правото му за 
получаване на въпроснияK 

Инвестициите се отписватI когато се загуби значителното влияние или съвместният контролI 
съответно върху асоциираните или смесените предприятияK Доходите от освобождаванетоI 
включващи нетния резултат между полученото възнаграждение от негоI ако има таковаI и 
стойността на инвестициятаI се представя в статия Финансовите приходи/разходи в Отчета за 
доходитеK 

ИнвестициитеI които не са класифицирани като дъщерниI асоциирани или смесени предприятия 
се отчитат по справедлива стойност класифицирани като финансови активиI оценявани по 
справедлива стойност през друг всеобхватен доходI съгласно изискванията и изключенията в 
МСФО 9I относно класификацията на капиталови инструментиK 

ИнвестицииI които са класифицирани в съответствие МСФО R като държани за продажба/или са 
включени в група за изваждане от употребаI която е класифицирана като държана за продажба/ се 
отчитат в съответствие с този МСФОK 

OKNRK Обезценка на дълготрайни активи 

Съгласно изискванията на МСС PSI към края на отчетния период се прави преценка дали 
съществуват индикацииI че стойността на даден дълготраен актив от състава на ИмотитеI 
машините и съоръжениятаI Инвестиционните имотиI Нематериалните активи и Инвестициите в 
дъщерниI асоциираниI и смесени предприятия е обезцененаK В случай на такива индикации се 
изчислява възстановимата стойност на актива и се определя загубата от обезценкаK 

За загуба от обезценка се признава суматаI с която балансовата стойност надхвърля възстановиматаK 
Възстановимата стойност е по-високата от нетната продажна стойност и стойността в употребаK 

За целите на определяне на обезценкатаI активите на Дружеството са групирани на най-малката 
разграничима група активиI за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица 
генерираща парични потоциK 

OKNSK Материални запаси 

Материални запаси са активи: 
- държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност /стокиI продукция/X 
- намиращи се в процес на производство за такава продажба /незавършено производство/X 
- материални запасиI които се изразходват в производствения процес или при предоставяне 

на услуги /материалиI суровини/K 

Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуванетоI 
преработкатаI както и други разходиI направени във връзка с доставянето им до настоящото им 
състояние и местоположениеK 

Разходите по закупуване на материалните запаси включват покупната ценаI вносните мита и други 
невъзстановими данъциI транспортните разходи и дрKI които директно могат да се отнесат към 
придобиването на стокитеI материалите и услугитеK Търговските отстъпки рабати и дрK подобни 
компоненти се приспадат при определяне на покупната стойностK 
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ДотолковаI  доколкото при предоставянето на услуги се ползват материални запасиI  то те се 
включват в себестойността на услугитеK Себестойността се състои главно от разходите за труд и 
другите разходи за персоналаI зает в предоставянето на услугатаI включително служителитеI 
изпълняващи надзорна дейностI и съответната част от общите разходи за тяхK Трудът и други 
разходиI свързани с продажбите и общия административен персоналI не се включватI а се 
признават за разходи в периодаI в който са възникналиK 

Материалните запаси се представят по по-ниската от цена на придобиване и нетната реализируема 
стойностK Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата продажна цена в 
нормалния ход на стопанската дейностI намалена с приблизително оценените разходи по 
завършване на производствения цикъл и тезиI които са необходими за осъществяване на 
продажбатаK 

Загуба от обезценка се признава винаги в случайI че балансовата стойност на даден материален 
запас превишава неговата възстановима стойностK Загубите от обезценка се признават в Отчета за 
доходитеK Разходът при потребление/отписване се определя по метода „среднопретеглена” 
стойностK 

Някои материални запаси могат да бъдат отнесени по сметките на други активиI като например 
материални запасиI които се използват като компонент на създадените от самото предприятие 
собствени имотиI съоръжения и оборудванеK Материалните запасиI отнесени към друг активI се 
признават за разход в продължение полезния живот на активаK 

OKNTK АктивиI държани за продажба 

Като активи държани за продажба съгласно МСФО R се класифицират нетекущи активиI чиято 
балансова стойност ще бъде възстановена по-скоро чрез сделка за продажба отколкото чрез  
продължаваща употребаK 

Активите държани за продажба се оценяват по по-ниската от балансовата им стойност и 
справедливата им стойност намалена с разходите за продажбатаK 

Загуба от обезценка се признава при всяко първоначално или последващо намаление на 
стойността на активи държани за продажбаK 

Печалба от последващо увеличение на справедливи стойностиI намалени с разходите за продажба 
на активи държани за продажба се признава до размера на обезценката на съответния актив 
начислена преди товаI съгласно МСС PS и МСФО RK 

OKNUK Финансови инструменти 

Финансов инструмент е всеки договорI който поражда финансов актив за Дружеството и финансов 
пасивI или инструмент на собствения капитал за друго предприятиеI или обратноK 

Финансов актив е всеки активI който е представлява: парични средстваI капиталов инструмент на 
друго предприятиеI договорно право да се получат или разменят при потенциално благоприятни 
условия парични средства или финансови инструменти с друго предприятиеI както и договорI 
който ще бъде уреден с инструменти на собствения капитал на Дружеството и е недеривативI при 
който то може или ще получи променлив брой от своите капиталови инструментиI или деривативI 
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който може или ще бъде уреденI чрез размяна на фиксирана сума парични средства или друг 
финансов активиI срещу фиксиран брой собствени капиталови инструментиK 

Финансов пасив е всеки пасивI които представлява: договорно право да се предоставят или 
разменят при потенциално неблагоприятни условия парични средства или финансови 
инструменти с друго предприятиеI както и договорI който ще бъде уреден с инструменти на 
собствения капитал на издателя и е недеривативI при който Дружеството може или ще получи 
променлив брой от капиталовите инструменти на предприятиетоI или деривативI който може или 
ще бъде уреденI по начинI различен от размяна на фиксирана сума парични средства или друг 
финансов активиI срещу фиксиран брой капиталови инструменти на предприятиетоK 

O.18.1.  Финансови активи 

O.18.1.1. Признаване и класификация на финансовите активи 

Дружеството признава финансов актив в своите финансови отчетиI когато стане страна по 
договорните условия на финансовия инструментK 

Дружеството класифицира финансовите активиI съобразно последващото им оценяване в 
категории: „финансови активиI оценявани по амортизирана стойност“I „финансови активиI 
оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход“I или „финансови активиI 
оценявани по справедлива стойност пред печалба или загуба“I както това е уместноI съгласно 
договорните условия по инструментите и установените бизнес модели в ДружествотоI в 
съответствие с МСФО 9K Класификацията е в зависимост от същността и предназначението на 
финансовите активи към датата на тяхното придобиванеK 

При обичайните покупки и продажбиI финансовите инструменти се признават и отписват на база 
„дата на сделката“K Дружеството прилага метода последователно по отношение на всички сделки с 
финансови активи по всяка категорияI като за целта са определени две допълнителни категории: 
„финансови активиI определени като оценявани по справедлива стойност през печалбата или 
загубата“I отделно от тезиI за които задължително се прилага този подходI както и „инвестиции в 
капиталови инструментиI оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доходI 
отчетени чрез право на избор“I отделно от тезиI които задължително се оценяват по този моделK  

O.18.1.O. Първоначално оценяване 

Първоначално всички финансови активиI с изключение на търговските вземанияI се оценяват по 
тяхната справедлива стойностI плюс преките разходи по транзакциятаI в случайI че не се отчитат 
по справедлива стойност в печалбата и загубатаI когато се признават първоначално нето от 
разходите по сделкатаK Търговските вземанияI които не съдържат съществен компонент на 
финансиране и за които Дружеството прилага практически целесъобразната мярка по МСФО NR в 
това отношениеI се оценяват първоначално по съответната цената на сделкатаI в съответствие с 
МСФО NRK За всички други финансови активиI придобити при пазарни условияI Дружеството 
също приема за най-добро доказателство относно справедливата им стойностI при първоначално 
признаванеI съответната цена на сделкатаK При разлика между двете стойностиI инструментите с 
котирани цени или релевантни наблюдаеми данни се отчитат по справедлива стойностI като 
разликата до цената на сделката се признава в печалба или загубаI а във всички останали по 
справедлива стойностI коригиранаI за да се разсрочи разликатаI която се признава до степента на 
промяна в даден факторI който биха взели предвид участниците в пазараK 
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O.18.1.P. Последващо оценяване и представяне 

За целите на последващото оценяване и представяне финансовите активи се класифицират в една 
от следните три категории: „финансови активиI оценявани по амортизирана стойност“I 
„финансови активиI оценявани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход“I или 
„финансови активиI оценявани по справедлива стойност пред печалба или загуба“K 

i. Финансови активи по амортизирана стойност 

Дружеството оценява финансовите си активи по амортизирана стойностI когато те се държат в 
рамките на бизнес моделI чиято основната цел е да се събират договорните парични потоциI които 
включват плащания единствено на главница и лихваK 

Тези финансови активи включват: парични средства и парични еквивалентиI търговски вземанияI 
вземания по предоставени заемиI вземанияI придобитиI чрез цесииI търговски вземания и други 
вземанияI при които дружеството е станало страна по договор или споразумение и които следва да 
бъдат уредени в нетно парични средстваK Тази категория е с най-съществен дял за финансовите 
инструменти на Дружеството и за него като цялоK 

Последващото оценяване се извършваI по метода на „ефективната лихва“I чрез който приходите 
от лихви се изчисляватI като ефективният лихвен процент се прилага към брутната балансова 
стойност на инструментитеK За закупени или създадени активиI с първоначална кредитна 
обезценка и такива с призната впоследствие кредитна обезценкаI се прилагаI съответноI 
коригирания за кредитни загуби ефективен лихвен процент и ефективния лихвен процентI но по 
амортизираната стойност на активаK 

За просрочените търговски и други вземания до P месеца лихви не се начисляватK Финансовите 
активи в тази категория се подлагат на преглед за обезценка към датата на всеки финансов отчет на 
ДружествотоI като промените се отразяват в печалбата или загубатаK 

ii. Финансови активи отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход 

Дружеството оценява финансовите си активи по справедлива стойност през друг всеобхватен 
доходI когато те се държат в рамките на бизнес моделI чиято цел е както събиране на договорните 
парични потоциI състоящи се единствено от плащания на главници и лихвиI така и продажба на 
тези финансови активиK 

Дружеството прилага изключенията в МССФО 9 по отношение на капиталови инструментиI които 
не са държани за търгуванеI но които иначе биха били оценявани по справедлива стойност през 
печалбата или загубатаI като за конкретни инвестиции в такива инструменти прави неотменим 
изборI при признаването имI да бъдат от отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен 
доходK Такива финансови активи се представят в пояснителните приложения към финансовия 
отчет отделно от другите инструментиI които задължително се оценяват по този моделK 

Финансовите активи в тази категория включват: капиталови инструментиI представляващи 
малцинствени дяловеI които не са държани за търгуване и за които Дружеството е направило 
неотменим избор при тяхното признаване да се отчитат последващо по справедлива стойностI 
през друг всеобхватен доходK 

Последващото оценяване на тази категория инструменти се извършва по справедлива стойностI 
като промените се признават в друг всеобхватен доходK Справедливите стойности се определят въз 
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основа на котирани цени на активен пазарI а когато няма такъв на база техники за оценяванеI 
обикновено анализ на дисконтираните парични потоциK При липса на котирани цени относно 
капиталови инструментиI класифицирани за отчитане по справедлива стойност през друг 
всеобхватен доходI за определяне на справедливата им стойност се ползва цената на придобиванеI 
когато това е уместно съгласно МСФО 9I обикновено – липсва актуална информация и/или са 
налице широк обхват възможни оценкиI при определени обстоятелстваK 

Финансовите активи в тази категорияI държани с целI както събиране на договорните парични 
потоциI включващи единствено плащания на главници и лихвиI така и продажба имI подлежат на 
преглед за обезценка към всеки финансов отчет на ДружествотоK Разликите се признават в печалба 
или загубаI като корективът за обезценка се представя в друг всеобхватен доходI без да се намалява 
стойността на активите в Отчета за финансовото състояниеK 

iii. Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата 

Дружеството оценява всички останали финансови активиI различни от тезиI които са определени 
като оценявани по амортизирана стойност или по справедлива стойност през друг всеобхватен 
доходI по справедлива стойност през печалбата и загубатаK 

В случайI че по този начин се елиминирала или намалява значително несъответствието в 
оценяването или признаването на даден финансов активI което би произтекло от признаване на 
резултати и промени въз основа на различни базиI Дружеството може да приложи изключениятаI 
съгласно МСФО 9 и при първоначално признаване да неотменимо да определи финансов активI 
като оценяван по справедлива стойност през печалбата и загубаI вклK договори за доставка на 
нефинансова позицияK Такива финансови активи се представят в пояснителните приложения към 
финансовия отчет отделно от другите инструментиI за които задължително се прилага този 
подход на оценяванеK 

Финансовите активи в тази категория включват: капиталови и дългови инструменти на 
предприятия емитентиI търгувани на активен пазарK 

Финансовите активи в тази категория се представят по справедлива стойност в Отчета за 
финансовото състояниеI като промените се промените се признават в печалба или загубаK 

iv. Състав на финансовите активи  

Финансовите активи на дружеството към края на отчетния период включват: 
- парични средства и предоставени заемиI вземания по цесииI търговски и други вземанияI 

определени като „финансови активиI отчитани по амортизирана стойност“X и  
- капиталови инструментиI определени като „финансови активиI отчитани по справедлива 

стойност през друг всеобхватен доход“K 

O.18.1.4. Обезценка на финансови инструменти 

Дружеството изчислява и признава загуби за очаквани кредитни загуби и кредитни обезценки за 
финансови активиI оценявани по амортизирана стойностI дългови инструментиI отчитани по 
справедлива стойност през друг всеобхватен доходI активи по договори с клиенти и договори за 
финансова гаранцияK 
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Дружеството признава като печалба или загуба от обезценка размера на очакваните кредитни 
загуби EОКЗF или обратното им проявлениеK ОКЗ са настоящата стойност на паричния недостиг за 
очаквания срок на инструментаI което е разликата между паричните потоциI дължими на 
предприятието по договор и паричните потоциI които предприятието очаква да получиI 
дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процентI негова приблизителна стойност или с 
текущия лихвен процентI както е уместноI съответноI спрямо условията и вида на инструментаK 
Очакваните парични потоци включват и паричните потоциI които предприятието очаква да 
получи от обезпечението или в резултат на други кредитни подобренияI неразделна част от 
договораK 

Обезценката и загубите по финансовите инструменти се разглеждат на три етапа – на първите два 
като очаквани кредитни загуби за загубиI които могат да възникнат в резултат на неизпълнениеI а 
на третия като кредитна обезценка EзагубаFI вече въз основа на доказателства за товаI в резултат на 
потенциално или фактическо неизпълнение по инструментитеK  

Очакваните кредитни загуби за експозицииI за които не е налице значително повишение на 
кредитния риск спрямо първоначалното признаванеI се признават за кредитни загубиI които е 
възможно да възникнат в резултат на събития по неизпълнение през следващите NO месецаK За 
кредитни експозицииI за които е налице значително повишение на кредитния риск от 
първоначалното признаванеI очакваните кредитни загуби се признават по отношение на загубиI 
които е възможно да възникнат през целия срок на инструментаK 

Към датата на всеки финансов отчет Дружеството определя дали кредитният риск по финансовите 
инструмент се променил значително спрямо първоначалното признаванеI като използва цялата 
разумна и аргументирана информацияI която е достъпна без извършване на излишни разходи или 
усилияK При тази оценкаI Дружеството преразглежда създадения вътрешен кредитен рейтинг на 
длъжникаI движението и/или преструктуриранията по този или други инструменти на длъжникаI 
както и обективни външни факториI коитоI по преценка на ДружествотоI могат да имат отражение 
върху вземанията на индивидуално или колективно нивоK В допълнение се преценява дали 
съществува значително увеличение на кредитния рискI когато плащанията по договора са в 
просрочие над PM дниK 

Дружеството приема даден финансов инструмент за такъв в неизпълнениеI когато договорните 
плащания са в просрочие над 9M дниK В определени случаиI обачеI даден финансов актив може да 
се разглежда като такъв в неизпълнениеI когато вътрешна или външна информация предоставя 
индикацияI че е малко вероятно Дружеството да получи пълния размер на неиздължените суми по 
договораI преди да се вземат под внимание каквито и да било кредитни подобренияI държани от 
негоK Финансови активи се отписватI когато не съществува разумно очакване за събиране на 
паричните потоци по договораK 

По отношение на търговските вземанияI активите по договориI произтичащи от сделки в обхвата 
на МСФО NRI които не съдържат съществен компонент на финансиране и за които се прилага 
практически целесъобразната мярка по МСФО NR в това отношениеI Дружеството прилага 
опростен подходI в съответствие с МСФО 9I като признава провизия за загуба въз основа на ОКЗ 
за целия срок на инструмента към всяка отчетна датаK За целта е приложена практически 
целесъобразна мярка по МСФО 9 и е създадена матрица на провизиитеI чрез която се изчисляват 
очакваните кредитни загуби по търговски вземания и активи по договори с клиентиK Вземанията се 
категоризират по просрочие и се групират по вид и клиентски сегменти с различни модели на 
кредитни загубиK 
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За изходни данни относно търговските вземания активите по договори с клиентиI Дружеството 
използва натрупания си опит в областта на кредитните загуби по такива инструментиI за да оцени 
очакваните кредитни загубиK Ползваните исторически данни са за периоди от P до R години назадI 
групирани по вида и съответните модели на клиентски сегментиI и коригирани с прогнозни 
фактори за икономическата средаK 

Търговските вземания и активите по договори с клиенти не са лихвоносни и обичайно се уреждатI 
съответно: между SM и NUM дни и между NUM и PSM дниK Дружеството счита дадено търговско вземане или 
актив по договор с клиент за такива в неизпълнениеI когато са в просрочиеI съответно: над PSM дни и над R4M 
дниK В определени случаиI обачеI дадено вземане или актив по договор може да се разглеждат като 
такива в неизпълнениеI когато вътрешна или външна информация предоставя индикацияI че е 
малко вероятно Дружеството да получи пълния размер на договорните сумиK В допълнение 
Дружеството взема предвид цялата разумна и аргументирана информацияI която е достъпна без 
извършване на излишни разходи или усилияI с което да се елиминира възможността за 
недостоверно представяне на кредитния риск на индивидуално и колективно нивоK 

Печалбите Eобратно проявлениеF и загубите от обезценкиI включващи провизиите за очаквани 
кредитни загуби и кредитни обезценки се признават в печалбата или загубатаI като корективът за 
обезценка на дългови инструментиI отчитани по ССДВДI се представя в друг всеобхватен доход и 
не намалява балансовата стойност на инструментаK 

O.18.1.5. Отписване, печалби и загуби 

Финансовите активи се отписватI когато правата за получаване на парични потоци са изтекли или 
когато са били прехвърлениI като Дружеството е прехвърлило в значителна степен всички ползи и 
рисковеI свързани със собственосттаI за което се прави оценкаK  

Когато Дружеството запази правата за получаване на паричните потоци от финансовия активI но 
поеме задължение за плащане на паричните потоци без съществено закъснение към крайни 
получателиI финансовият актив се отписваI при условиеI че Дружеството няма задължение да 
плати на крайните получателиI без да са събрани еквивалентните суми и не може да се разпорежда 
с първоначалния активI освен като обезпечение в тяхна полза по това задължениеK 

Когато Дружеството нито прехвърлиI нито запази по същество всички рискове и ползи от 
собствеността върху финансов активI преценява дали е запазен контролът върху негоK В случайI че 
контролът не е запазенI активът се отписва и се признават всякакви права и задълженияI които са 
създадени или запазени при прехвърлянетоI ако контролът е запазенI финансовият актив се 
признава до степента на продължаващото участиеK 

Резултатът от отписването на финансов активI представляващ разликата между полученото 
възнаграждение и балансовата му стойност към датата на отписванеI се признава нетно в печалбата 
или загубата в статия Финансови приходи/разходи в Отчета за доходитеK 

При отписване на финансови активиI оценявани по справедлива стойностI през друг всеобхватен 
доходI за които задължително се прилага този моделI кумулативните печалби или загуби по тяхI 
признати преди това в друг всеобхватен доходI се прекласифицират в печалбата или загубатаK При 
отписване на активиI които са определени като оценявани по справедлива стойност през друг 
всеобхватен доходI кумулативни печалби и загуби по тях се прехвърлят в неразпределената 
печалбаI в рамките на собствения капиталK 
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Дружеството признава дивидент от по финансовите активи в печалбата или загубата в своите 
финансови отчетиI когато бъде установено правото му да получи дивидентаI има вероятност да 
получи изгодиI свързани с дивидентаI а размерът му може да бъде надеждно оцененK 

O.18.O. Финансови пасиви 

O.18.O.1. Признаване и класификация 

Дружеството признава финансов пасив в своите финансови отчетиI когато стане страна по 
договорните условия на финансовия инструментK 

Дружеството класифицира финансовите пасивиI съобразно последващото им оценяване в 
следните категории: „финансови пасивиI оценявани впоследствие по амортизирана стойност“I 
„договори за финансова гаранция“I „финансови пасивиI оценявани по справедлива стойност през 
печалба или загубата“I „пасивиI в резултат на отписване на финансов активI което не отговаря на 
условията или при подхода на продължаващо участие“ и „ангажименти за отпускане кредит с 
лихвен процент под пазарния“K 

O.18.O.O. Първоначално оценяване 

Първоначално всички финансови пасиви се оценяват по тяхната справедлива стойностI нетно от 
преките разходи по транзакциятаI в случайI че не се отчитат по справедлива стойност в печалбата 
и загубатаI когато се признават първоначално по неяK За всички финансови пасивиI придобити 
при пазарни условияI Дружеството приема за най-добро доказателство относно справедливата им 
стойностI при първоначално признаванеI съответната цена на сделкатаK При разлика между двете 
стойностиI инструментите с котирани цени или релевантни наблюдаеми данни се отчитат по 
справедлива стойностI като разликата до цената на сделката се признава в печалба или загубаI а във 
всички останали по справедлива стойностI коригиранаI за да се разсрочи разликатаI която се 
признава до степента на промяна в даден факторI който биха взели предвид участниците в пазараK 

O.18.O.P. Последващо оценяване 

За целите на последващото оценяване и представяне финансовите пасиви се класифицират в една 
от следните пет категории: „финансови пасивиI оценявани впоследствие по амортизирана 
стойност“I „договори за финансова гаранция“I „финансови пасивиI оценявани по справедлива 
стойност през печалба или загубата“I „пасивиI в резултат на отписване на финансов активI което 
не отговаря на условията или при подхода на продължаващо участие“ и „ангажименти за 
отпускане кредит с лихвен процент под пазарния“K 

i. Финансови пасиви по амортизирана стойност 

Дружеството оценява финансовите пасиви по амортизирана стойностI когато те не попадат 
задължително в обхвата на някоя от другите категорииI в съответствие с МСФО 9I както и когато 
Дружеството не прилага изключениетоI с което неотменимо да определи финансов пасив при 
първоначално признаване като оценяван по справедлива стойност през печалбата и загубатаI при 
определените за това условияI съгласно МСФО 9K 

Категория „финансови пасивиI отчитани по амортизируема стойност“ включва получени заемиI 
търговски задължения и други задълженияI при които дружеството е станало страна по договор 
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или споразумение и които следва да бъдат уредени в нетно парични средстваK Тази категория е с 
най-съществен дял за финансовите инструменти на Дружеството и за него като цялоK 

Последващото оценяване се извършваI по метода на „ефективната лихва“K Амортизираната 
стойност се изчислява като се вземат под внимание каквито и да било отбиви или премии при 
придобиванетоI както и такси или разходиI които представляват неразделна част от ефективния 
лихвен процентK 

ii. Договори за финансова гаранция 

Дружеството оценява финансовите пасиви като договори за финансова гаранцияI когато те 
отговарят на условията за товаI  а именно:  когато Дружеството е поело задължение да извършва 
плащания по даден финансов инструмент единствено в случай на неизпълнение от страна на 
длъжника в съответствие с условията по гарантирания инструментK 

Категория „договори за финансова гаранция“ включва: подписани гаранционни споразумения с 
банки по кредитиI отпуснати на свързани лицаI авалирани записи на заповедK 

ПоследващоI договорите за финансова гаранция се оценяват по по-високата от стойността на 
коректива за загубиI определена аналогично на финансов активI отчитан по амортизирана 
стойностI в съответствие с раздел OKNUKNK4 Обезценка на финансови инструменти или 
първоначално признатата стойност намаленаI когато е уместноI с кумулативната стойност на 
приходитеI признати в съответствие с МСФО NRK 

iii. Финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност, през печалбата или 
загубата 

Финансовите пасиви по справедлива стойност в печалбата или загубата включват финансови 
пасивиI държани за търговияI и финансови пасивиI определени при първоначалното признаване 
като такива по справедлива стойност в печалбата или загубатаK Финансовите пасиви се 
класифицират като държани за търговияI ако са придобити с цел повторна покупка в близко 
бъдещеK Финансови пасивиI определени при първоначално признаване като такива по 
справедлива стойност в печалбата или загубатаI се определят като такива към датата на 
първоначално признаванеI само ако са изпълнени критериите на МСФО 9K  

iv. Пасиви, в резултат на отписване на финансов актив, което не отговаря на условията 
или при подхода на продължаващо участие 

Дружеството отчита финансови пасиви в тази категорияI когато дадено прехвърляне на финансов 
актив не води до отписванеI или когато нито прехвърляI нито запазва по същество всички рискове 
и изгоди от собствеността и е приложен подходът за продължаващо участиеK 

Дружеството оценява финансовите пасиви в тази категория по стойността на полученото 
възнаграждениеI когато финансовият актив не е отписан и по амортизиранатаI или справедлива 
стойност на правата и задължениятаI спрямо това как се оценява финансовият актив с 
продължаващо участиеI когато този подход е приложенK 
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v. Ангажименти за отпускане на кредити с лихвен процент под пазарния 

Дружеството оценява финансовите пасиви като ангажименти за отпускане кредит с лихвен 
процент под пазарнияI когато те отговарят на условията за това – то да е поело ангажимент за такъв 
инструментK 

ПоследващоI ангажименти за отпускане кредит с лихвен процент под пазарния се оценяват по по-
високата от стойността на коректива за загубиI определена аналогично на финансов активI отчитан 
по амортизирана стойностI в съответствие с раздел OKNUKNK4K Обезценка на финансови инструменти 
или първоначално признатата стойност намаленаI когато е уместноI с кумулативната стойност на 
приходитеI признати в съответствие с МСФО NRK 

vi. Състав  на финансовите пасиви  

Финансовите пасиви на дружеството към края на отчетния период включват: 
- получени заемиI търговски и други задължения отчитани по амортизирана стойностX и  
- договори за финансова гаранцияI издадени за свързани лица в полза на търговски банкиK 

O.18.O.4. Отписване, печалби и загуби 

Финансов пасив се отписваI когато задължението бъде погасеноI или прекратеноI или изтечеK 
Когато съществуващ финансов пасив бъде заменен с друг от същия кредитодател при съвършено 
различни условияI или условията на съществуващ пасив бъдат съществено променениI тази 
размяна или модификация се третира като отписване на първоначалния пасив и признаване на 
новK  

Разликата между балансовата стойност на финансов пасивI който е бил уреден или прехвърлен на 
друго лицеI и платеното възнаграждениеI включително всякакви прехвърлени непарични активи 
или поети пасивиI се признава в печалбата или загубатаK 

OKN9K Парични средства 

Паричните средства  включват парични средства в брой и безсрочни депозитиI съответно в лева и 
във валутаK  

Паричните еквиваленти са краткосрочниI високоликвидни инвестицииI които са лесно обръщаеми 
в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността имK 

Предприятието е приело политика да отчита в състава на паричните си средства краткосрочни 
депозити – до P месецаK В състава на паричните средства в отчета за финансовото състояние са 
представени и начислените и неполучени лихви по същите депозити към края на отчетния 
периодK 

В допълнение се представя равнение между салдата на в Отчета за финансово състояние и Отчета 
за паричния поток в пояснителните сведения към Финансовия отчетK 

OKOMK Капитал и резерви 

Собственият капитал на Дружеството се състои от основен капиталI премии от емисииI резерви от 
преизчисления на чуждестранни дейностиI общи и други резерви и финансов резултатK 
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O.OM.1. Основен капитал 

Основния капитал на Дружеството включва: 

- Регистриран капитал – представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за 
регистрация на Трейс Груп Холд АДI разпределен в O4 OMM MMM акции с номинал N лева 
всякаX и 

- Изкупени собствени акции – представени по цена на придобиванеK 

Ако Дружеството придобие повторно свои инструменти на собствения капиталI тези инструменти 
(изкупени собствени акцииF се приспадат от собствения капиталK Не се признава нито печалбаI 
нито загуба от покупкатаI продажбатаI емитирането или обезсилването на инструменти на 
собствения капитал на Трейс Груп Холд АДK Платеното или полученото възнаграждение се 
признава директно в собствения капиталK 

При издаването или придобиването на свои инструменти на собствения капитал Дружеството 
прави различни разходиK Тези разходи обичайно включват регистрация и други законови таксиI 
изплатени суми на правниI счетоводни и други професионални консултанти и други подобниK  
При капиталова сделка разходите по сделката се отчитат счетоводно като намаление на собствения 
капитал Eнетно от всички свързани преференции за данък върху доходитеF до степентаI в която са 
допълнителни разходиI пряко свързани с капиталова сделкаI които в противен случай биха били 
избегнатиK  Разходите по капиталова сделкаI която е изоставенаI се признават като разходK 

O.OM.O. Премии от емисии 

Премиите от емисии са формирани при първичното публично предлагане на акции на 
Дружеството през OMMT гKI като разлика между емисионната и номиналната стойностI намалени с 
разходите по обратно изкупените акции в последващи периодиK 

O.OM.P. Преизчисления на чуждестранни дейности 

Дружеството има учредени и регистрирани клонове в СърбияI Чехия I Македония и УкрайнаI 
чиито финансово състояние и резултати от дейността се представят във финансовия отчетI чрез 
преизчисление от функционална валута към валута на представянеK За функционална валута на 
клоновете е определена местната за тях валутаI доколкото тя съвпада с основната им икономическа 
средаI в която функционират генерират паричните потоци от дейността си със значителна степен 
на автономностK 

Формираните разлики са в резултат на преизчисляването на приходите и разходите по средните 
обменни курсове за периодаI а на активите и пасивите по заключителния курс за периодаI както и 
от преизчисляването на началните нетни активи по курсI който е различен от предишния 
заключителен курсK 

O.OM.4. Общи и други резерви 

Общите резерви са образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на Търговския 
закон на Република България и учредителния акт на Трейс Груп Холд АДI  а другите резерви са 
формирани по решение на Общото събрание на акционеритеK 
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O.OM.5. Финансов резултат 

Финансовият резултат включва натрупани печалби и загуби от предходни годиниI за чиято сметка 
се отразяват корекции на грешкиI промени в счетоводна политика или при преминаване към нов 
счетоводен стандартI когато това е изрично разрешено Eвиж OK4FI както и печалба или загуба за 
периодаK 

OKONK Доход на акция 

Основният доход на акция се изчислява като се раздели нетната печалба или загуба за периодаI на 
средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периодаK 

Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в началото 
на периодаI коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените 
такива през периодаI умножен по средно-времевия факторK 

Доходи на акции с намалена стойност не се изчисляватI тъй като няма издадени потенциални 
акции с намалена стойностK 

Дружеството представя доход на акция в своите консолидирани финансови отчетиK 

 

OKOOK Доходи на персонала 

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в Дружеството се основават 
на разпоредбите на Кодекса на труда и на действащото осигурително законодателство в БългарияI 
както и въз основа на разпоредбите на приложимите нормативни изискванияI по отношение на 
трудовите и осигурителни отношенияI в съответните страниI в които Дружеството има назначен 
персоналK 

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия 
персонал за пенсионнотоI здравно и срещу безработица осигуряванеK 

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават със законK Вноските се разпределят между 
работодателя и осигуреното лице в съотношениеI което се променя ежегодно и е определено с 
осигурителния кодексK  

Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово създадени 
възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в доброволен фондK 

Към Дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фондK  

Осигурителните и пенсионни схеми /планове/I прилагани от Дружеството в качеството му на 
работодателI се основават на българското законодателствоI както и на  местното законодателството 
в съответните страниI в които то има назначен персоналI и са предварително твърдо определениK 
По своята същност тези осигуровки представляват „планове с дефинирани вноски“K При тези 
планове работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фондовеI както и в 
универсални и професионални пенсионни фондовеK 
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Аналогични са и задълженията по отношение на здравното осигуряванеK Към дружеството няма 
създаден и функциониращ частен осигурителен фондK 

O.OO.1. Краткосрочни доходи 

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнагражденияI бонуси и социални 
доплащания и придобивкиI изискуеми в рамките на NO месеца след края на периодаI в който е 
положен трудът за тях или са изпълнени условията за получаванеI се признават като разход в 
отчета за доходите в съответния периодI и като текущо задължение в размер на недисконтираната 
им сумаK Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се признават 
също като текущ разход и задължение в недисконтиран размерI заедно и в периода на начисление 
на съответните доходиI с които те са свързаниK 

Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка и признаване на сумата на 
разходите по натрупващите се компенсируеми отпускиI която се очаква да бъде изплатена като 
резултат от неизползваното право на натрупан отпускK В оценката се включват приблизителната 
преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното 
обществено и здравно осигуряванеI които работодателят дължи върху тези сумиK 

O.OO.O. Дългосрочни доходи 

Съгласно Кодекса на труда Дружеството е задължено да изплаща на персонала при настъпване на 
пенсионна възраст обезщетениеI което в зависимост от трудовия стаж в Дружеството може да 
варира между O и S брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото 
правоотношениеK По своите характеристики тези схеми представляват „планове с дефинирани 
доходи“K Определянето на размера на тези задължения се извършва на базата на актюерска оценка 
на сегашната им стойност към датата на финансовия отчетK 

OKOPK Ефекти от промени в обменните курсове 

O.OP.1. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционалната валутаI като към 
сумата на чуждестранната валута се прилага централния курс на Българска Народна Банка EБНБF за 
съответната валутаI към датата на сделкатаK  

Курсовите разликиI възникващи при уреждане на парични позиции или при преизчисляване на 
паричните позиции на Дружеството по курсовеI различни от тезиI при които са били 
преизчислени при първоначалното признаване през периода или в предходни финансови отчетиI 
се признават като печалба или загуба за периодаI в който са възникналиI с някои изключения 
съгласно МСС ON на курсовите разликиI възникващи по дадена парична позицияI която по 
същността си представлява част от нетна инвестиция на отчитаща се стопанска единица в 
чуждестранна дейност K  

Когато парична позиция възниква в резултат на сделка с чуждестранна валута и има промяна в 
обменния курс между датата на сделката и датата на урежданетоI се появява курсова разликаK Когато 
сделката бъде уредена в рамките на същия отчетен периодI през който е възникналаI цялата 
курсова разлика се признава през дадения периодK Но когато сделката бъде уредена през следващ 
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отчетен периодI курсовата разликаI призната през всеки от междинните периоди до датата на 
урежданетоI се определя от промяната на обменните курсове през всеки периодK  

Когато печалба или загуба от непарична позиция е отразена директно в собствения капиталI всеки 
обменен компонент от тази печалба или загуба се признава в друг всеобхватен доходK Когато 
печалба или загуба от непарична позиция е отразена в печалбата или загубатаI всеки обменен 
компонент от тази печалба или загуба се признава като печалба или загубаK  

Когато определени МСФО изискват някои печалби или загуби от активи да се отразяват директно 
в собствения капитал и когато такъв актив се оценява в чуждестранна валутаI МСС ON изисква 
преоценената стойност да бъде преизчисленаI използвайки курса към датата на определяне на 
стойносттаI в резултат на което се получава курсова разликаI която също се признава в друг 
всеобхватен доходK  

Дружеството прави преоценка на парични позиции в чуждестранна валута към края на отчетния 
период и текущо през отчетния периодK 

O.OP.O. Преизчисляване на чуждестранни дейности 

При преизчисляване на чуждестранни дейности се идентифицира функционалната валута на 
чуждестранна дейностI като за такава се приема валутата на основната икономическа средаI в която 
функционират и генерират паричните потоци от дейността си със значителна степен на 
автономностK 

При преизчисляване на чуждестранни дейности от функционална валута във валута на 
представяне: 

- активите и пасивите се представят по заключителния курс към датата на финансовия отчетI 
а  

- приходите и разходите по курса към датата на сделкатаI а когато няма големи колебания се 
ползва средния курс за периодаK 

Възникналите разлики в резултат на преизчисляването се признават като компонент на друг 
всеобхватен доход в Отчета за всеобхватния доход и в статия Резерви от преизчисляване Eвиж 
OKOMKPF  

OKO4K ПриходиI други доходиI финансови приходи 

Дружеството разглежда и представя получените възнаграждения от клиенти и други сделки в три 
направленияI като приходи възникнали в хода на обичайната дейност Eприходи по договори с 
клиентиFI като други доходиI възникнали от дейностиI извън основнатаI нето от свързаните 
разходиI и като финансови приходиI възникнали във връзка с финансови инструменти и 
инвестицииI нето от разходите по сделкитеI когато това се изисква от приложимата счетоводна 
базаK 

Дружеството отчита договор с клиент самоI ако: той е одобрен от странитеI правата на страните по 
отношение на стоките и услугитеI които се прехвърлятI както условията за плащанеI са 
идентифицираниI договорът е с търговска същност и има вероятност Дружеството да получи 
възнаграждениетоI на което то очаква да има правоK  
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O.O4.1. Приходи по договори с клиенти 

Дружеството отчита възнаграждениятаI като приходи от договори с клиентиI само ако 
контрагентът по договора е клиент –  т.еK  странаI  която е сключила договор с ДружествотоI  за да 
получи стоки или услугиI които са предмет на обичайната му дейностI в замяна на възнаграждениеK 

Обичайната дейност на Дружеството е свързана със: строителствоI ремонтI реконструкция и 
поддръжка на инфраструктурни и други обекти с всякакво предназначениеX продажби на стокиI 
включващи: строителни материалиI машини и оборудванеI както услугиI включващи: управление 
на обектиI транспортI механизацияI проектиранеI геодезияI лабораторни анализи и другиI свързани 
със строителствотоK 

Дружеството е принципал в договореностите си за приходиI тъй като обикновено контролира 
стоките или услугите преди да ги прехвърли към клиентаI включително и особено за договорите за 
строителство определя ценитеI изложено е на кредитен риск и носи крайната отговорностK 

O.O4.1.1. Идентифициране на договор 

i. Строителни договори 

Строителните услуги по изгражданеI ремонт и реконструкция на инфраструктурни и други обекти 
се изпълняват по активиI които не са собственост на ДружествотоI то няма контрол върху тях и те 
не могат да бъдат използвани алтернативно от негоK Стоките и услугите по такива договори се 
продават заедноI като обичайно съставляват едно обещание към клиентаI съответно едно 
задължение за изпълнениеI които не се изпълняват еднократно и продължават през повече от един 
отчетен периодK Строителните договори са с най-съществено значение за финансовия отчет и 
Дружеството като цялоK 

ii. Продажби на продукция, стоки и услуги 

Продажбите на продукцияI стоки и услугиI се извършват отделноI като едни от тях не заменятI 
променят или адаптират други от тяхK Дружеството прехвърля контрола и клиентите могат да се 
възползват от получените стоки и услугиI като ги използватI потребяват или продаватK При някои 
рамкови договори за доставки – консултацииI управление на обекти и транспортI стоките и 
услугите се прехвърлят в серия и контролът се прехвърля с течение на времетоI като клиентите 
едновременно получават и потребяват ползите от дейността на ДружествотоK  

 

O.O4.1.O. Идентифициране на задължения за изпълнение 

i. Строителни договори 

В договорите за строителство са посочени стоките и услугитеI обещани на клиентаI като на тази 
база Дружеството идентифицира и оценява задължението за изпълнение по договораK В 
изпълнение на тези договори и в резултат на дейността се създава и/или подобряват активиI които 
се контролират от клиентитеI в хода на работата по тяхK В тази връзкаI по тези договори с клиентиI 
Дружеството идентифицира задължения за изпълнениеI удовлетворявани с течение на времетоI 
съответно признава приходитеI на които считаI че има правоI по вече удовлетворените задължения 
с течение на времетоK 
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ii. Продажби на продукция, стоки и услуги 

При продажбитеI при които продукциятаI стоките и услугите се получават от клиентите и се 
използватI потребяват или продават от тяхI се идентифицират отделни задължения за изпълнениеI 
които са разграничими от другиK Те се изпълняват към определен момент във времетоI за което се 
признават приходиI в размерI в който Дружеството приемаI че има правоK При продажби на стоки 
и услуги по рамкови споразумения контролът върху тях се прехвърля с течение на времетоI като те 
са част от едно или повече задължения за изпълнениеI удовлетворявано с течение на времетоK 
Задълженията за удовлетворявани с течение времето се отчитат аналогично на строителните 
договориK 

O.O4.1.P. Цена на сделката – определяне и разпределяне 

i. Строителни договори 

Цената на сделката е сумата на възнаграждениетоI на което Дружеството очаква да има правоI в 
замяна на прехвърлените стоки и услугиI които обичайно са част от едно задължение за 
изпълнениеK Възнагражденията по строителните договори са фиксираниI като могат да претърпят 
промени в резултат на промени в цената и/или обхвата на договораK 

Промяната в договора се отчита като отделен договорI когато обхватът и цената му се разширяват с 
нови стоки и услугиI които могат да се ползват отделно от клиентаK Обичайно обхватът на 
договора може да се разшири със стоки и услугиI  които не са отделни и са част от едно и/или 
същото задължение за изпълнениеI като кумулативният ефект върху цената на сделката и 
измерването на напредъка се признава текущо към датата на изменениетоK 

ii. Продажби на продукция, стоки и услуги 

Цената на сделкатаI при продажби на продукцияI стоки и услугиI е сумата на възнаграждениетоI на 
което Дружеството очаква да има правоI  в замяна на тяхK  Стоките и услугите се продават отделно 
и/или в серияI съответно могат да формират отделно задължение за изпълнение или част от 
таковаK Договорите могат да претърпят промени по отношение на цената и/или обхватаI 
съответно по отношение на задължението за изпълнениеK Възнагражденията при продажби на 
продукцияI стоки и услуги са договорени и обичайно не съдържат елементи на променливо 
възнаграждениеK 

Промените в договоритеI които засягат цената и обхвата имI се разглеждат като нов договорI като 
са добавени нови стоки и услугиI от които клиентите могат да се възползват прякоI а когато се 
заменят стоки и услуги старият се приема за прекратенK Промени в ценитеI които не засягат 
обхвата на договоритеI се разпределят към задължения за изпълнениеI които не са удовлетворениI 
изцяло или частичноK При промени в обхвата и/или цените на договори за доставки на стоки и 
услугиI които не са отделни и са част от едно изцяло или частично неудовлетворено задължение за 
изпълнениеI кумулативният ефект върху цената на сделката и измерването на напредъка се 
признава текущо към датата на изменениетоK 
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O.O4.1.4. Признаване на приходи 

i. Строителни договори 

Дружеството признава приходи по строителните договори на базата на задължението за 
изпълнениеI удовлетворявано в течение на времетоI само ако е в състояние да направи обоснова 
оценка на степента на напредъка към пълното удовлетворяване на задължението за изпълнениеK 
Степента на напредъка към завършване се преразглежда към края на всеки отчетен периодK 

За измерване на напредъка за всяко задължение за изпълнениеI удовлетворено с течение на 
времето се прилага единен методI последователно за сходни задължения за изпълнение и 
обстоятелстваK Обичайно за определяне на напредъка по договоритеI се ползват методите на 
вложените ресурсиI по-специално бюджети на очакваните и действително извършените разходиI 
със съответните корекции за разходиI които не допринасят за напредъка по договора или са 
непропорционални на негоK Договорите за строителство са на база твърда цена и Дружеството 
считаI че методът на вложените ресурси е по-уместен от метода на продукциятаI доколкото при 
втория са необходими допълнителни ресурсиI особено времеви за осигуряване на информацияK 
Също и поради фактаI че са възможни промени по обещани стоки и услугиI без отражение върху 
цената на сделката и задължението за изпълнениеI което ще ограничи оценката на кумулативния 
ефектI в частност от променитеI и за договора като цялоI особено при прилагането и на другия 
подходK 

Дружеството признава приходи по задължение за изпълнениеI удовлетворявано с течение на 
времетоI само до степента на направените разходиI когато не е в състояние да измери разумно 
напредъка към пълното му удовлетворяванеI но очаква да възстанови направените разходи за товаI 
както и когато извършените разходи са непропорционални на напредъкаI с оглед достоверното 
представяне на резултатите от дейносттаK 

ii. Продажби на продукция, стоки и услуги 

Приходите по продажбите на продукцияI стоки и услуги се признават в съответствие с 
удовлетворяването на задълженията или в определен момент във времето или с течение на 
времетоK При задължения удовлетворявани с течение на времетоI приходите се признаватI само ако 
може да направи обоснова оценка на степента на напредъка към пълното удовлетворяване на 
задължението за изпълнениеK Степента на напредъка към завършване се преразглежда към края на 
всеки отчетен периодK 

За измерване на напредъка при продукцията и стоките се ползват методите отчитащи продукциятаI 
а при услугите методите отчитащи и ресурситеI като това са : преки оценки на прехвърлените 
продукция и стоки и бюджети на разходитеI със съответните корекции за разходиI които не 
допринасят за напредъка по договора или са непропорционални на негоK Дружеството считаI че 
ползваните методи са уместниI доколкотоI съответноI то контролира продукцията и стоките преди 
да ги прехвърли на клиентитеI което осигурява надеждна информация и не изисква допълнителни 
ресурсиI а по отношение на услугите пести такиваI като същевременно елиминира ограниченията 
за отразяване на кумулативни ефектиI които следва да се признаятI както и когато това е 
необходимоK 

Когато Дружеството има право на възнаграждение от клиент в размерI който съответства директно 
на стойността на извършената дейност за него към съответната датаI признава приходи в размераI 
за който има право да издаде фактураK 
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Дружеството признава приходи по задължение за изпълнениеI удовлетворявано с течение на 
времетоI само до степента на направените разходиI когато не е в състояние да измери разумно 
напредъка към пълното му удовлетворяванеI но очаква да възстанови направените разходи за товаI 
както и когато извършените разходи са непропорционални на напредъкаI с оглед достоверното 
представяне на резултатите от дейносттаK 

O.O4.1.5. Разходи по договорите 

Дружеството признава дълготрайни активи за допълнителни разходи за постигане на договор с 
клиентI само ако съществува възможност да ги възстанови впоследствиеK Такива разходи могат да 
бъдат комисионниI бонуси или други сходни услугиI които не биха били понесениI ако договорът 
не е сключенK Такива активи се отчитат в състава на дълготрайните активиI като се представят 
отделно в пояснителните сведения към Финансовия отчетK Дружеството прилага практически 
целесъобразната мяркаI предвидена в МСФО NRI и не признава актив от разходи за постигане на 
договор с клиентI ако очаквания срок за амортизация на активаI който в противен случай следва да 
се признаеI е една година или по-кратъкK 

Дружеството признава активи от разходитеI направени по изпълнението на договорI ако те не 
попадат в обхвата на друг стандарт и могат да бъдат отнесени пряко към даден договорI подобряват 
ресурситеI с които ще бъдат удовлетворени задълженията за изпълнение и се очаква да бъдат 
възстановениK 

O.O4.1.6. Салда по договорите 

Дружеството признава и представя като вземане по договори с клиенти всяко безусловно право на 
възнаграждениеK Когато клиентите по договори заплащат възнаграждение или Дружеството има 
право на таковаI преди да бъдат прехвърлени стоките и услугитеI сумите се представят като пасиви 
по договориK Когато Дружеството изпълнява задължението си и прехвърля стоки и услуги на 
клиентиI преди те за платятI сумитеI извън безусловните вземанияI се представят като активи по 
договориK  

Безусловните вземанияI активите и пасивите по договор се представят заедно в статия Търговски 
вземания и Търговски задължения в Отчета за финансовото състояниеI и поотделно в 
пояснителните приложения към Финансовия отчетK Активите по договори с клиенти подлежат на 
преглед за обезценкаI в съответствие с раздел OKNUKNOKNUKNK4K Обезценка на финансови инструментиI 
съгласно МСФО 9K 

Обичайният момент на плащанията по договорите с клиенти спрямо удовлетворяването на 
задълженията за изпълнение по тяхI както и зависимостите в това отношениеI се разграничават 
основно по договорите за строителство и договорите за продажби на продукцияI стоки и услугиK 
При строителните договориI Дружеството удовлетворява задълженията за изпълнение в течение на 
времетоI обичайно повече от един периодI като признава приходи към края на всеки единI в 
съответствие със степента на напредъка по договораI като на този етап обичайно не е необходимо 
одобрение от страна на клиентаK Но предвид товаI че обектите и свързаните с тях дейности са 
предмет на специфични законодателни разпоредбиI при завършване на дейностите по договораI 
са предвидени и се изискват определени формални действияI включително приемане и/или 
одобрение от клиента и/или трета странаI на база на което част от вземанията по договорите 
стават безусловниI а впоследствие се заплащатK Доколкото при строителството се подобрява активI 
който е контролиран от клиентаI то може еднозначно да се определиI че стоките и услугите по 
договора са му прехвърлениI съответно да се признаят приходите по вече удовлетворените 
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задълженияK В резултат на тези обстоятелстваI възниква разминаване във времето между момента 
на признаване на приходите по договорите за строителствоI съответно безусловните вземания и 
активите по договор и момента на получаване на плащанияI като  обичайният срок за погасяването 
им варира и е в рамките съответно на SM - NUM дни и NUM - PSM дниK Продажбите на продукцияI 
стоки и услугиI обикновено не подлежат на специфични регулацииI като в повечето контролът 
върху тях се прехвърля веднага на клиента и/или те се потребяват от него при предоставяне имI с 
което са удовлетворени задълженията за изпълнениеK При някои продажби на стоки и услугиI при 
които задължението за изпълнение се удовлетворява с течение на времетоI е нужно приемането от 
страна на клиента на етапи или към края на договораK Плащанията по тези доставки вариратI но са 
с рамките на обичайната търговска практикаK 

Обичайно при договорите за строителствоI които са най-значителни за финансовите отчети и 
Дружеството като цялоI плащанията са определени като суми и сроковеI и според вида и обема на 
обектаI в отделни случаиI и според възложителя и източника на финансиранеI включват авансово 
плащане в размер NMB – OMBI междинни плащания в размер SMB - UMB и окончателно плащанеK 
Преките или крайните възложителиI когато дружеството е подизпълнителI са публичниI а 
основните договорите и условията са разнообразниI като е възможно различни условия да се 
прилагат за сходни обектиI  както и обратноI  в резултат на което вариратI  както размеритеI  така и 
сроковете на плащаниятаK          Във връзка с законови изискванияI в масовия случайI по договорите 
за строителство са определени гаранции за добро изпълнениеI които по същество са задържани от 
страна на възложителите суми от безусловните вземания на ДружествотоI за определен периодI 
обикновено от NO до O4 месецаK Дружеството приемаI че не е налице е значителен компонент на 
финансиране за задържаните сумиI доколкото те са установени по закон и по смисъла на МСФО 
NR предоставят защита на клиентаI както и поради фактаI че в масовия случай пряка или крайна 
страна по тези договори са органи на държавната властI които не е в състояние на финансираI в 
контекста на съдържанието на сделкатаI пък и принципноK По отношение на сумитеI които 
клиентите заплащат преди стоките и услугите да са прехвърлени към тяхI Дружеството коригира 
обещания размер на заплащането за ефекта от наличието на значителен компонент на 
финансиранеI когато има такъв и когато се очаква периодът между плащането и прехвърлянето да 
е над една годинаK Корекцията се признава като разходи за лихви в статия Финансови разходи в 
Отчета за доходитеK В някои случаи сроковете по строителните договори се удължаватI по 
причини независещи от ДружествотоI като по някои са получени плащанияI при първоначални 
очаквания стоките и услугите да се прехвърлят в период до една годинаK В тези случаи корекциите 
се извършват перспективноI когато очакванията за новия срок са той да бъде над една годинаK 

За неудовлетворените задължения или за частично удовлетворените задължения към края на 
периодаI част от договор с първоначално очакван срок до една годинаI Дружеството оповестява 
общия размер на сделкатаI разпределена по тях и очакванията кога следва да се признаят 
приходите по тяхK Това засяга обичайно само строителните договориI доколкото при продажбите 
на продукцияI стоки и услуги възнаграждениетоI на което има право към определена дата 
съответства на стойността на прехвърлените стоки и услугиI за които има право да издаде фактураK 

O.O4.O. Други доходи 

В състава на другите доходи се признават нетните положителни резултатиI както и брутни доходиI 
които са реализирани от други дейностиI извън обичайната за ДружествотоI и/или са инцидентниK 
В състава на другите доходи се отчитат приходите от оперативен лизингI в съответствие със 
счетоводната политика и МСС NT – Лизинг Eвиж OKO9FI както и приходите от продажби на 
материали и дълготрайни активиI нетно от балансовата им стойностI при които приходите се 
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признаватI съгласно  МСФО NR в моментаI в който клиентът получава контрол върху тяхI 
съответно задължението за изпълнение бъде удовлетвореноI а разходите в съответствие с 
приложимите счетоводна политика и релевантни стандартиI в периодаI когато е признат приходът 
(вижK OKNMI OKNNI OKNOI OKNSF В състава на другите доходиI също такаI се представят отписаните и 
недължими задълженияI включващи финансови пасиви и другиI които са прекратени или са 
изтекли Eвиж OKNUKOK4FI както и разлики и от отписванияI свързани с провизииI признати в 
съответствие с МСС PTI и излишъци на активи и материални запасиI другиK 

O.O4.P. Финансови приходи  

В състава на финансовите приходи се представят приходите от лихви по всички финансови 
инструменти на ДружествотоI признати по метода на ефективния лихвен процентI както и 
възникналите ефекти по договори с клиентиI по които има съществени компоненти на 
финансиранеK В състава на финансовите приходи се признават лихвите по лизингови договориI 
нетните положителни резултати от сделки с финансови инструменти и инвестиции Eвиж OKNPI OKN4I 
OKNUKNKRFI както и положителни курсови разлики от преоценка и операции с валутни позицииI 
съгласно МСС ONI и други приходиI свързани с финансови инструментиK 

OKORK Разходи 

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на 
начисляване и съпоставимостI но само доколкото последното не води до признаването на отчетни 
обекти за активи или пасивиI които не отговарят на критериите на МСФО и рамката към тяхK 

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периодаI през който  
договоритеI за които се отнасятI се изпълняватK Разходите за бъдещи периоди основно 
представляват предплатени абонаментиI застраховкиI банкови гаранцииI такси по кредити и други 
подобниI и се представят в статия Други активи и вземания в Отчета за финансовото състояниеK 

O.O5.1. Разходи за дейността  

Дружеството отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася 
по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и 
дейностиK 

Разходи се признаватI когато възникне намаление на бъдещите икономически изгодиI свързани с 
намаление на актив или увеличение на пасивI което може да бъде оценено надеждноK 

Признаването на разходите за текущия период се извършва тогаваI когато се начисляват 
съответстващите им приходиK 

Когато икономическите изгоди се очаква да възникнат през няколко отчетни периода и връзката 
на разходите с приходите може да бъде определена само най-общо или косвеноI разходите се 
признават на базата на процедури за систематично и рационално разпределениеK 

Разход се признава незабавно в Отчета за доходитеI когато той не създава бъдеща икономическа 
изгода или когато и до степентаI до която бъдещата икономическа изгода не отговаря на 
изискванията или престане да отговаря на изискванията за признаване на актив в балансаK 
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Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляванеK Оценяват се по справедливата стойност 
на платеното или предстоящо за плащанеI съответно цената на сделкатаI както и когато това е 
разрешеноK 

O.O5.O. Финансови разходи 

В състава на финансовите разходи се представят разходите от лихви по всички финансови 
инструменти на ДружествотоI признати по метода на ефективния лихвен процентI както и 
възникналите ефекти по договори с клиентиI по които има съществени компоненти на 
финансиранеK В състава на финансовите разходи се признават лихвите по лизингови договориI 
нетните отрицателни резултати от сделки с финансови инструменти и инвестиции Eвиж OKNPI OKN4I 
OKNUKNKRFI както и отрицателните курсови разлики от преоценка и операции с валутни позицииI 
съгласно МСС ONI и други разходиI свързани с финансови инструментиI включително платени 
банкови такси и комисионниK 

OKOSK Печалба или загуба за периода 

Дружеството признава всички елементи на приходите и разходите през периода в печалбата или 
загубатаI освен ако даден МСФО не изисква или разрешава другоK  

Някои МСФО определят обстоятелстваI при които се признават конкретни позиции извън 
печалбата или загубата през текущия периодK Други МСФО изискват или разрешават 
компонентите на друг всеобхватен доходI които отговарят на дефиницията на Общите положения 
за приходи и разходиI да бъдат изключени от печалбата или загубатаK 

OKOTK Данъци от печалбата 

Данъчният разход EприходF включва текущите данъчни разходи EприходиF и отсрочените данъчни 
разходи EприходиFK 

O.OT.1. Текущи данъци 

Текущ данък е сумата на дължимите EвъзстановимитеF данъци върху дохода във връзка с данъчната 
печалба EзагубаF за периодаK  

Данъците от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди се признават като задължение до 
размераI до който не са платениK Ако вече платените данъци от печалбата за текущия и предходни 
периоди надвишават дължимата сума за тези периодиI превишението се признава като активK 

 

Икономията от данъциI свързана с данъчна загубаI която може да бъде пренесена за покриване 
през следващи периодиI се признава като активI с който ще се намалява текущия данък в 
следващите периодиK 

Признаването на текущите данъчни разходи се извършва чрез включването им в групата на 
разходите за периодаI с които се намалява счетоводната печалба или се увеличава счетоводната 
загубаK 
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Текущите данъчни пасиви EактивиF за текущия и предходни периоди се оценяват по суматаI която 
се очаква да бъде платена EвъзстановенаF на/от данъчните органи при прилагане на данъчни 
ставки Eи данъчни закониFI действащи към датата на балансаK 

За отчетния период данъчната ставка е в размер NMBK 

O.OT.O. Активи и пасиви по отсрочени данъци 

Активи по отсрочени данъци са сумите на възстановимите данъци върху дохода за бъдещи 
периоди по отношение на: 

- приспадаемите временни разликиX 
- преноса на нереализирани данъчни загубиX  
- преноса на неизползвани данъчни кредитиK 

Временните разлики са разликите между балансовата сума на един актив или пасив и неговата 
данъчна основаK Временните разлики биват: 

- облагаеми временни разлики - временните разликиI в резултат на които ще възникнат 
сумиI с които ще се увеличи облагаемата печалба EзагубаF в бъдещи периодиI когато  
балансовата сума на актива или пасива бъде възстановена или погасенаX или 

- приспадаеми временни разлики  - временните разликиI в резултат на които ще възникнат 
сумиI с които да се намали данъчната печалба EзагубаF за бъдещи периодиI когато 
балансовата сума на актива или пасива бъде възстановена или погасенаK 

Когато данъчната загуба се използва за възстановяване на текущ данък за предходен периодI 
предприятието я признава като актив в момента на възникванеI тъй като съществува вероятност да 
възникнат ползи и тези ползи могат да бъдат надеждно оценениK 

Отсрочените данъчни активи се признават за всички данъчни временни разликиI които подлежат 
на приспадане до размераI за който е вероятно наличие на облагаема печалбаI срещу която могат 
да бъдат приспаднатиK Актив по отсрочени данъци се признава за пренасяните напред 
неизползвани данъчни загуби и кредити до степентаI до която е вероятно да има бъдеща облагаема 
печалбаI срещу която могат да се оползотворят неползваните данъчни загуби и кредитиK 

Към датата на всеки баланс предприятието преразглежда непризнатите активи по отсрочени 
данъциK Предприятието признава непризнатите в предходния период активи по отсрочени данъци 
до степентаI до която се е появила вероятност да бъде реализирана достатъчна бъдеща облагаема 
печалбаI която да позволи оползотворяването на активите по отсрочени данъциK 

Пасиви по отсрочени данъци са сумите на дължимите данъци върху дохода за бъдещи периоди 
във връзка с облагаемите временни разликиK 

Пасив по отсрочени данъци се признава за всички облагаеми временни разликиI освен в случаитеI 
когато възниква в резултат на: 

- положителна репутацияI за която амортизацията не е призната за данъчни целиX и 
- първоначалното признаване на актива или пасива при сделкаI която: 
- не представлява бизнескомбинацияX 
- към момента на извършване на сделката не влияе нито върху счетоводнатаI нито върху 

данъчната печалба EзагубаFK 
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Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчните ставкиI които се очаква да 
бъдат в сила за периодаI в който активът се реализира или пасивът се уреди въз основа на 
данъчните ставки Eи данъчното законодателствоFI действащи към датата на балансаK 

Текущите и отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната 
печалба или загуба за периода освен до степентаI до която възникват от: 

- операция или събитиеI което е признато през същия или различен отчетен период 
директно в капиталаI ако се отразява тамI както и когато е уместноX или 

- бизнескомбинацияI представляваща придобиванеK 

OKOUK Провизии и условни ангажименти 

O.O8.1. Провизии 

Провизиите са задължения с неопределена срочност или сумаK Провизии се признават във връзка с 
правни и конструктивни задълженияI възникнали в резултат на минали събития съгласно 
изискванията на МСС PTK Правните и конструктивните задълженияI възникват в резултатI 
съответно на договор или нормативни разпоредбиI или установена тенденцияI приета политика 
или твърдения в дружествотоI които създават очаквания в трети страниK 

Провизии се признават в случайI че дружеството има настоящо задължение Eправно или 
конструктивноF като резултат от минали събитияX има вероятност за погасяване на задължението да 
бъде необходим поток ресурсиI съдържащ икономически ползиX и може да бъде направена 
надеждна оценка на стойността на задължениетоK Ако тези условия не са изпълнениI провизия не 
се признаваK В състава на настоящите задължения се разглеждат и задължения по обременяващи 
договори по силатаI на които разходитеI направени за покриване на задължениятаI превишават 
очакваните икономически ползиI произтичащи от договораK 

Провизиите се признават по най-добрата приблизителна оценка на ръководството към края на 
отчетния период за разходитеI необходими за уреждане на настоящото задължениеK  

Признатите суми на провизии се преразглеждат към всеки край на отчетен период и се 
преизчисляват с цел се отрази най-добрата текуща оценкаK 

O.O8.O. Условни ангажименти 

За условен пасив се приема възможно задължениеI което произлиза от минали събития и чието 
съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече 
несигурни бъдещи събитияI които не са изцяло под контрола на предприятиетоX или настоящо 
задължениеI което произлиза от минали събитияI но не е признатоI защото  не е вероятно за 
погасяването му да бъде необходим изходящ поток от ресурсиI съдържащи икономически ползиI 
или  сумата на задължението не може да бъде определена достатъчна надеждно 

За условен актив се приема активI който произлиза от минали събития и чието съществуване ще 
бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи 
събитияI които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятиетоK 

Условните ангажименти не се признаватI а се оповестяват както е уместноK 
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OKO9K Лизинг 

Съгласно МСС NT лизингов договор се класифицира като финансов лизингI ако прехвърля по 
същество всички рискове и изгоди от собствеността върху активаK Лизингов договор се 
класифицира като оперативен лизингI ако не прехвърля по същество всички рискове и изгоди от 
собствеността върху активаK 

O.O9.1. Финансов лизинг, по който Дружеството е лизингополучател 

В началото на лизинговия срок финансовият лизинг се признава като актив и пасив във отчета за 
финансовото състояние с размерI който в началото на лизинговия срок е равен на справедливата 
стойност на наетия актив илиI ако е по-нисък – по настоящата стойност на минималните 
лизингови плащанияI всяко едно от които е определено в началото на лизинговия договорK 
Дисконтовият процентI който се използва при изчисляване на настоящата стойност на 
минималните лизингови плащания е лихвеният процентI заложен в лизинговия договорI 
доколкото той практически може да бъде определенX ако това е невъзможно – използва се 
диференциалният лихвен процент по задължението на лизингополучателяK Първоначалните 
преки разходиI извършени от лизингополучателяI се прибавят към суматаI призната като активK 

Минималните лизингови плащания се разпределят между финансовия разход и намалението на 
неплатеното задължениеK Финансовият разход се разпределя по периоди за срока на лизинговия 
договорI така че да се получи постоянен периодичен лихвен процент по остатъчното салдо на 
задължениетоK Условните наеми се начисляват като разход за периодитеI в които са били 
извършениK 

Амортизационната политика по отношение на амортизируемите наети активи се съобразява с тази 
по отношение на собствените амортизируеми активиI а признатата амортизация се изчислява на 
базатаI определена в МСС регламентиращи съответния вид активK Ако не е сигурно в голяма 
степенI че Дружеството ще придобие собственост до края на срока на лизинговия договорI активът 
изцяло се амортизира през по-краткия от двата срока – срока на лизинговия договор или полезния 
живот на активаK 

O.O9.O. Оперативен лизинг, по който Дружеството е лизингополучател 

Лизинговите плащания по оперативен лизинг се признават като разход в финансовия отчет за 
доходите по линейния метод за целия срок на лизинговия договорI освен ако друга системна база 
не е представителна за времетоI през което Дружеството използва изгодите на наетия активK 

O.O9.P. Финансов лизингов договор, по който Дружеството е лизингодател 

Дружеството признава активитеI държани по силата на финансов лизингI в своите финансови 
отчети и ги представя като вземанеI чиято сума е равна на нетната инвестиция в лизинговия 
договорK 

Подлежащото на получаване лизингово плащане се разглежда като погасяване на главница и 
финансов доходK 
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Признаването на финансовия доход се основава на моделI отразяващ постоянна норма на 
възвръщаемост за периодите върху нетната инвестиция на лизингодателяI свързана с финансовия 
лизингK 

Приходът от продажбатаI признат в началото на срока на финансовия лизинг от лизингодателяI 
представлява справедливата стойност на актива или ако тя е по-ниска – настоящата стойност на 
минималните лизингови плащанияI изчислени при пазарен лихвен процентK Себестойността на 
продажбата в началото на срока на лизинговия договор е себестойността или балансовата 
стойностI ако са различниI на наетата собственостI намалена с настоящата стойност на 
негарантираната остатъчна стойностK 

O.O9.4. Оперативен лизингов договор, по който Дружеството е лизингодател 

АктивитеI държани за отдаване по оперативни лизингови договори се представят в финансовите 
отчетиI в съответствие със същността на активаK 

Наемният доход от оперативни лизингови договори се признава като доход по линейния метод за 
срока на лизинговия договорI освен ако друга системна база отразява по-точно времевия моделI 
при чието използване е намалена извлечената полза от наетия активK 

РазходитеI включително амортизациятаI извършени във връзка с генерирането на дохода от 
лизингI се признават за разходK Наемният доход се признава за доход по линейния метод за целия 
срок на лизинговия договорI дори ако постъпленията не се получават на тази базаI освен ако друга 
системна база отразява по-точно времевия моделI при чието използване е намалена извлечената 
полза от наетия активK 

Началните преки разходиI извършени 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 приходK 

Амортизацията на амортизируемите наети активи се извършва на базаI съответстваща на 
амортизационната политикаI възприета за подобни активиI а амортизациите се изчисляват на 
базатаI посочена в МСС регламентиращи отчитането на съответния вид активK 

 

OKPMK Сегментно отчитане 

Дружеството идентифицира своите отчетни сегменти и оповестява информация по сегменти в 
съответствие с организационната и отчетна структураI на ниво ГрупаI в своите консолидирани 
финансови отчетиK Оперативните сегменти са компоненти на бизнесаI които се оценяват редовно 
от членовете на РъководствотоI вземащи оперативните решения - като се използва финансова и 
оперативна информацияI изготвена конкретно за сегментаI за целите на текущото наблюдение и 
оценяване на резултатите от дейността и разпределението на ресурсите на дружествотоK 
Финансовата сегментна информация в публичните отчети се оповестява на основаI идентична на 
използваната за вътрешни целиI което позволява на инвеститорите да видят ДружествотоI 
съответно ГрупатаI от позицията на РъководствотоK 
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Групата функционира в един бизнес секторI а извършваните основни услугиI както и 
произвежданата продукция от всички дружества са свързани и участват на различни етапи в 
основната дейностK Добитите материали и произведените продукти представляват значителен дял 
от влаганите материали в СМР услугитеK Също така рисковете и изгодитеI свързани с основната 
дейност на Групата не биха могли да бъдат разграничени поради сходството в същността на 
извършваните дейностиI характеристиките на средата и клиентите на предприятиятаI както и 
поради еднаквите ресурсиI които се ползват в тези процесиI включително оборудванеI 
подизпълнители и персоналK ЗатоваI Групата е приела да отчита своята дейностI чрез 
разграничение единствено на база на географски принципK 

Оперативните сегменти на Групата текущо се наблюдават и направляват поотделноI като всеки 
оперативен сегмент представлява отделна географска областI която обслужва различни пазари и 
тип клиентиI и респK е носител на различни бизнес ползи и рискове – според местонахождениетоK 
Същите включват са четири зони в зависимост от същността им и способността да генерират 
парични потоци: 
ü БългарияX  
ü СърбияX 
ü ЧехияX и 
ü ОманK 
ü Украйна 
ü Македония 

Информацията по сегменти се представя в консолидираните финансови отчети на ГрупатаK 

OKPNK Оценяване по справедлива стойност 

Някои от активите и пасивите на Дружеството се оценяват и представят и/или само се оповестяват 
по справедлива стойност за целите на финансовото отчитанеI като такива са дългосрочните 
инвестиции в капиталови инструментиI класифицирани като „финансови активиI отчитани по 
справедлива стойност през друг всеобхватен доход“K 

Справедливата стойност е ценатаI която би била получена при продажбата на даден актив или 
платена при прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между независими пазарни участници на 
датата на оценяванетоK Справедливата стойност е изходяща цена и се базира на предположениетоI 
че операцията по продажбата ще се реализира или на основния пазар за този актив или пасивI или 
в случай на липса на основен пазар – на най-изгодния пазар за актива или пасиваI до които 
Дружеството задължително има достъпK 

Измерването на справедливата стойност се прави от позицията на предположенията и преценкитеI 
които биха направили потенциалните пазарни като се приемаI че те действат в своя максимална 
икономическа изгодаK 

При измерването на справедливата стойност на нефинансови активи презумпцията е най-доброто 
и най-ефективно възможно използване на дадения актив от пазарните участнициK В някои случайI 
при оценка на капиталови инструментиI определени като оценявани по справедлива стойност през 
друг всеобхватен доходI за определяне на справедливата стойност се използва цената на сделкатаI 
когато това е уместно съгласно МСФО 9 Eвиж OKNUKNKPFK 
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Прилагат се различни оценъчни техникиI които са подходящи спрямо спецификата на 
съответните условия и обектиI и за които разполага с достатъчна база от входящи данниI като 
стремежът е да се използва в максимална степен наличната публично наблюдаема информацияI 
съответно да се минимизира използването на ненаблюдаема информацияK 

Дружеството допуска използването на трите приети подходаI пазарнияI приходния и разходния 
подходK 

Справедливата стойност на всички активи и пасивиI които се оценяват и/или оповестяват във 
финансовите отчети по този начинI се категоризира в следната йерархия на три нива: 
Ниво N – Използват се котирани EнекоригираниF пазарни цени на активен пазар за идентични 
активи или пасивиX 
Ниво O – Прилагат се оценъчни техникиI при които се използват входящи данниI различни от 
директно котирани пазарни цениI но са пряко или косвено достъпни за наблюдениеI вклK когато 
котираните цени са обект на значителни корекцииX и 
Ниво P – Прилагат се оценъчни техникиI при които най-ниското ниво използвани входящи данни 
в значителната си част са ненаблюдаемиK 

Дружеството прилага основно справедлива стойност Ниво O и Ниво PK 
За тези обектиI които се оценяват периодично по справедлива стойностI дружеството прави 
преценка към датата на всеки отчет дали е необходим трансфер между нивата в йерархията на 
справедливата стойност за даден актив или пасивI в зависимост от разполагаемите и използваните 
към тази дата входящи данниK 

OKPOK Счетоводни приблизителни оценки и предположенияI грешки 

O.PO.1. Счетоводни приблизителни оценки и предположения 

В резултат на несигурносттаI присъща на деловата дейностI много статии от финансовия отчет не 
подлежат на прецизна оценкаI а само на приблизителна оценкаK Приблизителните оценки се 
оценяват въз основа на най-актуалната налична и надеждна информацияI като тя засяга всички 
статии във финансовия отчетI без основния капитал и паричните наличности в брой във 
функционална валутаK 

Използването на разумни приблизителни оценки представлява основен елемент в изготвянето на 
финансовите отчети и не намалява тяхната достоверностK Прилагането на Международните 
стандарти за финансово отчитане изисква от Ръководството да приложи някои счетоводни 
предположения и приблизителни счетоводни преценки при изготвяне на финансовите отчети и 
при определяне на стойността на някои от активитеI пасивитеI приходите и разходитеK Всички те 
се извършват на основата на най-добрата преценкаI която е направена от ръководството към края 
на отчетния периодK Действителните резултати биха могли да се различават от представените във 
финансовите отчетиK 

Дадена приблизителна оценка подлежи на преразглежданеI ако настъпят промени в 
обстоятелстватаI на които се основаваI или в резултат от получена нова информация или 
допълнително натрупан опитK Преразглеждането на приблизителната оценка не се свързва с 
предходни периоди и не представлява корекция на грешкаK  
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Всяка промяна в прилаганата база за оценяване се третира като промяна в счетоводната политикаI а 
не в счетоводната приблизителна оценкаK  

Когато е трудно да се направи разграничение между промяна в счетоводната политика и промяна в 
счетоводната приблизителна оценкаI промяната се приема като промяна на счетоводната 
приблизителна оценкаK 

Ефектът от промяната в счетоводна приблизителна оценкаI се признава перспективноI чрез 
включването ѝ в печалбата или загубата за периода на промянатаI ако промяната засяга само този 
период или периода на промяната и бъдещи периодиI ако промяната засяга и дватаK 

ДотолковаI доколкото промяната в счетоводната приблизителна оценка води до промени в 
активите и пасивитеI или се отнася до компонент от капиталаI тя се признава чрез коригиране на 
балансовата стойност на свързания активI пасив или компонент от капитала в периода на 
промянатаK 

 

O.PO.O. Грешки 

Грешки от минал период са пропуски или неточно представяне във финансови отчети на 
Дружеството за един или повече минали отчетни периодиI произтичащи от неизползване или 
неправилно използване на надеждна информацияI която: 

- е била налична към моментаI в който финансовите отчети за тези периоди са били 
одобрени за публикуванеX и 

- е можелоI при полагането на разумни усилияI да бъде получена и взета предвид при 
изготвянето и представянето на тези финансови отчетиK 

Тези грешки включват ефектите от математически грешкиI грешки при прилагане на счетоводна 
политикаI недоглеждане или неточно представяне на факти и измамиK 

Грешки по смисъла на МСС U могат да възникнат във връзка с признаванетоI оценяванетоI 
представянето или оповестяването на компоненти от финансовите отчетиK Потенциалните грешки 
за текущия периодI открити в същияI се коригират преди финансовите отчети да се одобрят за 
публикуванеK Въпреки товаI грешки понякога се откриват в последващ период и тези грешки от 
предходни периоди се коригиратK 

Дружеството коригира със задна дата съществените грешки от предходни периоди в първия 
финансов отчетI одобрен за публикуване след като са открити чрез: 

- преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен периодI в които е 
възникнала грешкаX или 

- в случайI че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен периодI 
преизчисляване на началното салдо на активитеI пасивите и капитала за този периодK 

Грешка от предходен период се коригира посредством преизчисляване с обратна силаI освен ако е 
практически неприложимо да се определи някой от специфичните ефекти за периода или 
кумулативния ефект от тази грешкаK 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 

 

1. Индивидуален отчет за финансовото състояние 

 

1.1. Имоти, машини, съоръжения  

  Земи Съоръжения Машини и 
обороудване 

Транспортни 
средства 

Други 
активи 

Капитализира
ни разходи 

Общо 

Отчетна стойност               

Салдо към P1.1O.OM16            4 P8P                6TM            15 14P            11 1P4             1 O96                69P           PP P19  

Постъпили                      U                P4S                NNP             P S49             4 NNS  

Излезли                   ENSF              EOSUF               ETOF               ENSF              EPTOF 

Ефекти от валутни 
преизчисления 

                       N                   4                     R  

Салдо към P1.1O.OM1T            4 P8P                6TM            15 1P5            11 O1P             1 P41             4 PO6           PT M68  

Постъпили                  SO             P ROO             N TOO                 TO             T OTP           NO SRN  

Излезли                  ENOOF              EOSOF           ENM RSTF         ENM 9RNF 

Ефекти от валутни 
преизчисления 

                      ENF                   ENF 

Трансфер към инвестиционни 
имоти 

              ENUF                         ENUF 

Салдо към P1.1O.OM18            4 P65                TPO           18 5P5           1O 6TP             1 41O             1 MPO           P8 T49  

Амортизация               

Салдо към P1.1O.OM16                 -                  1M9             P 94M             5 M68                TMM               9 81T  

Постъпили                  OS                R44                TPP                OMU               N RNN  

Излезли                   ENSF              EO4PF               ETMF                EPO9F 

Ефекти от валутни 
преизчисления 

                         P                     P  

Салдо към P1.1O.OM1T                 -                  1P5             4 468             5 558                841                  -              11 MMO  

Постъпили                  OT                RRT                UOS                ONU               N SOU  

Излезли                   ETSF              EONPF                  EOU9F 

Ефекти от валутни 
преизчисления 

                      ENF               ENF                   EOF 

Салдо към P1.1O.OM18                 -                  16O             4 949             6 1TM             1 M58                  -             1O PP9  

Балансова стойност               

Балансова стойност към 
P1.1O.OM1T 

           4 P8P                5P5           1M 66T             5 655                5MM             4 PO6           O6 M66  

Балансова стойност към 
P1.1O.OM18 

           4 P65                5TM           1P 586             6 5MP                P54             1 MPO           O6 41M  

В представените балансови стойности на земи са включени:  
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-зeми на стойност 4 NS4 хил.лвKI върху които са учредени ипотеки в полза на Уникредит Булбанк 
АД за обезпечаване на Договор N NNM от MOKM9KOMNRгK за поемане на кредитни ангажименти по 
линия за овърдрафт кредит с възможност за издаване на банкови гаранцииX 

- поземлени имоти за 9S хил.лвK с ипотеки в полза на ОББ АД по договор за банков кредит за 
издаване на банкови гаранции и кредитна линия № RN от NMKM9KOMN4гK 

В стойността на активи в процес на изграждане е включен незавършен обект на строителствоI с 
балансова стойност RS4 хил.лвKI върху който е учредена ипотека  в полза на Уникредит Булбанк АД 
за обезпечаване на Договор N NNMK 

В балансовите стойности на машини и оборудванеI съоръжения и транспортни средства са 
включени: 

- машини и съоръжения за R T9R хил.лвK и транспортни средства за N M49 хил.лвKI които са 
заложени в полза Сосиете Женерал Експресбанк АД по договор за кредитна линия за издаване на 
банкови гаранции от OUKMPKOMNPгK  

- машини и съоръжения за TUN хил.лвK и транспортни средства за 94P хил.лвKI които са заложени в 
полза Сосиете Женерал Експресбанк АД за обезпечаване на Договори за кредит за финансиране 
на инвестиции от  O9KMSKOMNRгK и MOKMPKOMNUгK 

- машини на стойност P SNN хил.лвK и транспортни средства за N PPM хил.лвKI заложени в полза на 
ДСК ЕАД по договор за издаване на множество банкови гаранции № N4MP от MUKMUKOMN4гK 

- транспортни средства за RSN хил.лвK и машини за 4T хил.лвKI заложени в полза на Инвестбанк АД 
по договор за кредитен ангажимент за издаване на банкови гаранции и револвираща кредитна 
линия № ДБ-UNP9-ONU от MOKMSKOMNRгK 

- транспортни средства за N OUR хил.лвKI заложени в полза на ОББ АД по договор за банков кредит 
за издаване на банкови гаранции и кредитна линия № RN от NMKM9KOMN4гK 

 

1.O. Инвестиционни имоти 

  Земи Сгради Общо 

Отчетна стойност       

Салдо към P1.1O.OM16            1 55T             P 49M             5 M4T  

Постъпили                ON                   P                 O4  

Салдо към P1.1O.OM1T            1 5T8             P 49P             5 MT1  

Постъпили            N RNU             P R9T             R NNR  

Трансфер от ИМС                NU                   NU  

Салдо към P1.1O.OM18            P 114             T M9M           1M OM4  

Амортизация       

Салдо към P1.1O.OM16                 16T                16T  

Постъпили                  TU                 TU  

Салдо към P1.1O.OM1T                 -                  O45                O45  
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Постъпили                 NRN                NRN  

Салдо към P1.1O.OM18                 -                  P96                P96  

Балансова стойност       

Балансова стойност към P1.1O.OM1T            1 5T8             P O48             4 8O6  

Балансова стойност към P1.1O.OM18            P 114             6 694             9 8M8  

 

В представените балансови стойности на земите и сградите са включени: 

-сграда с балансова стойност NPM хил.лвKI върху която е учредена ипотека в полза на Уникредит 
Булбанк АД за обезпечаване на Договор N NNM от MOKM9KOMNRгK за поемане на кредитни 
ангажименти  по линия за овърдрафт кредит с възможност за издаване на банкови гаранцииX 

- сгради с балансова стойност 94T хил.лвI върху които са учредени ипотеки в полза на Сосиете 
Женерал Експресбанк АД за обезпечаване на Договори за кредит за финансиране на инвестиции 
от  NMKMSKOMNRгK X 

-поземлени имоти на стойност NN9 хил.лв и сгради с балансова стойност N P4N хиллвKI върху които 
са учередени ипотеки в полза на ОББ АД по договор за банков кредит за издаване на банкови 
гаранции и кредитна линия № RN от NMKM9KOMN4гK и договор № 4O от OUKNNKOMNSгK за инвестиционен 
кредитX 

-поземлени имоти на стойност N RPT хил.лв и сгради с балансова стойност P RO4 хиллвKI върху 
които са учередени ипотеки в полза на ДСК ЕАД по договор № OOPP от MNKMPKOMNUгK за  
инвестиционен кредитX 

-поземлен имот на стойност NUS хил.лвI върху която е учередена ипотека в полза на Банка 
ПИРЕОС България АД по договор № NMS от NNKMTKOMNSгK за  инвестиционен кредитK 

 

1.P. Дълготрайни нематериални активи 

  Програмни 
продукти 

Други активи Общо 

Отчетна стойност       

Салдо към P1.1O.OM16                T5                  1O                 8T  

Излезли                 ESF                   ESF 

Салдо към P1.1O.OM1T                69                  1O                  81  

Постъпили                  U                     U  

Излезли               EO9F               ENMF               EP9F 

Салдо към P1.1O.OM18                48                   O                 5M  

Амортизация       

Салдо към P1.1O.OM16                44                  1O                 56  

Постъпили                NN                   NN  

Излезли                 ERF                   ERF 
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Салдо към P1.1O.OM1T                5M                  1O                 6O  

Постъпили                  9                     9  

Излезли               EO9F               ENMF               EP9F 

Салдо към P1.1O.OM18                PM                   O                 PO  

Балансова стойност       

Балансова стойност към P1.1O.OM1T                 19                  -                    19  

Балансова стойност към P1.1O.OM18                 18                  -    18  

 

1.4. Инвестиции в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия 

Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Инвестиции в дъщерни предприятия             44 T99            49 N9M  
Инвестиции в асоциирани предприятия                    PP                   PP  
Инвестиции в съвместни предприятия                    O4                   O4  

Общо             44 856            49 O4T  
 

1.4.1. Инвестиции в дъщерни предприятия 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
размер стойност размер стойност 

Трейс-Пътно строителство АДI България 99KUSB             S 9UO  99KTTB             S 9TP  
Трейс Ямбол  АДI България 99K4UB             O 9T4  99K4TB             O 9T4  
УСМ АДI България 99KS9B             U MRR  99KS9B             U MRR  
Трейс-Пловдив ЕООДI България NMMKMMB             N O4R  NMMKMMB             N O4R  
Трейс Комерс ЕООДI България/до M4KM4KOMNUгK/     NMMKMMB                    R  
Трейс Интернешънъл ЕООДI България NMMKMMB             N PMM  NMMKMMB             N PMM  
Трейс Холидей ЕООДI България     NMMKMMB             T MSO  
Трейс Пропъртис ЕООДI България/ Трейс Холидей ЕООД /   NMMKMMB             T MSO      
Трейс Транс ЕООДI България NMMKMMB             4 UMN  NMMKMMB             4 UMN  
Трейс ПЗП НИШ АДI Сърбия/ до MOKMUKOMNUгK/     NMMKMMB           NM TNR  
Трейс Сърбия АД НишI Сърбия NMMKMMB           NS UNT      
Трейс-София ЕАДI България NMMKMMB             R SR9  NMMKMMB             R SR9  
Трейс Украйна ЕООД NMMKMMB                    R  NMMKMMB                    R  
Инфра Комерс ЕООДI България NMMKMMB                P4R  NMMKMMB                P4M  
Обезценка инвестиция в Трейс Транс ЕООД              E4 UMNF              E4 UMNF 
Обезценка инвестиция в Трейс Пловдив ЕООД              EN O4RF              EN O4RF 
Обезценка инвестиция в Тр.Интернешънъл ЕООД              EN PMMF     
Обезценка инвестиция в УСМ АД              EP NMMF     
Трейс ПЗП ВраняI Сърбия/ до MOKMUKOMNU/гK/     NMMKMMB             S NMO  
Трейс СОП ЕООДI България          NMMKMMB   NMMKMMB   
Метро Дружба ЕООДI България                NMMKMMB   NMMKMMB   
ДЗЗД Обединение Метро ТрейсI България RRKMMB   RRKMMB   
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ДЗЗД Трейс-БГI България RNKMMB   RNKMMB   
ДЗЗД Трейс ИнженерингI България RNKMMB   RNKMMB   
ДЗЗД Трейс ВиаI България 9RKMMB   9RKMMB   
ДЗЗД Магистрала ТрейсI България TRKMMB   TRKMMB   
ДЗЗД Трейс РодопиI България SMKMMB   SMKMMB   
ДЗЗД Трейс ЦентърI България TMKMMB   TMKMMB   
ДЗЗД Трейс ИнжектI България SMKMMB   SMKMMB   
ДЗЗД Трейс-ПлевенI България RNKMMB   RNKMMB   
ДЗЗД Хемус АOI България SMKMMB   SMKMMB   
ДЗЗД Трейс СвогеI България SMKMMB   SMKMMB   
ДЗЗД Трейс ПордимI България UMKMMB   UMKMMB   
ДЗЗД Трейс СОПI България SMKMMB   SMKMMB   
ДЗЗД Метро ДружбаI България 9UKMMB   9UKMMB   
ДЗЗД СердикаI България 9MKMMB   9MKMMB   
ДЗЗД Трейс ЗападI България TMKMMB   TMKMMB   
ДЗЗД Трейс Слънчев брягI България TMKMMB   TMKMMB   
ДЗЗД Люлин ТрейсI България RRKMMB   RRKMMB   
ДЗЗД Трейс ИзтокI България TMKMMB   TMKMMB   
ДЗЗД Трейс ЕърI България UMKMMB   UMKMMB   
ДЗЗД Витоша OMN4I България SMKMMB   SMKMMB   
ДЗЗД Обход ВрацаI България 9MKMMB   9MKMMB   
ДЗЗД Трейс АприлциI България UMKMMB   UMKMMB   
ДЗЗД Обход МонтанаI България 9MKMMB   9MKMMB   
ДЗЗД Трейс-Кордеел-ПерникI България SMKMMB   SMKMMB   
Трейс Мостовик Джойнт ВенчърI Сърбия 9MKMMB   9MKMMB   
ДЗЗД Парк ЯворовI България 9MKMMB   9MKMMB   
ДЗЗД Трейс ЯмболI България UMKMMB   UMKMMB   
ДЗЗД Трейс ИнфраI България UMKMMB   UMKMMB   
Обединение Летище Прага OMNPI Чехия TMKMMB   TMKMMB   
Обединение Водоснабдяване Бенешов OMN4I Чехия RMKMMB   RMKMMB   
ДЗЗД Смолян-югI България SMKMMB   SMKMMB   
ДЗЗД ТрапезицаI България 9RKMMB   9RKMMB   
ДЗЗД Трейс ПриборI България RNKMMB   RNKMMB   
ДЗЗД ЧепелареI България RNKMMB   RNKMMB   
ДЗЗД Маркировка OMN4I България TMKMMB   TMKMMB   
ДЗЗД Трейс ВитошаI България UMKMMB   UMKMMB   
ДЗЗД ЦариградскоI България 9RKMMB   9RKMMB   
ДЗЗД Самара OMNRI България TMKMMB   TMKMMB   
ДЗЗД ЗгориградI България 9MKMMB   9MKMMB   
ДЗЗД Хемус ЛудогориеI България RMKMMB   RMKMMB   
ДЗЗД Улици Стара ЗагораI България UMKMMB   UMKMMB   
ДЗЗД Градска среда ПлевенI България UMKMMB   UMKMMB   
ДЗЗД Евро Трейс  RMKMMB   RMKMMB   
ДЗЗД Инфраструктурни ремонти Варна SMKMMB   SMKMMB   
ДЗЗД Железопътна инфраструктура RMKRMB   RMKRMB   
ДЗЗД Айтос Инженеринг 9UKSMB   9UKSMB   
ДЗЗД ТБА-Айтос RMKMMB   RMKMMB   
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Обединение Трейс Власотинце,България TRKMMB       
Общо             44 T99              49 19M  

 

На MNKMOKOMNU гK са вписани промени в наименованието и представителството на „Трейс 
Холидей“ ЕООДK Наименованието е променено на „Трейс Пропъртис“ ЕООДI а управител на 
дружеството е Янко ЯнчевK 

На M4KM4KOMNU годK в Търговския регистър е вписано преобразуване чрез вливане на дъщерното 
дружество на Трейс Груп Холд АДI Трейс Комерс ЕООДI  в приемащото дъщерно дружество 
Инфра Комерс ЕООДK  

На O август OMNU гK в Регистъра на Република Сърбия е вписано преобразуване чрез вливане 
на  „Трейс ПЗП Враня“  ЕООД и „Ню Бриджис“  ЕООД в „Трейс ПЗП Ниш“  АДI  дъщерни 
дружества на „Трейс Груп Холд“ АДK Наименованието на „Трейс ПЗП Ниш“ АД е променено на 
„Трейс Сърбия“ АДK  

1.4.O. Инвестиции в асоциирани предприятия 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
размер       стойност  размер       стойност  

Технострой-Инженеринг  99 АД PPB                  PO    PPB                  PO    
ДЗЗД Воден Проект Стара Загора  PMB                    N    PMB                    N    
ДЗЗД Експо Тех Парк    4UB     4UB     
ДЗЗД Обединени Европейски железници  P4B     P4B     
ДЗЗД Зебра-Трейс    49B     49B     
ДЗЗД Карпош Строй    OMB     OMB     
ДЗЗД Пътища Бургас    4MB     4MB     
ДЗЗД Пътна инфраструктура Аврен  ORB     ORB     
Консорциум Джисиеф-СК-NP-Трейс Рейлинфра  PMB     PMB     
ДЗЗД Метро Строителство   49B     49B     
ДЗЗД Иринополис   ORB     ORB     
ДЗЗД Едифико    4MB     4MB     
ДЗЗД Горна Баня   PMB     PMB     
Консорциум  Трафик Мениджмънт София PMB           

Общо                    PP                       PP    

 

1.4.P. Инвестиции в съвместни предприятия 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

размер стойност размер стойност 

Трейс-М Инвест ООД RMB                   O4  RMB                   O4  

Общо                     O4                      O4  

 

1.5. Нетекущи финансови активи 
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Нетекущи финансови активи P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Финансови активиI оценявани по справедлива стойност през ДВД                    NM                   NM  
Общо                     1M                   1M  

 

Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през ДВД 
Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Притежавани малцинствени дялове и участия в друти предприятия                    NM                   NM  
Общо                     1M                   1M  

 

Притежавани малцинствени дялове и участия в други предприятия 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

размер стойност размер стойност 

Джисиеф-СК-NP-Трейс Рейлинфра Консорциум АД-в ликвидация OMB                   NM  OMB                   NM  

Общо                     1M                      1M  

На OSKNNKOMNU гK в Търговския регистър е вписано  откриване на производство по ликвидацията за 
"ДЖИСИЕФ-СК-NP-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АДK За ликвидатор на дружеството е 
определен Едоардо РосиK "ДЖИСИЕФ-СК-NP-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ" АД е учредено във 
връзка с договор за спечелена обществена поръчкаI която се изпълнява от ДЗЗД „Джисиеф-СК-NP-Трейс-
Рейлинфра“K 

1.6. Нетекущи търговски вземания 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Вземания от свързани лица извън групата /нето/                 O TMO                  O 8T9  

Вземания по договори с клиенти                 O TMO                  O UT9  
Вземания по договори с клиенти /нето/                 4 486                  5 O95  
Вземания по договори с клиенти                 4 4US                  R O9R  

Общо                 T 188                  8 1T4  

Като нетекущи търговски вземания са представени гаранционни удръжки по строителни договориI 
които се очаква да се реализират след повече от NO месеца след края на отчетния периодK  

 

1.T. Други нетекущи вземания и активи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Предоставени гаранции и депозити                    OST                     O4O  
Предплатени разходи                      PU                     PUO  
Други вземания                      NS                       NS  
Обезценка на други вземания                     ENSF                     ENNF 

Общо                    PM5                     6O9  
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Нетекущите предплатени разходи са застраховки за обекти със срок на валидност до OMOTгK  и 
издадени банкови гаранции за добро изпълнение за обекти със срок на валидност до OMOSгK  

Нетекущите предоставени гаранции включват парични обезпечения по издадени банкови 
гаранции за добро изпълнение за обекти със срок на валидност до OMPRгK и  

В други вземания са представени вземания от Корпоративна Търговска Банка АД Eв 
несъстоятелностFK Същите са представени намалени с начислена обезценка на база вероятността за 
събираемост на сумитеI  направена от ръководството на дружествотоI  която към PNKNOKOMNUгK  е в 
размер на NS хил.лвK 

 

1.8. Активи по отсрочени данъци  

Временна разлика P1 декември OM1T Движение на отсрочените данъци за OM18 P1 декември OM18 
увеличение намаление  

временна 
разлика 

отсрочен 
данък 

временна 
разлика 

отсрочен 
данък 

временна 
разлика 

отсрочен 
данък 

временна 
разлика 

отсрочен 
данък 

Активи по отсрочени данъци 
Обезценка         T M99             TM9          S 4TU             S4U            ENU9F             EN9F        NP PUU          N PPU  
Компенсируеми 
отпуски 

             99               NM             NM9               NN              E99F             ENMF            NM9               NN  

Загуба         O POS             OPO             EO POSF           EOPOF                -                 -  
Доходи на физ.лица            PMN               PM             OPS               OP            EOSOF             EOSF            OTR               OT  
Провизии         P 9UN             P9U                E9NRF             E9OF         P MSS             PMS  
Дългосрочни 
доходи на 
персонала 

             PS                 4                 U                 N                   44                 R  

Общо активи:        NP U4O          N PUP          S UPN             SUP         EP T9NF           EPT9F        NS UUO          N SUT  
Пасиви по отсрочени данъци 
Амортизации         S OT9             SO9          O P99             O4M              ETPF               ETF         U SMR             USO  
Общо пасиви:         S OT9             SO9          O P99             O4M              ETPF               ETF         U SMR             USO  
Отсрочени данъци 
(нето) 

        T 56P             T54          4 4PO             44P         EP T18)           EPTO)         8 OTT             8O5  

При признаване на отсрочените данъчни активи е взета предвид вероятността отделните разлики 
да имат обратно проявление в бъдеще и възможностите на Дружеството да генерира достатъчна 
данъчна печалбаK 

 

1.9. Mатериални запаси 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Материали в т.ч. /нето/                    1O5                     499  
Основни материали                      9M                     4S4  
Горива и смазочни материали                      NM                       NM  
Други материали                      OR                       OR  
Стоки /нето/                         -                       OO  
Стоки                        OO  

Общо                    1O5                     5O1  
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Основни материали на стойност 9M хил.лвK включват строителни материалиI предназначени за 
дейността на клона в СърбияK  

 

1.1M. Текущи търговски вземания 

Вид P1.1O.OM18 P1.1O.OM1T г. 
Вземания от свързани лица в групата /нето/               OT 464                4M 4M5  
Вземания по договори с клиенти                 9 PTN                NO SPU  
Обезценка на вземания по договори с клиенти                    E99F                    E4OF 
Вземания по предоставени аванси                  R NMT                  U SUR  
Вземания по дивиденти               NO 9R4                N9 NO4  
Други вземания                      NPN    
Вземания от свързани лица извън групата /нето/                 9 69T                 14 516  

Вземания по договори с клиенти                 U UTU                  P P9S  
Активи по договори с клиенти                    OSR    
Обезценка на активи по договори с клиенти                      E4F   
Вземания по предоставени аванси                     OOU                NM T9M  
Вземания по дивиденти                    PPM                     PPM  
Вземания по договори с клиенти /нето/                 9 MP4                OM OT1  
Вземания по договори с клиенти                 9 MP4                OM OTN  
Активи по договори с клиенти /нето/                 4 66M                          -  
Активи по договори с клиенти                 4 SSM    
Вземания по предоставени аванси /нето/                     811                  1 P69  
Вземания по предоставени аванси                 N MRR                  N SPP  
Обезценка на вземания по предоставени аванси                   EO44F                   EOS4F 

Общо               51 666                T6 561  

 

1.11.  Други текущи вземания и активи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Вземания по съдебни спорове /нето/                    4M1                     166  
Вземания по съдебни спорове                    4MN                     NSS  
Вземания от социално осигуряване                       PT                       OT  
Социално осигуряване                      PT                       OT  
Други текущи вземания                  1 1TO                  1 45O  
Предоставени гаранции и депозити                    RS4                     OPN  
Вземания по застраховане                        O4  
Предплатени разходи                    P9M                  N NT4  
Други вземания                    OPP                       PU  
Обезценка на други вземания                     ENRF                     ENRF 
Данъци за възстановяване, в т.ч.:                 1 659                  O 69T  
Данък върху добавената стойност                 N SR9                  O S9T  

Общо   P O69      4 P4O 
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1.1O. Текущи финансови активи  

 P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Финансови активиI оценявани по амортизирана стойност               9 PT9            NM TP4  
Общо               9 PT9            1M TP4  

 

1.1O.1. Финансови активи, оценявани по амортизирана стойност 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Кредити               9 PT9              9 SPP  
Вземания придобити чрез цесии                    N NMN  

Общо               9 PT9  1M P4  

 

1.1O.1.1. Кредити– текущи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Вземания по кредити от свързани лица в групата /нето/               9 O9M              9 418  
Вземания по кредити от свързани лица в групата               U T94              U U9T  
Вземания по лихви по кредити от свързани лица в групата                  U9U                 TMM  
Обезценка на вземания по кредити от свързани лица в групата                 E4MOF               ENT9F 
Вземания по кредити от свързани лица извън групата /нето/                     -                     5M  
Вземания по кредити от свързани лица извън групата                    UP                   UP  
Вземания по лихви по кредити от свързани лица извън групата                    NU                   NU  
Обезценка на вземания по кредити от свързани лица извън групата                 ENMNF                 ERNF 
Вземания по кредити от несвързани лица /нето/                    89                 165  
Вземания по кредити от несвързани лица                    RR  
Вземания по лихви по кредити от несвързани лица                    U9                 NNM  

Общо               9 PT9              9 6PP  

 

Салда по предоставени заеми, без свързани лица 

Кредитополучател Краткосрочна част по 
амортизируема стойност 

Дългосрочна част  по 
амортизируема стойност 

Главница Лихви Главница Лихви 

Други                     U9     

Общо                   -                   89                      -                      -   
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1.1O.1.O. Вземания придобити чрез цесии 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Вземания придобити чрез цесии от несвързани лица /нето/                     -                1 1M1  
Вземания придобити чрез цесии от несвързани лица                     -               N NMN  

Общо                     -      1 1M1  

 

1.1P. Парични средства 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Парични средства в брой                       O1  4O 
в лева                       N9  NT 
във валута                         O  OR 
Парични средства в разплащателни сметки                14 865  O4 TMT 
в лева                  U TMS  ON PS4 
във валута                  S NR9  P P4P 
Парични еквиваленти                         P  OP 
Вземания от подотчетни лица                         P  OP 
Обезценка                       E5)  
Краткосрочни депозити                      11P   

Общо                  14 99T  O4 TTO 
 

Равнение на Парични средства отчет за финансово състояние - отчет за паричен поток 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Парични средства и парични еквиваленти в  отчет за 
финансовото състояние 

               14 99T                 O4 TTO  

Обезценка на парични средства                         R    
Парични средства и парични еквиваленти в отчет за 
паричните потоци 

               15 MMO                 O4 TTO  

 

 

1.14.1. Основен капитал 

Вид акции P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Брой 
акции 

Стойност Номинал Брой 
акции 

Стойност Номинал 

Обикновени             
Изкупени 
и платени 

     O4 OMM 
MMM  

                          O4 OMM MMM  N      O4 OMM MMM                            O4 OMM MMM  N 

Изкупени 
собствени 
акции 

          E4 UNRF                                 ENT RNRF PKS4           EO OMMF                                 ENM MRTF 4KRT 

Общо:    O4 195 185                             O4 18O 485       O4 19T 8MM                             O4 189 94P    
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Акционер P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Брой 
акции 

Стойност Платени B Дял Брой 
акции 

Стойност Платени B Дял 

Галини-Н 
ЕООД 

     O NTU MMM       O NTU MMM       O NTU MMM  9KMMB      O NTU MMM       O NTU MMM       O NTU MMM  9KMMB 

Николай 
Михайлов 

   NS OMR UPN     NS OMR UPN     NS OMR UPN  SSK9TB    NS OMR UPN     NS OMR UPN     NS OMR UPN  SSK9TB 

Манол Денев           PP 94N            PP 94N            PP 94N  MKN4B           PP 94N            PP 94N            PP 94N  MKN4B 

Боян  Делчев           NM MSU            NM MSU            NM MSU  MKM4B           NM MSU            NM MSU            NM MSU  MKM4B 

Росица 
Динева-
Георгиева 

            T NMM              T NMM              T NMM  MKMPB             S 9PM              S 9PM              S 9PM  MKMPB 

Десислава 
Любенова 

     N OMO MRS       N OMO MRS       N OMO MRS  4K9TB      N OMO MRS       N OMO MRS       N OMO MRS  4K9TB 

Други 
акционери 

     4 RRU NU9       4 RRU NU9       4 RRU NU9  NUKU4B      4 RSM 9T4       4 RSM 9T4       4 RSM 9T4  NUKURB 

Собствени 
акции по 
номинал 

            4 UNR              4 UNR              4 UNR  MKMOB             O OMM              O OMM              O OMM  MKMNB 

Общо    O4 OMM MMM     O4 OMM MMM     O4 OMM MMM  Х    O4 OMM MMM     O4 OMM MMM     O4 OMM MMM  Х 

Собствени 
акции по 
себестойност 

          E4 UNRF         ENT RNRF         ENT RNRF             EO OMMF         ENM MRTF         ENM MRTF   

Общо:    O4 195 185     O4 18O 485     O4 18O 485  1MMB    O4 19T 8MM     O4 189 94P     O4 189 94P  1MMB 

 

1.14.O. Премии от емисии 

Премиите от емисии в размер на ON TP9 хил.лвK към PNKNOKOMNUгK са формирани при емитиране 
капитал на дружеството през OMMTгK - ON TSP х.лвK и O4 х.лвK изменения от покупко-продажба на 
собствени акции през OMN4 гKI OMNR гK I OMNSгK I OMNT г.и OMNUгK 

1.14.P. Резерв от преизчисления 

Резервът от преизчисления в размер на ETMTF  хил.лвK  към PNKNOKOMNUгK  е формиран от 
преизчисления на чуждестранни дейностиK 

1.14.4. Резерви 

  Резерв от 
преизчисления 

Общи резерви Други резерви Общо резерви 

Резерви към 
P1.1O.OM16 г. 

  O 4OM 4O P4M 44 T6M 

Преизчислени 
резерви към 
P1.1O.OM16 г. 

                    -  O 4OM 4O P4M 44 T6M 

Намаления от:              E4P1) - - E4P1) 
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Други               E4PNF   E4PNF 
Резерви към 
P1.1O.OM1T г. 

             E4P1) O 4OM 4O P4M 44 PO9 

Увеличения от:                     -  - 8 9MP 8 9MP 
Разпределение на 
печалба 

   U 9MP U 9MP 

Намаления от:              EOT6) - - EOT6) 
Други               EOTSF   EOTSF 
Резерви към 
P1.1O.OM18 г. 

             ETMT) O 4OM 51 O4P 5O 956 

 

1.14.5. Финансов резултат 

Финансов резултат Стойност 
Печалба към P1.1O.OM16 г.               5 14M  
Преизчислен остатък към P1.1O.OM16 г.               5 14M  
Увеличения от:               5 PM6  
Печалба за годината OMNT               R PNS  
Други                   ENMF 
Печалба към P1.1O.OM1T г.             1M 446  
Промяна в счетоводната политика,  грешки и др. E4T6) 
Преизчислен остатък към P1.1O.OM1T г    9 9TM 
Увеличения от:               T TO8  
Печалба  за годината OMNU               T TOU  
Намаления от:           E1M 4PO) 
Разпределение на печалба в резерви              EU 9MPF 
Разпределение на дивиденти              EN RO9F 
Печалба към P1.1O.OM18 г.               T O66  
Финансов резултат към P1.1O.OM16 г.               5 14M  
Финансов резултат към P1.1O.OM1T г.             1M 446  
Преизчислен финансов резултат към P1.1O.O1Tг. 9 9TM 
Финансов резултат към P1.1O.OM18 г.               T O66  
 

1.15. Нетекущи финансови пасиви 

Нетекущи финансови пасиви P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Задължения по лизингови договори             N 4RT                 UUO  
Финансови пасивиI отчитани по амортизирана стойност             R PPU              N P4M  
Договори за финансова гаранция                    P    

Общо             6 T98              O OOO  
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1.15.1. Задължения по лизингови договори  - нетекущи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Задължения по лизинг към несвързани лица             N 4RT                 UUO  

Общо             1 45T                 88O  
 

1.15.O. Финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност – нетекущи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Задължения по получени кредити             R PPU              N P4M  

Общо             5 PP8              1 P4M  
 

1.15.O.1. Задължения по получени кредити - нетекущи 

Задължения по кредити към свързани лица в групата     
Задължения по кредити към финансови предприятия             R PPU              N P4M  

Общо             5 PP8              1 P4M  
 

1.15.P. Договори за финансова гаранция – нетекущи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Договори за финансова гаранция за свързани лица в групата                    P    

Общо                    P                    -   
 

1.16. Нетекущи търговски и други задължения 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Задължения към свързани лица в групата                 4 5O6                  O 581  
Задължения по доставки                   4 ROS                  O RUN  
Задължения към свързани лица извън групата                 P 5O9                  1 P4M  
Задължения по доставки                   P RO9                  N P4M  
Задължения по доставки                 5 5TT                  4 591  
Други нетекущи задължения                    1O9                     159  
Задължения по гаранции и депозити                    NO9                     NR9  

Общо                1P T61                  8 6T1  

Като нетекущи търговски задължения са отчетени гаранционни удръжки на подизпълнители по 
строителни договориK  

В други нетекущи задължения са включени задължения за издадени банкови гаранции за добро 
изпълнение и за застраховки за обекти със срок на валидност до OMPRгK 
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1.1T. Нетекущи провизии 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Провизии за дългосрочни доходи на персонала                      4P                       PS  

Общо                      4P                       P6  
 

1.18. Текущи финансови пасиви 

Текущи финансови пасиви P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Задължения по лизингови договори                URS                 4TP  
Финансови пасивиI отчитани по амортизирана стойност             N TUP              O U4O  
Договори за финансова гаранция                    P    

Общо             O 64O              P P15  
 

1.18.1. Задължения по лизингови договори – текущи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Задължения по лизинг към несвързани лица                URS                 4TP  

Общо                856                 4TP  
 

1.18.O. Финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност – текущи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Задължения по получени кредити             N TUP              O U4O  

Общо             1 T8P              O 84O  
 

1.18.O.1. Задължения по получени кредити - текущи 

Банка / Кредитор Договорен 
размер на 
кредита 

Л. B Падеж Обезпечения/Гаранции 

Банка Пиреос България АД O4R х.лвK 3мес.РЛПHPB PMKSKOMON Ипотека на недвK имотиI 
залог на вземания 

Уникредит Булбанк АД NPMMM х.лвK N месечен 
ОДИHOK9RB 

OKPKOMN9 Ипотека на недвижими 
имотиI  залог ДМА и 
вземания 

pd Експресбанк АД 44M х.евро 1мес 
buriborHOK9B 

PMKUKOMOM Залог на ДМА   

pd Експресбанк АД 44P х.евро 1мес 
buriborHOK9B 

PMKSKOMOM Ипотека на 
недвK имоти 

  

pd Експресбанк АД  4MN х.евро  1мес 
buriborHOKORB 

OUKOKOMON Залог на ДМА 

ОББ АД  9MM х.лвK  1мес.РЛПHPKNRB OMKNMKOMOP Ипотека на недвижими 
имотиI залог на  вземания 
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ОББ АД PMMM х.лвK 1мес.РЛПHOKRMB 
_dN         /Nмес 
buriborHOKRMB 

bro 

PMK9KOMN9 Ипотека на недвK имотиI 
залог на  ДМА и вземанияI 
съдлъжници свързани 
лица 

Банка ДСК АД RMMM х.лвK 1месKburiborH 
OKUS9B 

ORKSKOMOR ИпотекаI залог на 
вземания  

 

Салда по получени заеми, без свързани лица 

Банка / Кредитор Краткосрочна част по 
амортизируема стойност 

Дългосрочна част  по 
амортизируема стойност 

Главница Лихви Главница Лихви 

pd Експресбанк АД                     SMU                   RMS    
Банка ДСК АД                     TT4                4 OOS    
ОББ АД                     NPU                   RPO    
Банка Пиреос България АД                       49                     T4    

Общо                  1 569                    -               5 PP8                    -   
 

1.18.P. Договори за финансова гаранция – текущи 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Договори за финансова гаранция за свързани лица в групата                    P    

Общо                    P                    -   
 

1.19. Текущи търговски и други задължения  

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Задължения към свързани лица в групата               1P 669                P6 18O  
Задължения по доставки                 NO S9T                PN 9RT  
Пасиви по договори с клиенти                    TNO                  4 MO4  
Задължения по гаранции и депозити                      OSM                     OMN  
Задължения към свързани лица извън групата                11 OM1                O8 MOM  
Задължения по доставки                   T MMU                NP OTU  
Пасиви по договори с клиенти                    PUT    
Задължения по получени аванси                   NM POM  
Задължения по дивиденти                   P OSM                  P UTS  
Задължения по гаранции и депозити                      RPS                     RPS  
    в т.чK гаранции на НСI УСI СД                    RPS                     RPS  
Други задължения                        NM                       NM  
Задължения по доставки                 6 646                15 TT6  
Пасиви по договори с клиенти                 P T55    
Задължения по получени аванси                        P                  6 PO8  
Други текущи задължения                    49M                     T89  
Задължения по гаранции и депозити                    4MR                     4ON  
Задължения по застраховки                      44                       4P  
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Други задължения                      4N                     POR  
Общо               P5 T64                8T M95  

В други текущи задължения са включени разходи за задължения за банкови гаранцииI застраховкиI 
както и разходи по приключили към PNKNOKOMNUгK строителни договориK 

 

1.OM. Данъчни задължения 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Данък върху добавената стойност                        SO  
Корпоративен данък                    OON    
Данък върху доходите на физическите лица                      PR                       4S  
Други данъци                        U                       NP  

Общо                    O64                      1O1  
 

1.O1. Задължения към персонал 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Задължение към персонал                     OS4                     O9T  
    в т.чK задължения по неизползвани отпуски                      9N                       UP  
Задължение към социално осигуряване                      S4                     NMP  
    в т.чK задължения по неизползвани отпуски                      NU                       NS  
Задължение към ключов ръководен персонал - възнаграждения                    O49                     OSR  

Задължение към ключов ръководен персонал - осигуровки                        P                         O  
Задължение по извънтрудови правоотношения - възнаграждения                        P                         S  

Общо                    58P                     6TP  
 

1.OO. Текущи провизии 

Вид P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Провизии за правни задължения в т.ч.                 O 858                  P T65  
Провизии по задължения по строителни договори                 O URU                  N PTR  
Провизии по предстоящи разходи                   O P9M  

Общо                 O 858                  P T65  

В текущите провизии са представени задълженияI които се очаква да възникнат по договори за 
строителствоK Към PNKNOKOMNU гK включват  начислените провизии за дейността на клоновете на 
Трейс Груп Холд АД в чужбинаK  
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O. Индивидуален отчет за доходите 

 

O.1. Приходи 

O.1.1. Приходи по договори с клиенти 

Вид приход OM18 г. OM1T г. 
Приходи по строителни договори в т.ч.:         18M T5O          15O 55O  
Признати приходи през периода         NUM ST9          NRO RRO  
в т.ч. за сметка на началните салда на пасиви по договори          OM MOO           1M 94T  
По вече удовлетворени задължения за изпълнение                  TP    
Приходи от продажби на продукция в т.ч.:                     -                 P96  
Продажби на бетонови и варови разтвори и СБЕ                   P9S  
Приходи от продажби на стоки, в т.ч.:             O 8T4              T 49P  
Продажби на машини и оборудване             N PNT    
Продажби на горива и масла                  NT                 NMT  
Продажби на арматурно желязо                NPO                 U4P  
Продажби на инертни материали и пясък                       T  
Продажби на ЖП материали               N PM9  
Продажби на битум                  SU              R OMU  
Продажби на бетонI цимент                PP9    
Продажби на анкери                  OR    
Други стоки                9TS                   N9  
Приходи от продажби на услуги в т.ч.:             O 41T              P MM5  
Транспортни услуги                  OP                 O9N  
Управление на обекти             O P94              O TMU  
Други услуги                      S  

Общо         186 M4P          16P 446  
 

O.1.O. Други доходи 

Вид OM18 г. OM1T г. 
Приходи от оперативен лизинг             P O4U              O UOS  
Получени застрахователни обезщетения                  OS                   PN  
Неустойки                    S9  
Отписани задължения                9TU                   N4  
Възстановени провизии по СМР договори                OT9                   P4  
Възстановена обезценка на вземания                NUM    
Присъдени обезщетения                  OU                 NOR  
Отписани неусвоени провизии                POP    
Други доходи /нетно/                  44                   4U  
Доходи от продажби на материали                     1  
Приходи от продажби на материали                      N  
Резултат от продожба на дълготрайни активи                  P8                   O5  
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Приходи от освобождаване на дълготрайни активи                NPP                   RP  
Балансова стойност на продадените активи                 E9RF                 EOUF 

Общо             5 144              P 1TP  
 

O.1.P. Финансови приходи 

Вид приход OM18 г. OM1T г. 
Приходи от участия             5 8OP  4 885 
Приходи от лихви в т.ч.                6M9  TP4 
по търговски заеми                OUS  P9T 
по търговски вземания                PNS  PPT 
други                    T   
От операции с финансови инструменти   T 
Положителни курсови разлики                415  946 
Други финансови приходи                    8  1O 

Общо             6 855              6 584  
 

O.O. Разходи 

O.O.1. Разходи за материали 

Вид разход OM18 г. OM1T г. 
Основни материали                           S S9U            NO 4RR  
Горива и смазочни материали                                           44U                 4PR  
Природен газ                                                                   N    
Резервни части и консумативи                  N4                   4S  
Инструменти и консумативи                    O                   OT  
Гуми                                                                O9                   PS  
Електроенергия                                                      4R                 NMO  
Топлинна енергия                                                    NM                   NM  
Вода                                                                  O                     T  
Материали за ремонт на ДМА                                                N4    
Компютърна техника и перифK устройства                    OP  
Работно облеклоI предпазни средства и медикаменти                  ON                   NU  
Рекламни материали                                                    P                   ON  
Канцеларски материали                                    PS                   UN  
Почистващи материали                                     S    
Консумативи за офис техника                    U    
Тръжни документи                                                      O                     N  
Други ММЦ                                                                   S                     R  
Други материали                  NM                   PR  

Общо             T P55            1P PMO  
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O.O.O. Разходи за външни услуги 

Вид разход OM18 г. OM1T г. 
Подизпълнители СМР                                         NRP 9T9          NOO NOT  
Нает транспорт                  OT    
Наета механизация                PON              N 4OP  
Наета апаратураI съоръжения и други активи                  PR                   9T  
Наети  автомобили                  U4                 NOU  
Наети недвижими имоти                                                            P9N                 RO9  
Транспортни услуги                                                  4U                 O4S  
Ремонти ДМА                                                       NTN                 N9N  
Комисионни възнаграждения по договор                                94    
Консултантски услуги                                           4 9SN              R 9N4  
Правно обслужване                                                 P9N                 OTN  
Услуги по граждански договори                            P4                   O9  
Одит                                                              NM9                   9P  
Абонаменти                                                           OS                   O4  
Охрана                                                            NMS                 NN4  
Интернет                                                            PR    
Застраховки                                                       T9O                 R9R  
Телекомуникационни услуги                                         NOR                 N4P  
ОбученияI семинари                                                   N4                   NN  
Автомивка                                                             R    
Проектиране                P9M                 44T  
Геодезически услуги                                                   O                   ON  
Лабораторни изпитвания                  SOP  
Концесионни възнаграждения                4U9    
Оценки                                                              NM    
РекламиI обяви                                   NP                   N9  
Преводи                                                             NO    
Нотариални такси                                                    NT    
Поддръжка на офис техника                                            NN    
Куриерски и пощенски услуги                          S    
Копирни услуги                                                        O    
АкредитацииI IplI лицензи                                   NM  
Членски внос                                                        N9                   O4  
Митнически услуги                    O                     R  
Съдебни разноскиI ЧСИ                                                      S4                 NUR  
Данъци и такси                OMM                   NU  
Други външни услуги                                                 TO                 OMP  

Общо         16P M5T          1PP 49M  
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O.O.P. Разходи за амортизации 

Вид разход OM18 г. OM1T г. 
Разходи за амортизации на производствени             1 O96              1 O89  
дълготрайни материални активи             N O9S              N OU9  
Разходи за амортизации на административни                49O                  P11  
дълготрайни материални активи                4U4                 PMM  
дълготрайни нематериални активи                    U                   NN  

Общо             1 T88              1 6MM  
 

O.O.4. Разходи за заплати  и осигуровки на персонала 

Разходи за: OM18 г. OM1T г. 
Разходи за заплати на в т.ч.             4 TO5              5 66P  
производствен персонал                UO4              N RNR  
административен персонал             P 9MN              4 N4U  
Разходи за осигуровки на в т.ч.                4O8                 649  
производствен персонал                N44                   N9  
административен персонал                OU4                 SPM  
в т.ч. разходи на ключов ръководен персонал             O M58               1 91M  
в т.ч. разходи по неизпозвани отпуски                   11                   9T  

Общо             5 15P              6 P1O  
 

O.O.5. Разходи за обезценки 

Вид разход OM18 г. OM1T г. 
Разходи от обезценка на вземания             O MTU                 O44  
Разходи от обезценка на финансови активи             4 4MM                   RN  

Общо             6 4T8                 O95  
 

O.O.6. Други разходи 

Вид разход OM18 г. OM1T г. 
Командировки                                            NSN                 NT9  
Трудова медицина                  NM                     N  
Дарения                                                          R4O                   NM  
Неустойки по търговски сделки                                    S9    
Лихви по търговски задължения                                           P                     U  
Лихви и санкции по държавни вземания                           NM                     N  
Отписани вземания от продажби                                         R    
Отписани дялови участия                                             PP  
Ваучери по члKOM9 от ЗКПО                                             U    
Р-ди за здравно застрах.члKOM4 тKOа ЗКПО                                4  
Представителни разходи                                            NS4                 NPP  
Разходи без документ                                                 NN                   NS  
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Разходи минал отчетен период                                        NM    
Провизии по СМР договори                  PTO  
Провизии за задължения                                           O OT4  
Отписване на оценени вземания от приходи на етап                  NTS  
Корекция ползван данъчен кредит члKTU ЗДДС                    T    
Други разходи                  OU                 O4M  

Общо             1 MO8              P 44T  
Сумата на предоставените дарения на Фондация Трейс за хората за периода възлиза на ROR хилK лвK 

 

O.O.T.  Корективни суми 

Вид разход OM18 г. OM1T г. 
Балансова стойност на продадени стоки /нето/             O T15              T 5P5  
Балансова стойност на продадените стоки             O TNR              T RPR  

Общо             O T15              T 5P5  
 

O.O.8. Финансови разходи 

Вид разход OM18 г. OM1T г. 
Разходи за лихви в т.ч.                TM6                 6O6  
по търговски заеми                    T                     9  
по заеми от финансови предприятия                OSO                 OTM  
по лизингови договори                  44                   RP  
по търговски задължения                P9P                 O94  
Разходи, свързани с банкови гаранции              1 1T5                 5TM  
Отрицателни курсови разлики                185                 O8O  
Други финансови разходи                5O4                 O65  

Общо             O 59M  1 T4P  
 

O.O.9. Разход  за данъци 

Вид разход OM18 г. OM1T г. 
Данъци от печалбата                OON   
Други                 ETNF NSP 

Общо                15M  16P 

Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер NMBK 
За изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка NMBI която се очаква да е валидна 
при обратното проявлениеK 
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P. Отчет за всеобхватния доход 

 

Компоненти P1 декември OM18 P1 декември OM1T 

преди 
данък 

данък след    
данък 

преди 
данък 

данък след    
данък 

Друг всеобхватен доход             
Преизчисления на чуждестранни 
дейности 

          EOTSF             EOTSF           ESNMF             ESNMF 

Друг всеобхватен доход          EOT6)                -           EOT6)          E61M)                -           E61M) 

 

 

4. Други оповестявания 

 

4.1. Свързани лица и сделки със свързани лица 

 

Дружеството оповестява следните свързани лица: 

Собственик на капитала на дружеството упражняващ контрол е Николай Ганчев Михайлов – 
SSK9TBK 

 

Дъщерни предприятия на дружеството: 

Трейс-Пътно строителство АДI България    

Трейс Ямбол АДI България    

УСМ АДI България   

Трейс-Бургас ЕАДI България до N9KNOKOMNT   

Родопа Трейс ЕAДI България до N9KNOKOMNT   

Инфрастрой ЕАДI България до N9KNOKOMNT   

Трейс-Пловдив ЕООДI България   

Трейс Комерс ЕООДI България до M4KM4KOMNU   

Трейс Интернешънъл ЕООДI България   

Трейс Пропъртис ЕООДI България   

Трейс Транс ЕООДI България   

Трейс ПЗП НИШ АДI Сърбия до MOKMUKOMNUгK   
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Трейс-София ЕАДI България 

Трейс Своге ЕООД до PMKMSKOMNT 

  

Трейс Украйна ЕООДI България   

Инфра Комерс ЕООДI България    

Трейс ПЗП Враня ООДI Сърбия до MOKMUKOMNUгK   

Трейс СОП ЕООДI България          

Трейс Сърбия АД НИШI Сърбия  

 
Подробна информация за инвестиции на Дружеството в ДЗЗД с контролно участие е представена 
в пояснително  приложение NK4KNK Инвестиции в дъщерни предприятияK 

Асоциирани предприятия на дружеството: 

Технострой-Инженеринг  99 АД 

Пътно поддържане Елхово ЕООД – непряко чрез Технострой-Инженеринг 99 АД 

Зенит Строй Инженеринг ЕООД – непряко чрез Технострой-Инженеринг 99 АД 

Редко Трейс Интернешънъл ООД – непряко чрез Трейс Интернешънъл ЕООД 

 

Подробна информация за инвестиции на Дружеството в ДЗЗД със значително участие е 
представена в пояснително  приложение NK4KOK Инвестиции в асоциирани предприятияK 

 

Смесени предприятия на дружеството: 

Трейс-М Инвест ООДI Германия 

 

Подробна информация за инвестиции на Дружеството в ДЗЗД със значително участие е 
представена в пояснително  приложение NK4KPK Инвестиции в смесени предприятияK 

 

Други свързани лица: 

Галини - Н ЕООД – дружество свързано чрез основния  акционер 

Галини ЕООД – дружество свързано чрез основния  акционер 

Химколор АД – дружество свързано чрез основния  акционер 

Инжпроект ООД – дружество свързано чрез основния  акционер 

Системхаус Фау ООД – дружество свързано чрез основния  акционер 
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Инфраинвест ЕООД - дружество свързано чрез основния  акционер  

Фондация Трейс за хората ЮЛНЦ – Трейс Груп Холд АД основен учредител 

 

Ключов ръководен персонал на предприятието: 

Николай Ганчев Михайлов -  Председател на Надзорен съвет 

Манол Пейчев Денев - Член на Надзорен съвет 

Антон Николов Дончев - Член на Надзорен съвет 

Десислава Иванова Любенова – Председател на УС 

Боян Стоянов Делчев – Главен изпълнителен Директор и Член на УС 

Росица Йорданова Динева-Георгиева-Член на УС 

 

Дружеството оповестява следните сделки  и салда със свързани лица: 

 

Продажби на свързани лица в групата 

Клиент Вид сделка OM18 г. OM1T г. 
Трейс София ЕАД Продажби на услуги                  9PU              O PPU  
Трейс пътно строителство АД Продажби на услуги               4 TON              N NMP  
Трейс Ямбол АД Продажби на услуги               O SSS              N ORR  
Трейс Бургас ЕАД до N9KNOKNTгK Продажби на услуги                    9O9  
Родопа Трейс ЕАД до N9KNOKNTгK Продажби на услуги                    PPU  
Инфрастрой ЕООД до N9KNOKNTгK Продажби на услуги                    9P9  
Инфра комерс ЕООД Продажби на услуги                      P                 PUT  
УСМ АД Продажби на услуги               N 9S4                 SMN  
Метро Дружба ЕООД Продажби на услуги                  NUS                 O49  
Трейс Интернешънъл ЕООД Продажби на услуги                        P                     P  
Трейс Сърбия АД НИШ Продажби на услуги               N MNM              4 TPN  
Трейс ПЗП Враня до MOKMUKNUгK Продажби на услуги                  POT              P TNO  
Ню Бриджис до MOKMUKNUгK Продажби на услуги                        9  
ДЗЗД Железопътна инфраструктура Продажби на услуги               R N9P                 OO9  
ДЗЗД Згориград Продажби на услуги                  4PU              N R9U  
ДЗЗД Трейс Еър Продажби на услуги                      OPO  
ДЗЗД Обединение Обход Монтана Продажби на услуги                  P4S                 NUM  
ДЗЗД Смолян юг Продажби на услуги               P RMP              P SUN  
ДЗЗД Цариградско  Продажби на услуги                    TP                 OU4  
ДЗЗД Трейс Прибор Продажби на услуги               T ONT              R US4  
ДЗЗД Маркировка OMN4 Продажби на услуги                    SP              N UNS  
ДЗЗД Самара OMNR Продажби на услуги                    4T              N RM9  
ДЗЗД Улици Стара Загора Продажби на услуги             R 4NU              P PNR  
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ДЗЗД Градска среда Плевен Продажби на услуги               N RMR  
Общо             P4 116            P6 8MT  

 

 

Покупки от свързани лица в групата 

Доставчик Вид сделка OM18 г. OM1T г. 
Трейс София ЕАД Покупки на услуги             NR UUR            NN SNO  
Трейс пътно строителство АД Покупки на услуги             PS RU4              R 9PU  
Трейс Бургас ЕАД до N9KNOKNTгK Покупки на услуги                    OUT  
Родопа Трейс ЕАД до N9KNOKNTгK Покупки на услуги                 O SP4  
Инфрастрой ЕООД до N9KNOKNTгK Покупки на услуги                 S ONM  
Инфра комерс ЕООД Покупки на услуги                    NU    
Трейс Комерс ЕООД до M4KM4KNUгK Покупки на услуги                      N                     4  
УСМ АД Покупки на услуги                      O                   P4  
Метро Дружба ЕООД Покупки на услуги                  NO4    
Трейс пропъртис ЕООД Покупки на услуги                    9S    
Трейс Интернешънъл ЕООД Покупки на услуги               N 44M              N ONS  
Трейс Сърбия АД НИШ Покупки на услуги               R SPN              P 9TU  
Трейс ПЗП Враня до MOKMUKNUгK Покупки на услуги               S U4U              R 4US  
Виор Велика Морава Покупки на услуги                      P                     P  
Трейс Болканс Покупки на услуги                  4U4                 9UO  
Ню Бриджис до MOKMUKNUгK Покупки на услуги               N 9UN              R S4S  
ДЗЗД Смолян юг Покупки на услуги                      4M  
ДЗЗД Трейс Витоша Покупки на услуги                    PO    
ДЗЗД Цариградско  Покупки на услуги                    TS    
ДЗЗД Железопътна инфраструктура Покупки на услуги                  OO    
ДЗЗД Згориград Покупки на услуги                  4R    

Общо             69 OTO            44 MTM  
 

Вземания от свързани лица в групата 

Клиент P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 
Трейс София ЕАД   NSP9 SOMT 
Трейс пътно строителство АД   94PR N4URR 
Трейс Ямбол АД   NSPM OMUT 
Инфра комерс ЕООД   4OU PNT 
Трейс Комерс ЕООД до M4KM4KNUгK     NOO 
УСМ АД   NOSS OMSN 
Метро Дружба ЕООД   O ORM 
Трейс СОП ЕООД   OU OU 
Трейс Пловдив ЕООД   NON NN4 
Трейс Транс ЕООД   4O RO 
Обезценка   ERTF   
Трейс Интернешънъл ЕООД   NT4 4PP 
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Трейс Сърбия АД НИШ   4PO9 4OTS 
Трейс ПЗП Враня до MOKMUKNUгK     OTU4 
Трейс Болканс   PNT9 P4NR 
Ню Бриджис до MOKMUKN8гK     OSU 
ДЗЗД Трейс Своге   PS PS 
ДЗЗД Трейс-Кордел -Перник   PNS PNS 
ДЗЗД Трейс Еър   O O 
ДЗЗД Обединение Обход Монтана   N 9R 
ДЗЗД Смолян юг   OSR UTP 
ДЗЗД Трейс Витоша     PO 
ДЗЗД Цариградско      SN 
ДЗЗД Чепеларе   OR OR 
ДЗЗД Люлин Трейс   NNM NNM 
ДЗЗД Трейс Прибор   PNST RTT 
ДЗЗД Маркировка OMN4   UT NMU 
ДЗЗД Самара OMNR   RS  
ДЗЗД Хемус АO   SP SP 
ДЗЗД Згориград    TO4 
ДЗЗД Улици Стара Загора   OSO NRS 
Обезценка Трейс Пловдив ЕООД   E4OF E4OF 
ДЗЗД Железопътна инфраструктура 9MM  

Общо OT 464 4M 4M5 
 

Задължения към свързани лица в групата 

Доставчик  P1.1O.OM18 г.   P1.1O.OM1T г.  
Трейс София ЕАД               P NM9            NR PMO  
Трейс пътно строителство АД               U TRN              T RMS  
Трейс Комерс ЕООД до M4KM4KNUгK                        N  
Метро Дружба ЕООД                    POP  
Трейс Пловдив ЕООД                        9  
Трейс Пропъртис ЕООД                    O9    
Трейс Транс ЕООД                      4                   NT  
Трейс Интернешънъл ЕООД                    TNT  
Трейс Сърбия АД НИШ               R NNR              R TNO  
Трейс ПЗП Враня до MOKMUKNUгK                 P SNR  
Трейс Болканс                  O9O                 SM9  
Ню Бриджис до MOKMUKNUгK                    9OU  
ДЗЗД Трейс Соп                      NM  
ДЗЗД Обединение Обход Монтана                      TT  
ДЗЗД Трейс Прибор                 O PP9  
ДЗЗД Хемус АO                        S  
ДЗЗД Згориград                    OUO  
ДЗЗД Железопътна инфраструктура               N PNM  

Общо            1T PMM            P8 T6P  
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Предоставени кредити на свързани лица в групата 

Кредитополучател Договорен 
размер на 
кредита 

Л. B Падеж Обезпечения/Гаранции 

Трейс София ЕАД NM MMM 4KMMB PMKMNKOMN9 запис на заповед 
Трейс-Пътно строителство АД R MMM 4KMMB PMKMNKOMN9 запис на заповед 
Трейс-Пътно строителство АД P MMM 4KMMB PMKM9KOMN9 запис на заповед 
Инфра Комерс ЕООД UMM 4KMMB PMKNNKOMN9 запис на заповед 
Инфра Комерс ЕООД N UMM 4KMMB PMKM4KOMN9 запис на заповед 
Трейс Пловдив ЕООД SM 4KMMB PNKNOKOMNT запис на заповед 
Трейс Интернешънъл ЕООД N9S 4KMMB PMKMNKOMN9 запис на заповед 
     

 

Салда по кредити, предоставени на свързани лица в групата 

Кредитополучател Краткосрочна част по амортизируема 
стойност 

Главница Лихви 
Ню Бриджис-Трейс Сърбия                    PM  
Виор Велика Морава                      N  
Болканс ЕООД                  PUR  
Трейс София ЕАД             N RPM                   NS  
Трейс-Пътно строителство АД             R MMM                 NRM  
Инфра Комерс ЕООД             O NRM                   SR  
Трейс Пловдив ЕООД                  4U                 NPU  
Трейс Интернешънъл ЕООД                  SS                 NNP  
Обезценки               ENRNF               EORNF 

Общо             8 64P                 64T  
 

 

Начислени приходи от лихви по предоставени кредити на свързани лица в групата 

Кредитополучател Вземане към Начислени Получени Вземане към 
P1.1O.OM1T г. през OM18 г. през OM18 г. P1.1O.OM18 г. 

Трейс-Пътно строителство АД                    PT                 NN4                     N                 NRM  
Трейс Интернешънъл ЕООД                NNM                     P                   NNP  
Трейс Пловдив ЕООД                NPU                     NPU  
Инфра Комерс ЕООД                    R                   S4                     4                   SR  
Виор Велика Морава АД                    N                         N  
Трейс Болканс ЕООД                PST                   OU                   NM                 PUR  
Трейс Сърбия АД НИШ                  O9                     N                     PM  
Трейс София ЕАД                  NP                   T4                   TN                   NS  
Обезценки               ENPNF               ENOMF                 EORNF 

Общо                569                  164                   86                 64T  
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Получени кредити от свързани лица в групата 

Банка / Кредитор Договорен 
размер на 
кредита 

Л. B Падеж Обезпечения/Гаранции 

Трейс Пропъртис ЕООД OOM хил.лвK 4KMMB PNKNOKOMN9 запис на заповед 

 

 

Салда по получени кредити от свързани лица в групата 

Банка / Кредитор Краткосрочна част по амортизируема 
стойност 

Главница Лихви 

Трейс Пропъртис ЕООД                NSO                 RO 

Общо                16O                  5O  

 

Начислени разходи за лихви по получени кредити от свързани лица в групата 

Банка / Кредитор Задължение Начислени Платени Задължение 

P1.1O.OM1T г. през OM18 г. през OM18 г. P1.1O.OM18 г. 

Трейс Пропъртис ЕООД                NNP  SN                                     RO 

Общо                11P  61                                    -                   5O 

 

Продажби на други свързани лица  

Клиент Вид сделка P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Асоциирани дружества Продажба на услуги     TP MT4 44 N44 

Дружества свързани чрез основен акционер Продажба на услуги     O R 

Общо                TP MT6                      44 149  

 

Покупки от други свързани лица  

Доставчик Вид сделка P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Асоциирани дружества Покупка на услуги     T9 OP 

Дружества свързани чрез основен акционер Покупка на услуги     SN MP4 PU OUR 

Общо   61 11P P8 PM8 
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Вземания от други свързани лица  

Клиент P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Асоциирани дружества NO MTO              S RMO 

Дружества свързани чрез основен акционер PPN       NM U9P               

Обезценка E4F - 

Общо              1O P99              1T P95  

Вземанията от други свързани лица са необезпечени и безлихвениK  

 

Задължения към други свързани лица  

Доставчик P1.1O.OM18 г. P1.1O.OM1T г. 

Асоциирани дружества N OMO                NO 4O4 

Дружества свързани чрез основен акционер              NM MM9              NP M9O  

Ключов ръководен персонал                   P PR9  P TUT 

Дивиденти NSM RT 

Общо              14 TPM              O9 P6M  

Задълженията към други свързани лица са необезпечени и безлихвениK  

 

Предоставени заеми на други свързани лица 

Кредитополучател Договорен размер 
на кредита 

Л. B Падеж Обезпечения/Гаранции 

Редко Трейс Интернешънъл  ООД OPR хилK лева NMKRMB PNKNOKOMNR запис на заповед 

  

 

Салда по предоставени заеми Eглавница и лихва) на други свързани лица 

Кредитополучател Краткосрочна част по амортизируема 
стойност 

Главница Лихви 

Редко Трейс Интеренешънъл  ООД                  UP                   NU  

Редко Трейс Интеренешънъл  ООД- обезценка                EUPF                  ENUF 

Общо                  -                     -  
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Начислени приходи от лихви по предоставени заеми на други свързани лица 

Кредитополучател Вземане към Начислени Получени Вземане към 

P1.1O.OM1T г. през OM18 г. през OM18 г. P1.1O.OM18 г. 

Редко Трейс Интеренешънъл  ООД                  NU                       NU  

Редко Трейс Интеренешънъл  ООД - обезценка                  E9F                     E9F                                    ENUF 

Общо                    9                  E9)                   -                   -  

 

4.O. Управление на капитала 

С управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да 
продължи да функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната 
възвръщаемост на инвестираните средства на акционеритеI стопански ползи на другите 
заинтересовани лица и участници в неговия бизнесI както и да поддържа оптимална капиталова 
структураI за да се редуцират разходите за капиталаK 

Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала на база съотношението 
на задлъжнялостK Това съотношение се изчислява между нетния дългов капитал към общата сума 
на  капиталаK Нетният дългов капитал се определя като разлика между всички привлечени заемни 
средства Eкраткосрочни и дългосрочниF такаI както са посочени в индивидуалния отчет за 
финансовото състояние и паричните средства и парични еквивалентиK Общата сума на  капитала е 
равна на собствения капитал и нетния дългов капиталK  

 

4.P.  Финансови рискове 

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови 
рисковеI най-важните от които са: валутен рискI кредитен риск и ликвиден рискK Затова общото 
управление на риска е фокусирано върху минимизирането на потенциалните отрицателни ефектиI 
които биха могли да се отразят върху финансовите резултатиK Финансовите рискове текущо се 
идентифициратI измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизмиI за да се 
определят адекватни цени на услугитеI предоставяни от дружествотоI да се оценят адекватно 
формите на поддържане на свободните ликвидни средстваI без да се допуска неоправдана 
концентрация на даден рискK 

По-долу са описани различните видове рисковеI на които е изложено дружеството при 
осъществяване на неговата дейностI както и възприетият подход при управлението на тези 
рисковеK 

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен рискI който е свързан с 
риска някои от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно 
предвидените срокове  задълженията си към негоK 

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в три групи: парични средства и вземания 
от клиентиI финансови активи – предоставени заемиK 
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Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и други 
контрагентиI установени индивидуално или на групиI и използва тази информация за контрол на 
кредитния рискK Когато разходите не са прекалено високиI се набавят и използват данни за 
кредитен рейтинг от външни източници и/или финансови отчети на клиентите и другите 
контрагентиK Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър 
кредитен рейтингK 

Паричните  средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в следните 
банки - Уникредит Булбанк АДI ДСК АДI ОББ АДI pd Експрес Банк АДI Инвестбанк АДI Банка  
Пироес България  АДI  ПИБ АДK    Ръководството считаI че не е налице рискI доколкото 
обслужващите банки са със стабилна ликвидностK 

Към PNKNOKOMNUг.са начислени обезценки на парични средства по разплащателни сметки в банки в 
размер на R хилK лвK на база на официално публикуваните им кредитни рейтинги от 
сертифицирани кредитни агенции 

 

4.4. Пазарен риск 

Лихвен риск 

Лихвен риск е рискътI че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на държаните от 
дружеството финансови активи и пасиви ще варират поради промени в пазарните лихвиK 
Инструментите с фиксиран лихвен процент са изложени на риск на справедливата стойност на 
лихвения процент - промените в нивата на пазарния лихвен процент ще влияят на стойността на 
държаните финансови активи и пасиви с фиксирана лихва. Финансовите активи и пасиви с 
плаващ лихвен процент са изложени на риск на паричния поток  - бъдещите парични потоци от 
тях ще зависят от промени в пазарните лихвени процентиK 

Като цяло в структурата на активите и пасивите на ДружествотоI лихвоносните финансови активи 
и пасиви имат значителен дялI представляващи вземания и задължения по договори за финансов 
лизингI получени и предоставени заемиK  

 

Валутен риск 

Дружеството е изложено на валутен риск дотолковаI че всички клонове оперират в държави с 
променлив курс на местната валута – сръбски динариI чешки крони,македонски денари и 
украински гривни K Но преобладаваща част от неговите сделки и операции се извършват предимно 
в лева и/или евроK 

 

Ликвиден риск         

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да 
посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падежK То провежда консервативна 
политика по управление на ликвидносттаI чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден 
запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейностK Текущо 
матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи от финансово-счетоводния 
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отделI като се поддържа необходимата информация за наличните парични средства и 
предстоящите плащанияK 

 

5.  Ключови приблизителни оценки и преценки на ръководството с висока несигурност  

В настоящия финансов отчет при определяне на стойността на някои от активитеI пасивитеI 
приходите и разходите ръководството е направило някои счетоводни предположения и 
приблизителни счетоводни преценкиK Всички те са направени на основата на най-добрата 
преценка и информацияI с която е разполагало  ръководството към края на отчетния периодK 
Действителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов 
отчетK 

5.1.  Обезценка на инвестиции в дъщерни, асоциирани и  съвместни предприятия 

 
Дружеството класифицира като инвестиции в дъщерни дружестваI когато притежаваните от него 
акцииI дялове или други права в други дружестваI превишават RM B от капитала имI или по друг 
начин е в състояние да ръководи и определя финансовата и оперативната им политикаI така че да 
се извличат изгоди в резултат на дейността имK Съвместно предприятиеI върху която Дружеството 
и другите страни притежават съвместен контрол върху предприятието имат право на нетните 
активи на предприятиетоK Асоциирани са тези предприятияI върху които Дружеството оказва 
значително влияние и условно притежава от OM до RMB от капитала имI но които не дъщерни 
предприятия и съвместни предприятияK 

Те се оценяват по себестойностI намалена със загубите от обезценкиK Към датата на всеки отчет 
ръководството прави анализ и оценка дали съществуват индикатори за обезценка на неговите 
инвестиции и какъв е евентуалният размер на загубите от обезценкаK Ръководството е приело като 
индикатори за обезценка на инвестициите в други дружества: отрицателна стойност на нетните 
активиI значително превишение на задълженията над вземаниятаI съществени ограничения в 
дейносттаK При преценката си Ръководството подхожда индивидуално спрямо всяка инвестиция и 
съответните индикаториI като приемаI че наличието на повече от един налага преглед на оценкатаK  

Към PNKNOKOMNU гK на база прегледа и оценкатаI извършени от Ръководството на дружеството е 
начислена обезценка на инвестиции в размер на 4 4MM хил.лвK 

 

5.O. Обезценка на материални запаси  

 
Към края на всеки отчетен период ръководството прави преглед на наличните материални запаси 
– материалиI продукцияI стокиI за да установи дали има такиваI на които нетната реализуема 
стойност е по-ниска от балансовата им стойностK  

При този преглед към PNKNOKOMNU гK не са  установени индикации за обезценка на материални запасиK 

 

5.P. Обезценка на финансови активи   
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Към края на всеки отчетен период ръководството изчислява и признава загуби за очаквани 
кредитни загуби и кредитни обезценки за финансови активиI оценявани по амортизирана 
стойностI дългови инструментиI отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доходI 
активи по договори с клиенти и договори за финансова гаранцияK 

Към края на периода Дружеството притежава: финансови активиI оценявани по амортизирана 
стойностI включващи търговски вземания и предоставени заемиX активи по договори с клиенти и 
договори за финансова гаранция 

За изчисляване на очакваните кредитни загуби по отношение на търговските вземания са 
приложени опростеният подходI съгласно МСФО 9I и матрица на провизиитеK Вземанията са 
разгледани на колективна базаI спрямо вероятността за неизпълнение и потенциалните загуби в 
резултат на товаI изчислени въз основа на историческите данни на Дружеството за R годишен 
периодI като за вземанияI които има достатъчно информацияI са взети предвид обективни външни 
и начислена кредитна обезценкаK 

Предоставените заеми са разгледани на индивидуална база по отношение на очаквани кредитни 
загубиK За определянето на кредитния риск Дружеството ползва вътрешна методология за кредитен 
рейтингI която в контекста на определението за „нисък кредитен рейтинг“ е основана и 
съвместима с утвърдена световна дефиниция в това отношениеI а за определянето на 
потенциалните загуби са ползвани публикувани данниI коригирани спрямо обстоятелстватаI като 
за вземанияI за които е налице достатъчно информация е призната кредитна обезценкаK 

Договорите за финансова гаранция са разгледани аналогично на предоставените заемиI като е 
отчетен ефектът от издадената гаранция по отношение на лицетоI за което е предоставенаK 

Към PNKNOKOMNUгK са начислени обезценки на търговски и други вземания в размер на O MTU хил.лвK 

 

5.4. Признаване на приходи по договори с клиенти  

 
Дружеството признава приходи по договори за строителствоI на базата на задължението за 
изпълнениеI удовлетворявано в течение на времетоI само ако е в състояние да направи обоснова 
оценка на степента на напредъка към пълно удовлетворяванеK Степента на напредъка е 
преразгледана към края на отчетния периодI за което са ползвани методи на вложените ресурсиI 
по-специално бюджети на очакваните и действително извършените разходиI които Ръководството 
счита за уместни Eвиж бележка OKO4KNK4F Независимо от товаI в бъдеще могат да настъпят промениI 
доколкото е възможно да не са взети предвид факти и обстоятелстваI които не са били известни 
или под контрола на РъководствотоI  както и поради фактаI  че в края тези договори подлежат на 
формално одобрение и/или приемане от клиента и/или трета страна – държавен органK 

Договорите за доставки на продукцияI стоки и услуги за отчетния период и към края му касаят 
отделни доставки или в серияI с удовлетворени задължения за изпълнение или с частично 
удовлетворени  задълженияI при които Дружеството има право на възнаграждение в размер на 
равен на стойността на прехвърлените стокиI за които има право да фактурираK Ръководството не 
считаI че има вероятност да настъпят промени по отчетените приходиI салда и вземания по тези 
договори в бъдещеK 

Обещаните възнаграждения по действащите и незавършени през периода договори за 
строителство и други доставки са по фиксирани цениI за които не са предвидени промениK 
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5.5. Обезценка на имоти, машини и съоръжения, нематериални активи и 
инвестиционни имоти 

Съгласно изискванията на МСС PS към края на отчетния период се прави преценка дали 
съществуват индикацииI че стойността на даден актив от ИмотитеI машините и съоръжениятаI 
Нематериалните активи или Инвестиционните имоти е обезцененаK В случай на такива индикации 
се изчислява възстановимата стойност на актива и се определя загубата от обезценкаK Към 
PNKNOKOMNU гK не е отчетена обезценка на имотиI машиниI съоръжения,нематериални активи и 
инвестиционни имотиK 

5.6. Актюерски оценки  

При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала при 
пенсиониране са използвани изчисления на сертифицирани актюериI базирани на 
предположения за смъртностI темп на текучество на персоналаI бъдещо ниво на работни заплати и 
дисконтов факторI които предположения са преценени от ръководството като разумни и уместни 
за дружествотоK  

6. Условни активи и пасиви 

Поръчителства и предоставени гаранции 

Условни активи, включващи: издадени банкови гаранцииI учредени обезпечения и залози 
на вземания от дъщерни дружества и други свързани лица в полза на търговски банки: 

 

Условни активи 

Вид Учредена гаранция, 
обезпечение от  контрагент 

Сума на усвоения лимит/ 
обезпечението в хил.лв 

банкови гаранции УниКредит Булбанк АД PS UNR 

банкови гаранции Сосиете Женерал Експресбанк АД OS N9T 

банкови гаранции Инвестбанк АД NOO 

банкови гаранции ДСК АД N9 S44 

банкови гаранции ОББ АД O 9U9 

 

 

Условни активи 

Договор/контрагент Учредена гаранция, 
обезпечение в полза на 

контрагент 

Вид на обезпечението  

№ N4MP от MUKMUKOMN4гK/ДСК УСМ АД ДМА  
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№ N4MP от MUKMUKOMN4гK/ДСК Трейс - Пътно 
Строителство АД 

Недвижим имот и 

ДМА  

№ N4MP от MUKMUKOMN4гK/ДСК Трейс -София ЕАД ДМА  

№ N4MP от MUKMUKOMN4гK/ДСК Трейс Ямбол АД ДМА  

№ NNM/ MOKM9KOMNR гK/УниКредит Булбанк УСМ АД ДМА  

№ NNM/ MOKM9KOMNR гK/УниКредит Булбанк Трейс - Пътно 
Строителство АД 

Недвижими имоти и 

ДМА  

№ NNM/ MOKM9KOMNR гK/УниКредит Булбанк Трейс -София ЕАД Недвижим имот  

№ NNM/ MOKM9KOMNR гK/УниКредит Булбанк Трейс Ямбол АД Недвижим имот  

№ NNM/ MOKM9KOMNR гK/УниКредит Булбанк Трейс Холидей ЕООД Недвижим имот  

№ NNM/ MOKM9KOMNR гK/УниКредит Булбанк Галини - Н ЕООД Недвижим имот  

№ RN/ NMKM9KOMN4 гK/ОББ АД Трейс Ямбол АД Недвижими имоти и 

ДМА 

ДБ-UNP9-ONU/MOKMSKOMNRгK/Инвестбанк Трейс - Пътно 
Строителство АД 

ДМА  

ДБ-UNP9-ONU/MOKMSKOMNRгK/Инвестбанк Галини - Н ЕООД Недвижим имот 

Договор от OUKMPKOMNPгK/Сосиете 
Женерал Експресбанк 

Трейс Ямбол АД ДМА  

№PMM-PRPА от MRKMPKOMMUгK/ПИБ АД УСМ АД Недвижими имоти и 

ДМА  

№PMM-PRPА от MRKMPKOMMUгK/ПИБ АД Пи Ес Ай АД ДМА 

 

T.  Събития след края на отчетния период 

На NTKMNKOMN9 гK е подписан договор за покупко – продажба на дяловете от капитала на „Виор 
Велика Морава“ ООД БелградI  в резултат на който „Трейс Груп Холд“ АД придобива от „Трейс 
Интернешънъл“ ЕООД NMMB от акциите на „Виор Велика Морава“ ООДK Стойността на сделката 
е NTN 4SU buroK Очаква се вписване в сръбския търговски регистърK 
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