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 =
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ПридобиванеI управлениеI оценка и продажба на участия в български и чуждестранни 
дружества 

Извършване на строително-монтажни работи 
Управление на проекти в областта на пътното и високото строителство 

Консултантски услуги 
Търговска дейност 
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=
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=
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Финансовият отчет е консолидиран отчет на=„Трейс Груп Холд”=АД и дъщерните му=
дружества.=
Съгласно законовите изисквания консолидирания финансов отчет ще се публикува в 
Комисията за финансов надзорI  Българска фондова Борса –  София АД и Търговския 
регистърK  
 
Дружества,=включени в консолидирания финансов отчет към=PN.NO.OMN4г.:=
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД – дружество майка 
Предмет на дейност: ПридобиванеI управлениеI оценка и продажба на участия в български и 
чуждестранни дружестваI изграждане на пътни съоръжения и пътна инфраструктураX 
 
ТРЕЙС-СОФИЯ ЕАДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ – NMMKMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: СтроителствоI текущ ремонт и поддържане на автомагистралиI пътищаI улици 
и инфраструктурите около тяхX 
 
ПИ ЕС АЙ АДI СТАРА ЗАГОРАI БЪЛГАРИЯ – VVKOSB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияI текущ ремонт и 
зимно поддържанеX 
 
ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АДI ЯМБОЛI БЪЛГАРИЯ – VVK4PB собственост на Трейс Груп Холд 
АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
ТРЕЙС J БУРГАС ЕАДI БУРГАСI БЪЛГАРИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
РОДОПА ТРЕЙС ЕАДI СМОЛЯНI БЪЛГАРИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
ИНФРАСТРОЙ ЕООДI ПЛЕВЕНI БЪЛГАРИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
ТРЕЙС ПЗП НИШ АДI НИШI СЪРБИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияI текущ ремонт и 
зимно поддържанеX 
 
ТРЕЙС КОМЕРС ЕООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ J NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и чужбинаI търговско представителство и 
посредничествоX 
 
ТРЕЙС ТРАНС ЕООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД  
Предмет на дейност: Транспортна дейностI ремонт и поддръжка на транспортни средстваI отдаване 
под наем на транспортни средства и комплексни транспортни услугиX 
 
УСМ АДI СТАРА ЗАГОРАI БЪЛГАРИЯ J VVKSVB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Услуги със строителна механизацияX 
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СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ТРЕЙС АДI СТАРА ЗАГОРАI БЪЛГАРИЯ – SRB собственост на на 
Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Високо строителствоI производство на бетони и бетонови изделияX 
 
ТРЕЙС ХОЛИДЕЙ ЕООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ J NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Туристическа и търговска дейност в страната и чужбинаI хотелиерствоI както и 
всички видове помощни услугиX 
 
ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЕАДI СТАРА ЗАГОРАI БЪЛГАРИЯ J NMMB 
собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Производство и търговия с пътни принадлежности и продукти свързани с 
пътната сигнализацияX 
 
ТРЕЙС ПЛОВДИВ ЕООДI ПЛОВДИВI БЪЛГАРИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
ТРЕЙС СВОГЕ ЕООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ J NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД  
Предмет на дейност: Изграждане на пътища и пътни съоръженияX 
 
ТРЕЙС СВИЛЕНГРАД ООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ J SMB собственост на Трейс-София ЕАД и 
4MB собственост на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: СтроителствоI текущ ремонт и поддържане на автомагистралиI пътищаI улици 
и инфраструктурите около тяхX 
 
МЕТРО ДРУЖБА ЕООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност:Строителство на мостове и тунелиX 
 
ТРЕЙС СОП ЕООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Проектиране и строителство на пътищаX 
 
ЕВРО ТРАНС ЛОДЖИСТИКС ЕООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯ – NMMB собственост на Трейс Груп 
Холд АД 
Предмет на дейност: Транспортна дейностI ремонт и поддръжка на транспортни средстваI отдаване 
под наем на транспортни средстваX 
 
ТРЕЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООДI СОФИЯI БЪЛГАРИЯJ NMMB собственост на Трейс Груп 
Холд АД 
Предмет на дейност: СтроителствоI търговия със строителни материали и изделияI търговска 
дейност в страната и чужбинаI търговско представителство и посредничествоX 
 
ВИОР ВЕЛИКА МОРАВА АДI БЕЛГРАДI СЪРБИЯ – TOKURB собственост на Трейс 
Интернешънъл ЕООД 
Предмет на дейност: Проектиране и надзор в областта на водопроводната инфраструктура и 
инженерингови дейностиX 
 
ТРЕЙС АЛ ДЖУНЕБИ ООДI СУЛТАНАТ НА ОМАН – TMB собственост на Трейс 
Интернешънъл ЕООД 
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Предмет на дейност: СтроителствоI ремонт и поддръжка на пътищаI магистралиI летищни писти и 
сградиI търговия със строителни материалиI услуги и оборудванеX 
 
ТРЕЙС БОЛКАНС ЕООДI БЕЛГРАДI СЪРБИЯ – NMMB собственост на Трейс Интернешънъл 
ЕООД 
Предмет на дейност: Строителство на пътища и автомагистралиX 
 
НЮ БРИДЖИС ЕООДI БЕЛГРАДI СЪРБИЯ – NMMB собственост на Трейс Болканс ЕООД 
Предмет на дейност: Строителство на пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО ТРЕЙСI БЪЛГАРИЯ J RRB участие на Трейс 
Груп Холд АД и NRB участие на Трейс-София  ЕАД 
Предмет на дейност: Строителство на мостове и тунелиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ МЕТРО МЛАДОСТI БЪЛГАРИЯ J RRB участие на Пи 
ЕС Ай АД и NRB участие на Трейс-София ЕАД 
Предмет на дейност: Строителство на мостове и тунелиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД МАГИСТРАЛА ТРЕЙСI БЪЛГАРИЯ J TRB участие на Трейс Груп Холд 
АД и NMB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Изграждане и поддържане на автомагистралиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-ПЛЕВЕНI БЪЛГАРИЯ J RNB участие на Трейс Груп Холд АД и 
4VB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-БГI  БЪЛГАРИЯ J  RNB  участие на Трейс Груп Холд АД и 4VB  
участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС РОДОПИI  БЪЛГАРИЯ J SMB участие на Трейс Груп Холд АД и 
ORB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ИНЖЕНЕРИНГI БЪЛГАРИЯ J RNB участие на Трейс Груп Холд 
АД 
Предмет на дейност: Инженеринг на техническа инфраструктураX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙСI БЪЛГАРИЯ J SMB участие на Пи Ес Ай АД и 4MB участие на 
Строителна Компания Трейс АД 
Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-ПЛОВДИВI БЪЛГАРИЯ J SMB участие на Пи Ес Ай АД и 4MB 
участие на Трейс Пловдив ЕООД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-АСЕНОВГРАДI БЪЛГАРИЯ J SMB участие на Пи Ес Ай АД и 
4MB участие на Трейс Пловдив ЕООД 
Предмет на дейност: Изграждане и реконструкция на пътища и пътни съоръженияX 
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ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД СЕРДИКАI БЪЛГАРИЯ J VMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Инженеринг на техническа инфраструктураX 
 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ПИ ЕС АЙ-ТРЕЙСI  БЪЛГАРИЯ J  SMB участие на Пи Ес Ай АД и 4MB 
участие на Строителна Компания Трейс АД 
Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД КЪРДЖАЛИI БЪЛГАРИЯ J RNB участие на Пи Ес Ай АД и 4VB участие 
на ПСФ Мостинженеринг АД 
Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътищаX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД КЪРДЖАЛИ OMNMI  БЪЛГАРИЯ J  ROB  участие на Пи Ес Ай АД и O4B  
участие на ПСФ Мостинженеринг АД 
Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътищаX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ПИ ЕС АЙ-СТРОЙИНЖЕНЕРИНГI БЪЛГАРИЯ J NMMB собственост на 
Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътищаX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД СТАРА ЗАГОРА OMNMI БЪЛГАРИЯ JRRB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътищаX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ДИАНОПОЛИСI БЪЛГАРИЯ J RNB участие на ПСФ Мостинженеринг АД 
Предмет на дейност: Зимно поддържане и текущ ремонт на пътищаX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД  ТРЕЙС БУРГАС J СКJNP ТРАНССТРОЙI БЪЛГАРИЯ – RRB участие на 
Трейс-Бургас ЕАД 
Предмет на дейност: Изграждане на контактно-кабелна мрежа за тролейбусния транспортX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ИНЖЕКТI БЪЛГАРИЯ – SMB участие на Трейс Груп Холд АД и 
4MB участие на Трейс-София ЕАД 
Предмет на дейност: Текущ ремонт и поддържане на улична мрежа и пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД СОФИЯ OMNMI БЪЛГАРИЯ J ROB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: ПревантивноI текущо и зимно поддържане и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуацииX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ЛОВЕЧ OMNMI БЪЛГАРИЯ – SMB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: ПревантивноI текущо и зимно поддържане и ремонтно-възстановителни 
работи при аварийни ситуацииX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД bВРО ПАРК OMNNI БЪЛГАРИЯ – RNB участие на ПСФ Мостинженеринг 
АД 
Предмет на дейност: Строително-монтажни работи за обекти-градски парк и реконструкция на 
улициX 
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ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ХЕМУС АOI БЪЛГАРИЯ – SMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Проектиране и  изграждане  на автомагистралиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС СВОГЕI БЪЛГАРИЯ – SMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Изграждане  на пътища и пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ВИАI БЪЛГАРИЯ – VRB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Инженеринг на техническа инфраструктураX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ЛОВЕЧ OMNNI БЪЛГАРИЯ – UOB участие на Пи Ес Ай АД NUB участие на 
Родопа Трейс ЕАД 
Предмет на дейност: Зимно поддържане на общинска пътна мрежаX 
   
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-АПОЛОНИЯI  БЪЛГАРИЯ – SMB участие на Трейс-Бургас ЕАД и 
4MB участие на Трейс-София ЕАД 
Предмет на дейност: Извършване на строителство на спортен центърD 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ПОРДИМI БЪЛГАРИЯ  – UMB участие на Трейс Груп Холд АД и 
OMB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Рехабилитация на пътища и пътни съоръженияX  
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС РАДНЕВО OMNOI БЪЛГАРИЯ – RNB участие на ПСФ 
Мостинженеринг АД и 4VB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: ИзгражданеI ремонт и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и улична 
мрежаX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ИЗТОКI БЪЛГАРИЯ – TMB участие на Трейс Груп Холд АДI NMB 
участие на Пи Ес Ай АДI NMB участие на ПСФ Мостинженеринг АД и NMB участие на ТрейсJ
София ЕАД 
Предмет на дейност: Изграждане на осем обекта от четвърти етап на Оперативна програма 
Регионално развитиеX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС СОПI  БЪЛГАРИЯ – SMB участие на Трейс Груп Холд АД и OMB 
участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Проектиране и строителство на пътищаX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ЛЮЛИН ТРЕЙСI  БЪЛГАРИЯ – RRB участие на Трейс Груп Холд АД и 
RB участие на Родопа Трейс ЕАД 
Предмет на дейност: Поддържане на пътища и пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД МЕТРО ДРУЖБАI БЪЛГАРИЯ  – VUB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на мостове и тунелиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС СЛЪНЧЕВ БРЯГI БЪЛГАРИЯ – TMB участие на Трейс Груп Холд 
АД и PMB участие на Трейс-Бургас ЕАДX 
Предмет на дейност: Реконструкция на културно историческо наследствоX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС OMNOI БЪЛГАРИЯ – SRB участие на Трейс-Бургас ЕАД и OMB 
участие на Трейс-София ЕАД 
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Предмет на дейност: Строителство  на пътища и пътни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ВИТОША OMN4I БЪЛГАРИЯ – SMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Зимно поддържане и лятно почистване на общински и републикански 
пътищаX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС СВИЛЕНГРАДI БЪЛГАРИЯ – 4MB участие на Пи Ес Ай АД и 
SMB участие на Трейс-София ЕАД 
Предмет на дейност: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлениеX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС АПРИЛЦИI БЪЛГАРИЯ – OMB участие на Инфрастрой ЕООД и 
UMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилищни сградиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС-КОРДЕЕЛ-ПЕРНИКI БЪЛГАРИЯ – SMB участие на Трейс Груп 
Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на автомагистралиI пътища и самолетни пистиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ЗАПАДI БЪЛГАРИЯ – NMB участие на Трейс-София ЕАДI OMB 
участие на Пи Ес Ай АДI TMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилищни сградиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС СТАРА ЗАГОРАI БЪЛГАРИЯ – PMB участие на Пи Ес Ай АД и 
TMB участие на Трейс-София ЕАД 
Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ОБХОД ВРАЦАI  БЪЛГАРИЯ – NMB участие на Пи Ес АЙ АД и 
VMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на пътищаI самолетни писти и спортни терениX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС КАЗАНЛЪКI БЪЛГАРИЯ – 4MB участие на Пи Ес Ай АД и SMB 
участие на Трейс-София ЕАД 
Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръженияX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ЕЪРI БЪЛГАРИЯ – NRB участие на Пи Ес АЙ АД и UMB участие 
на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлениеX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ОБХОД МОНТАНАI БЪЛГАРИЯ – NMB участие на Пи Ес Ай АД 
и VMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на пътищаI самолетни писти и спортни терениX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ИНФРАПЕРФЕКТ-АПРИЛЦИI БЪЛГАРИЯ – SMB участие на 
Инфрастрой ЕООД 
Предмет на дейност: Други бизнесуслуги некласифицирани другадеX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ЯМБОЛI БЪЛГАРИЯ – OMB участие на ПСФ Мостинженеринг АД 
и UMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на автомагистрали,пътища и самолетни пистиX 
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ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ПАРК ЯВОРОВI БЪЛГАРИЯ – NMB участие на Трейс-София ЕАД и VMB 
участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на автомагистрали,пътища и самолетни пистиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ЦЕНТЪРI  БЪЛГАРИЯ –  PMB  участие на Пи Ес Ай АД и TMB  
участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на автомагистрали,пътища и самолетни пистиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ЗАГОРЕI БЪЛГАРИЯ – RNB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Консултантска дейност по стопанско и друго управлениеX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ЛЮБИМЕЦJOMNPI БЪЛГАРИЯ – 4VB участие на Трейс-София ЕАД и 
RNB участие на ПСФ Мостинженеринг АД 
Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилищни сградиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД СМОЛЯН-ЮГI  БЪЛГАРИЯ –  NMB участие на Родопа Трейс ЕАД и SMB 
участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на автомагистралиI пътища и самолетни пистиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРАПЕЗИЦАI БЪЛГАРИЯ – VRB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на автомагистралиI пътища и самолетни пистиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТРЕЙС ИНФРАI  БЪЛГАРИЯ –  OMB  участие на Инфрастрой ЕООД и 
UMB участие на Трейс Груп Холд АД 
Предмет на дейност: Строителство на автомагистралиI пътища и самолетни пистиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ПИ ЕС OMN4I БЪЛГАРИЯ – TMB участие на Пи Ес Ай АД 
Предмет на дейност: Строителство на автомагистралиI пътища и самолетни пистиX 
 
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД ТМАI БЪЛГАРИЯ – PRB участие на Трейс-София ЕАД и SRB участие на 
Трейс-Бургас ЕАД 
Предмет на дейност: Строителство на други съоръженияI некласифицирани другадеX 
 
§ На OMKMUKOMN4 гK е закупено сръбското пътно-строително предприятие ПЗП – НишK На OVKMVKOMN4 
гK в Агенцията по вписванията на Сърбия са регистрирани промени в правния статут и 
представителството на пътно-строителното предприятиеK Новото наименование е „Трейс ПЗП 
Ниш”  АДK  Капиталът му е изцяло собственост на „Трейс Груп Холд”  АД и е в размер на RVN  
ROT RRRKRM opaI от които парична вноска в размер на P MMM MMM сръбски динара и непарична вноска 
в размер на RUU ROT RRRKRM opaI разпределен в RVN ROT акции по NIMMM opa всякаK 
§ През OMN4гK „Трейс Груп Холд” АД придобива RM MMM обикновени поименни акции с право на 
гласI всяка с пазарна стойност NKPM леваI представляващи PKURB от капитала на акционерно 
дружество "Трейс Кърджали” АДK Промяната в статута на „Трейс Кърджали”  от акционерно 
дружество в еднолично акционерно дружество е вписана в Търговския регистър на NNKNNKOMN4гK 
Капиталът на „Трейс Кърджали” ЕАД е N PMM MMM леваI разпределен на N PMM MMM обикновени 
поименни акции с право на гласI всяка от които с номинална стойност N левK 
§ На NMKNOKOMN4 година в Търговския регистър по делото на „ПСФ Мостинженеринг” АД са 
вписани следните промени: 
§ „Трейс Кърджали” ЕАД се преобразува чрез вливане в „ПСФ Мостинженеринг”АДK 
Преобразуването влиза в сила от датата на вписване на вливането в Търговския регистър към 
Агенция по вписванията J NMKNOKOMN4гKI като в резултат на вливането: 
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J Приемащото дружество продължава дейността си под правно организационната форма на 
Акционерно дружествоK 
J Преобразуващото се дружество „Трейс Кърджали” ЕАД прекратява съществуването си като 
отделно юридическо лице без да се извършва ликвидацияK 
J Приемащото дружество „ПСФ Мостинженеринг” АД по силата на закона става универсален 
правоприемник на цялото имущество на Преобразуващото се дружество „Трейс Кърджали” ЕАДI 
като всички активи и пасиви на „Трейс Кърджали” ЕАД преминават върху „ПСФ 
Мостинженеринг” АДK 
 
§ „Трейс Груп Холд” АД придобива RMM броя акции на приносител от капитала на „Трейс-София” 
АДI в резултат на което „Трейс – София” се преобразува в еднолично акционерно дружествоK 
Промяната е вписана в Търговския регистър на N4KNNKOMN4 гK Капиталът на „Трейс София” ЕАД е в 
размер на RR NMM леваI разпределен в RRN броя акции на приносителI всяка от които с номинална 
стойност NMM леваK Едноличен собственик на капитала е „Трейс Груп Холд” АДK 
§ На NVKNNKOMN4 гK в Търговския регистър е вписано ново дъщерно дружество  на „Трейс Груп Холд 
АД –  „  Евро Транс Лоджистикц”   ЕООДK  Дружеството е с капитал в размер на R  MMM  леваI  
разпределен в NMM дяла по RM лева всекиK Едноличен собственик на капитала е „Трейс Груп Холд” 
АД.  
§ През OMN4гK  „Трейс Груп Холд“ АД продава дяловете си от „Августа Трейс“ ЕООДK 
§ През текущата година заедно с парньори – дружествата от ГрупатаI както и външни компанииI са 
създадени NP нови дружества по ЗЗДI които са изпълнители по договори за строителство по 
обществени поръчки или са в процес на кандидатстване по обявени процедури и са закрити O 
дружества по ЗЗД I които не са спечелили обявени процедуриK 
§  
§ На NVKMSKOMN4гK във връзка със спечелена тръжна процедура и подписване на договор за 
изпълнение на обект „Разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води и пречиствателна 
станция за замърсени води Юг – Летище Прага Рузине” е регистриран клон на Трейс Груп Холд 
АД в Република ЧехияK 
 

Изявление за съответствие=
Групата изготвя финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово 
отчитане EМСФОFK 
 

База за изготвяне на финансовите отчети,=прилагани съществени счетоводни политики=
Най-значимите счетоводни политикиI прилагани при изготвянето на консолидирания финансов 
отчетI са представени по-долуK Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на 
принципите за оценка за всеки вид активиI пасивиI приходи и разходи съгласно МСФОK Базите за 
оценка са оповестени подробноK Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на 
принципа на действащо предприятиеK 
 

Промени в счетоводната политика=
Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната годинаK 
Групата не е извършвала промени в счетоводната си политика във връзка с прилагането на всички 
нови и/или ревизирани МСФОI които са ефективни за текущия отчетен периодI започващ на 
MNKMNKOMN4гKI тъй като през периода не е имало обекти или операцииI които са засегнати от 
промените и измененията в МСФОK Ефектът от промените в МСФО за групата е единствено във 
въвеждане на нови и разширяване на съществуващи оповестявания и представяне на финансовите 
отчети без това да се отразява върху сумитеI отчетени в тяхK Към датата на одобрение за издаване на 
настоящия консолидиран финансов отчет са направени изменения и подобрения в действащи 
стандартиI както следва: 

=

=
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Стандарти и разяснения,=влезли в сила в текущия отчетен период=
=
Следните стандарти и изменения към съществуващи стандарти и разясненияI издадени от Съвета за 
Международни счетоводни стандарти EСМССF и приети от ЕС са влезли в сила за текущия отчетен 
период: 
 
МСФО= NM= “Консолидирани финансови отчети”I  приети от ЕС на NNKNOKOMNOгK  Eв сила за 
годишни периодиI започващи на или след MNKMNKOMN4гKFI 
  
МСФО=NN=“Съвместни споразумения”I приети от ЕС на NNKNOKOMNOгK Eв сила за годишни периодиI 
започващи на или след MNKMNKOMN4гKFI 
 
МСФО=NO=“Оповестяване на дялове в други предприятия”I приети от ЕС на NNKNOKOMNOгK Eв сила 
за годишни периодиI започващи на или след MNKMNKOMN4гKFI 
 
МСС= OT= Eревизиран през= OMNN)= “Индивидуални финансови отчети”I приети от ЕС на 
NNKNOKOMNOгK Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MNKMNKOMN4гKFI 
 
МСС= OU= Eревизиран през= OMNN)= “Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия”I 
приети от ЕС на NNKNOKOMNOгK Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MNKMNKOMN4гKFI 
 
Изменения на МСФО= NM= “Консолидирани финансови отчети”,= МСФО= NN= “Съвместни=
споразумения”= и МСФО= NO= “Оповестяване на дялове в други предприятия” – преходни 
разпоредбиI приети от ЕС на M4KM4KOMNPгK Eв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MNKMNKOMN4гKFI 
 
Изменения на МСФО=NM=“Консолидирани финансови отчети”,=МСФО=NO=“Оповестяване на=
дялове в други предприятия”=и МСС= OT= Eревизиран през= OMNN)=“Индивидуални финансови=
отчети”=–=Инвестиционни дружестваI приети от ЕС на OMKNNKOMNPгK Eв сила за годишни периодиI 
започващи на или след MNKMNKOMN4гKFI 
 
Изменения на МСС=PO=“Финансови инструменти:=Представяне”=–=Нетиране на финансови=
активи и финансови пасивиI приети от ЕС на NPKNOKOMNOгK Eв сила за годишни периодиI 
започващи на или след MNKMNKOMN4гKFI 
 
Изменения на МСС=PS=“Обезценка на активи”=–=Оповестяване на възстановимата стойност=
за нефинансови активиI приети от ЕС на NVKNOKOMNPгK Eв сила за годишни периодиI започващи на 
или след MNKMNKOMN4гKFI 
 
Изменения на МСС=P9=“Финансови инструменти:=Признаване и оценяване”=–=Новация на=
деривативи и продължаване на отчитането на хеджиранеI приети от ЕС на NVKNOKOMNPгK Eв сила 
за годишни периодиI започващи на или след MNKMNKOMN4гKFI 
 
КРМСФО=ON=“Налози”I приети от ЕС на NPKMSKOMN4гK Eв сила за годишни периодиI започващи на 
или след NTKMSKOMN4гKFK 
 
Стандарти и разяснения,=издадени от СМСС и приети от ЕС,=които все още не са влезнали==в=
сила==
=
Към датата на издаване за одобряване на този финансов отчет следните стандарти и изменения към 
съществуващи стандарти и разяснения са издадени от Съвета за Международни счетоводни 
стандарти EСМССF и са приети от ЕСI но все още не са влезли в сила: 
 
Промени в различни стандарти= “Подобрения в МСФО= Eцикъл= OMNM-OMNO)”= в резултат на=
годишния проект за подобрения в МСФО=EМСФО=O,=МСФО=P,=МСФО=U,=МСФО=NP,=МСС=NS,=
МСС=O4=и МСС=PU) основно с цел отстраняване на противоречия и уточнване на формулировки – 
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приети от ЕС на NTKNOKOMN4гK Eпромените ще бъдат прилагани за годишни периодиI започващи на 
или след MNKMOKOMNRгKFI 
 
Промени в различни стандарти= “Подобрения в МСФО= Eцикъл= OMNN-OMNP)”= в резултат на=
годишния проект за подобрения в МСФО=EМСФО=N,=МСФО=P,=МСФО=NP=и МСС=4M) основно 
с цел отстраняване на противоречия и уточнване на формулировки – приети от ЕС на NUKNOKOMN4гK 
(промените ще бъдат прилагани за годишни периодиI започващи на или след MNKMNKOMNRгKFI 
 
Промени в МСС= N9= “Доходи на наети лица”= –= Планове с дефинирани доходи:= Вноски от=
наети лица – приети от ЕС на NTKNOKOMN4гK Eв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MNKMOKOMNRгKFK 
 
Стандарти и разяснения,=издадени от СМСС,=които все още не са приети от ЕС=
 
РъководствотоI считаI че е подходящо да се оповестиI че следните нови или ревизирани стандартиI 
нови разяснения и промени към съществуващи стандартиI които към отчетната дата са вече 
издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти EСМССFI но все още не са одобрени за 
прилагане от Европекската комисия и съответноI не са взети впредвид при изготвянето на този 
консолидиран финансов отчетK Датите на влизане в сила ще зависят от решенията за одобрение за 
прилагане на Европейската комисияK 
Ръководството на дружеството очакваI че приемането на тези стандартиI изменения на 
съществуващи стандарти и разясненеия няма да окаже съществен ефект върху консолидирания 
финансов отчет на дружеството в периода на първоначалото им прилаганеK 
 
МСФО V “Финансови инструменти” Eв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MNKMNKOMNUгKFI 
 
МСФО N4 “Регулаторни разсрочвания на суми” Eв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MNKMNKOMNSгKFI 
 
МСФО NR “Приходи от договори с клиенти” Eв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MNKMNKOMNTгKFI 
 
Промени в МСФО NM “Консолидирани финансови отчети” и МСС OU “Инвестиции в асоциирани и 
съвместни предприятия” – Продажба или апорт на активи между инвеститор и неговото 
асоциирано или съвместно предприятие Eв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MNKMNKOMNSгKFI 
 
Промени в МСФО NM “Консолидирани финансови отчети”I МСФО NO “Оповестяване на дялове в 
други предприятия” и МСС OU “Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” – 
Инвестиционни дружества: Прилагане на изключения при консолидация Eв сила за годишни 
периодиI започващи на или след MNKMNKOMNSгKFI 
 
Промени в МСФО NN “Съвместни споразумения” – Отчитане на придобиване на дялове в 
съвместни дейности Eв сила за годишни периодиI започващи на или MNKMNKOMNSгKFI 
 
Промени в МСС N “Представяне на финансови отчети” – Инициатива за оповестяване Eв сила за 
годишни периодиI започващи на или след MNKMNKOMNSгKFI 
 
Промени в МСС NS “ИмотиI машини и съоръжения” и МСС PU “Нематериални активи” – 
Пояснение за допустимите методи за амортизация Eв сила за годишни периодиI започващи на или 
след MNKMNKOMNSгKFI 
 
Промени в МСС NS “ИмотиI машини и съоръжения” и МСС 4N “Земеделие” J Земеделие: 
Плододаващи растения Eв сила за годишни периодиI започващи на или след MNKMNKOMNSгKFI 
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Промени в МСС OT “Индивидуални финансови отчети” – Метод на собствения капитал в 
самостоятелни финансови отчети EEв сила за годишни периодиI започващи на или след 
MNKMNKOMNSгKFI 
 
Промени в различни стандарти “Подобрения в МСФО Eцикъл OMNOJOMN4F” в резултат на годишния 
проект за подобрения в МСФО EМСФО RI МСФО TI МСС NV и МСС P4F основно с цел отстраняване 
на противоречия и уточнване на формулировки Eпромените ще бъдат прилагани за годишни 
периодиI започващи на или след MNKMNKOMNSгKFK 

=
База за консолидация=

Групата изготвя консолидираните си финансови отчети съгласно изискванията на МСФО NM 
Консолидирани финансови отчетиK 
Групата включва „Трейс Груп Холд”=АД=– компания майка и дъщерните му предприятияK 
Дъщерно предприятие е предприятиеI включително предприятие J неюридическо лицеI като 
например съдружиеI което се контролира от друго предприятие Eнаричано предприятие майкаFK 
Неконтролиращо участие е капиталът в дадено предприятиеI който не може пряко или косвено да 
се отнесе към компанията-майкаK 
Финансовите отчети на компанията-майка и нейните дъщерни предприятияI използвани за 
изготвянето на консолидираните финансови отчетиI се изготвят към  една и съща отчетна датаK   
Консолидираните финансови отчети се изготвят при прилагане на еднаква счетоводна политика за 
сходни сделки и други събития при сходни обстоятелстваK 
Приходите и разходите на дъщерното предприятие се включват в  консолидираните финансови 
отчети от датата на придобиванеK Приходите и разходите на дъщерното предприятие се базират на 
стойностите на активите и пасивитеI признати в консолидираните финансови отчети на 
компанията-майка към датата на придобиванеK   
Неконтролиращите участия се представят в консолидираните отчети за  финансовото състояние в 
собствения капиталI отделно от собствения капитал на собствениците на компанията-майкаK 
Печалбата или загубата и всеки компонент на друг всеобхватен доход се отнасят към собствениците 
на компанията-майка и към неконтролиращите участияK Общият всеобхватен доход се отнася към 
собствениците на компанията-майка и към неконтролиращите участияI дори ако това води до 
дефицитно салдо на неконтролиращите участияK 
Промени в участието на компанията-майка в дъщерно предприятиеI които не водят до загуба на 
контролI се отчитат като операции със собствения капитал EтK еK операции със собствениците в 
качеството им на собственициFK 
Ако компания-майка изгуби контрол над дъщерно предприятиеI тя отчита всички сумиI признати в 
друг всеобхватен доход по отношение на това дъщерно предприятие на същата базаI както ако 
директно се е била освободила от съответните активи или пасивиK СледователноI печалба или 
загубаI признати преди в друг всеобхватен доходI бъдат прекласифицирани към печалба или загуба 
от освобождаването от свързаните активи или пасивиI компанията-майка прекласифицира 
печалбата или загубата от собствен капитал към печалба или загуба Eкато корекция от 
прекласификацияFI когато изгуби контрол над дъщерното предприятиеK   
При загуба на контрол над дъщерно предприятие всякакви инвестицииI задържани в бившето 
дъщерно предприятиеI и всякакви сумиI дължими от или на  бившето дъщерно предприятиеI се 
отчитат в съответствие с други МСФО от дататаI на която е изгубен контролK 
Справедливата стойност на всяка инвестицияI задържана в бившето дъщерно предприятие към 
датата на загуба на контрол се счита за справедлива  стойност при първоначално признаване на 
финансов актив в съответствие с МСС PV или  за себестойност при първоначално признаване на 
инвестиция в асоциирано или  съвместно контролирано предприятиеK 
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Асоциирани предприятия=
Асоциираните дружества са предприятияI в които Групата упражнява значително влияниеI правото 
на участие при вземането на решенияI свързани с финансовата и оперативната политика на 
предприятиетоI в което е инвестираноI но не е контрол или съвместен контрол върху тази 
политикаK Обикновено значителното влияние е съпроводено с притежаванеI пряко или непряко 
между OMB и RMB от акциите с право на гласK Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат 
чрез метода на собствения капитал и първоначално се признават по цена на придобиванеK  
В консолидирания отчет за финансовото състояниеI балансовата стойност се увеличава или 
намаляваI за да се признае делът на инвеститора в печалбите или в загубите на асоциираното 
предприятиеI след датата на придобиването муK Делът на Групата в печалбата или загубата на 
асоциираното предприятие се признава в печалбата или загубата в консолидирания отчет за 
всеобхватния доходK ДоходитеI получени от дивиденти намаляват балансовата стойност на 
инвестициятаK Балансовата стойност на инвестицията се коригира също и вследствие на промени в 
пропорционалния дял на Групата в асоциираното предприятиеI възникващи от промени в друг 
всеобхватен доходK Делът на Групата в тези промени се признава в друг всеобхватен доходK  
Нереализираните печалби от сделки между Групата и асоциираните й дружества се елиминират до 
размера на участието на Групата в асоциираното дружествоK Нереализираните загуби също се 
елиминират освен ако стопанската операция не дава основание за обезценката на прехвърлените 
активиK Където е необходимоI счетоводната политика на асоциирани предприятия е променена в 
съответствие с възприетата от Групата политикаK 
=

Бизнес комбинации=
Всички бизнес комбинации се отчитат счетоводно по метода на покупкатаI който включва 
признаване на разграничимите активи и пасиви на придобиваното предприятиеI включително 
условните задълженияI независимо дали те са били признати във финансовите отчети на 
придобиваното предприятие преди бизнес комбинациятаK При първоначалното признаване 
активите и пасивите на придобитото дъщерно предприятие са включени в консолидирания отчет 
за финансовото състояние по тяхната справедлива стойностI която служи като база за последващо 
оценяване в съответствие със счетоводната политика на ГрупатаK Репутацията се признава след 
определяне на всички разграничими нематериални активи и представлява превишението на цената 
на придобиване над справедливата стойност на дела на Групата в разграничимите нетни активи на 
придобиваното дружеството към датата на придобиванеK Всяко превишнение на разграничимите 
нетни активи над цената на придобиване се признава в печалбата или загубата непосредствено след 
придобиванетоK 
 

Промени в счетоводната политика=
Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната годинаK 
=

Текущи и нетекущи активи=
Групата 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 

· 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 период 
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Актив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите за класифициране ката текущK 
=

Имоти,=машини и съоръжения=
ИмотитеI машините и съоръженията са представени в консолидирания финансов отчет по 
историческа ценаI модифицирана чрез извършени преоценкиI обявени от НСИ на България въз 
основа на действащото законодателство до декември OMMN и еднократна преоценки до справедлива 
стойност на база доклади от лицензирани оценители към PNKNOKOMM4I намалена с натрупаната 
амортизация и загубите от обезценкаK Стойностите от тези оценки са приети за заместител EаналогF 
на цена на придобиване – като намерена стойностK  
Активи се отчитат като ИмотиI машини  и съоръжения когато отговарят на критериите на МСС NS 
за признаване и имат цена на придобиване равна или по-висока от TMMKMM лвK АктивитеI 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  
Групата е приела 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 
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 МССNSK 
Раходите за текущото обслужване на имотиI машини и съоръжения се отчитат в печалба или загуба 
в момента на извършването имK 
Балансовата стойност на даден имотI машина и съоръжение се отписва: 
-при продажба на активаX 
или 
-когато не се очакват никакви други икономически изгоди от използването на актива или при 
освобождаване от активаX 
Печалбата или загубатаI възникваща от отписването на имотI машина и съоръжение се включват в 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 Те не се класифицират като приход/разходK 
Когато в хода на обичайната си дейност групата 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 
Постъпленията от продажбата на такива активи се признават като приходи в съответствие с МСС NU 
ПриходиK МСФО R не се прилагаI когато активиI държани за продажба в обичайния ход на 
дейносттаI бъдат прехвърлени към материални запасиK 
ИмотитеI машините  и съоръженията се амортизират по линейния метод за периода на очаквания 
полезен животK  
Остатъчната стойност и полезният живот на актив се преразглеждат при приключването на всяка 
финансова година и ако очакванията се различават от предишните приблизителни оценкиI 
промените се отчитат като промяна в счетоводните приблизителни оценки в съответствие с МСС U 
Счетоводни политикаI промени в счетоводните приблизителни оценки и грешкиK 
Амортизацията 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 преустановявава на по ранната от двете дати: 
-дататаI на която са класифицирани като държани за продажба съгласно МСФО RK 
-датата на отписване на активитеK 
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Амортизацията не се преустановява в периоди на престои или изваждане от активна употребаK 
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 NM до OM 
Транспортни средства без автомобили NR 
Автомобили от T до NM 
Всички останали амортизируеми активи T 
=

Обезценка на Имоти,=машини и съоръжения=
Съгласно изискванията на МССPS към края на отчетния период се прави преценка дали съществуват 
индикацииI че стойността на даден актив от ИмотитеI машините и съоръженията е обезцененаK В 
случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се определя загубата 
от обезценкаK 
 

Инвестиционни имоти=
Като инвестиционни имоти съгласно МСС 4M се отчитат земи и Lили 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 инвестиционен имотK 
Инвестиционен имот се признава като актив само 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 J за прехвърляне от инвестиционен имот в 
ползван от собственика имотX 

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

·  край на ползването от собственика J за прехвърляне от ползван от собственика имот в 
инвестиционен имотX 

      или 
·  започване на оперативен лизинг към друга страна J 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 МСС4MK 
След първоначалното признаване инвестиционните имоти се отчитат по модела на цената на 
придобиванеK Оценяват се по цена на придобиване намалена с всички натрупани амортизации и 
загуби от обезценкаK След първоначалното признаване инвестиционните имоти се оценяват в 
съответствие с изискванията на МССNS за този моделK 
Инвестиционните имоти се отписватI при освобождаване Lпродажба или при встъпване във 
финансов лизингL или когато трайно се извадят от употреба и от тяхното освобождавне не се 
очаква никаква бъдеща икономическа изгодаK При определяне на датата на освобождаване за 
инвестиционен имот се прилагат критериите във МССNU за признаване на приход от продажба на 
стоки или се взема под внимание съответното указание в допълнението към МССNUK МССNT се 
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прилага при освобождаване чрез встъпване във финансов лизинг или при продажба с обратен 
лизигK  
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 на изваждане от употреба или 
освобждаванеI освен ако МССNT не изисква друго при продажба с обратен лизингK 
=

Обезценка на инвестиционни имоти=
Съгласно изискванията на МССPS към края на отчетния период се прави преценка дали съществуват 
индикацииI че стойността на инвестиционните имоти е обезцененаK В случай на такива индикации 
се изчислява възстановимата стойност на инвестиционните имоти и се определя загубата от 
обезценкаK 
=

Нематериални активи=
Групата отчита разграничимите непарични активи без физическа субстанция като нематериални 
активиI когато отговарят на определението на нематериален актив и критериите за признаване 
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 МССPU и 
включва: 
-покупната ценаI вносните мита и невъзстановимите данъци върху покупката,търговските отстъпки 
и рабати се приспадатX 
и 
-всякакви свързани раходи за подготовката на актива за неговото очаквано използванеX 
Цената на придобиване на нематериален актив придобит в замяна с непаричен актив се измерва по 
справедлива стойностI освен ако: 
-разменната дейност няма търговска същностX 
 или  
-справедливата стойност нито на получения активI нито на дадения активI може да бъде измерена 
надеждноK  
Придобитият актив се измерва по този начинI дори ако е възможно  незабавно да отпише дадения 
активK Ако придобитият актив не е оценен по справедлива стойностI неговата цена на придобиване  
се измерва по балансовата стойност на дадения активK 
Цената на придобиване на вътрешносъздаден нематериален актив съгласно МССPU 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 
натрупаната амортизация и натрупани загуби от обезценкаK 
Групата 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 предприятиетоK  
Нематериалните активи с ограничен полезен живот се амортизиратI а нематериалните активи с 
неограничен полезен живот не се амортизиратK 
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Нематериалните активи които подлежат на амортизация се амортизират по линейния метод за 
срока на определения полезен животK 
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 R  
и 
J дататаI на която активът е отписанK 
Средният полезен живот в години за основните групи амортизируеми нематериални активиI е както 
следва: 
=
Група= Години=
КомпютриI периферни устройстваI софтуер R 
Всички останали амортизируеми активи T 
Активи с ограничен срок на ползване по договор 
=

Обезценка на нематериални дълготрайни активи=
Съгласно изискванията на МССPS към края на отчетния период се прави преценка дали съществуват 
индикацииI че стойността на нематериалните дълготрайни активи е обезцененаK В случай на такива 
индикации се изчислява възстановимата стойност на активите и се определя загубата от обезценкаK 
=

Финансови активи=
Групата прилага МССPO и МССPV при отчитане на финансови активиK 
Финансов актив е всеки активI който е: 
-парични средстваX 
J инструмент на собствения капитал на друго предприятиеX 
-договорно право:  

· да се получат парични средства или друг финансов актив от друго предприятиеX или 
· да се разменят финансови активи или финансови пасиви с друго предприятие при условияI 

които са потенциално благоприятни за предприятиетоX 
-договор който ще бъде или може да бъде уреден в собствени  инструменти на собствени капитал 
емитента и е: 

· недеривативI за който предприятието е или може да бъде задължено да получи променлив 
брой от инструменти собствения капитал на предприятиетоX или 

· деривативI който ще бъде или може да бъде уреден чрез размяна на фиксирана сума 
парични средства или друг финансов актив за фиксиран брой от собствените капиталови 
инструментиK За тази цел инструментите на собствения капитал не= включват упражняеми  
финансови инструментиI класифицирани като инструменти на собствения капитал I които 
налагат на предприятието задължението да предостави на друга страна пропорционален дял 
от нетните активи на предприятието само при ликвидация,или инструментиI които са 
договори за бъдещо получаване или предоставяне на инструменти на собствения капитал на 
предприятиетоK 

 
Финансовите инструменти-активи се класифицират в следните категории съгласно изискванията на 
МСС PV: 

· Финансови активиI отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 
             J държан за търгуване финансов актив 
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            J Определен при първоначалното му признаване от групата за отчитане по справедлива 
стойност в печалбата или загубатаK 

· Инвестиции държани до падеж  
· Кредити и вземания 
· Финансови активи на разположение за продажбаK 

Групата признава финансов актив или финансов пасив в отчета за финансовото състояниеI когато 
и само когато  става страна по договорните условия на инструментаK 
=
При първоначалното си признаване финансовите активи се отчитат по справедливата им стойностI 
плюс в случай на финансови активиI които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или 
загубатаI разходите по сделкатаI които се отнасят пряко към придобиването или издаването на 
финансовия активK 
 
След първоначалното признаване групата  оценява финансовите активи както следва: 

· По справедлива стойност 
-финансови активиI отчитани по справедлива стойност в печалбата или  загубатаX 
J финансови активи на разположение за продажбаX 
С изключение на инвестиции в инструменти на собствения капиталI които нямат котирана пазарна 
цена на активен пазар и чиято справедлива стойност не може да се оцени надеждноI както и 
деривативиI които са обвързани с некотирани инструменти на собствения капитал или трябва да се 
уредят чрез прехвърлянето на такива некотирани инструменти на собствения капиталI които се 
оценяват по  цена на придобиване 

· По амортизирана стойност с използването на метода на ефективния лихвен процент 
-кредити и вземанияX 
-инвестицииI държани до падежX 
 
Печалби и загуби от финансови активи 

· Печалби и загуби които възникват от промяната на справедливата стойност на финансови 
активи се признават както следва: 

· Печалба или загуба от финансов актив или финансов пасивI класифициран като отчитан по 
справедлива стойност в печалбата или загубатаI се признава в отчета за доходитеK 

·  Печалбата или загубата от наличен за продажба финансов актив се признава в друг 
всеобхватен доходI с изключение на загубите от обезценка и печалбите и загубите от 
обменните курсове до момента на отписване на финансовия активK В този момент 
натрупаната печалбата или загубатаI призната преди в друг всеобхватен доходI се 
прекласифицира от собствен капитал в печалбата или загубата като корекция от 
прекласификацияK  

ЛихватаI която се изчислява с използване на метода на ефективния лихвен процентI се признава в 
отчета за доходитеK 
Дивидентите от инструменти на собствения капитал на разположение за продажба се признават в 
отчета за доходитеI когато се установи правото на предприятието да получи плащанеK 
За финансовите активиI които се отчитат по амортизирана стойностI печалбата или загубата от 
актива се признава в отчета за доходитеI когато финансовият актив или финансовият пасив се 
отписва или обезценява и чрез процеса на амортизиранеK 
 
Групата отписва финансов активI когато: 

· договорните права върху паричните потоци от финансовия актив са изтеклиX или 
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· прехвърля финансовия активI когато са прехвърлени договорните права за получаване на 
парични потоци от финансовия актив или са запазени договорните права за получаване на 
паричните потоци от финансовия активI но е поето договорно задължение за плащане на 
парични потоци на един или повече получатели в споразумение и трансферът отговаря на 
условията за отписване съгласно МСС PVK 

 
Условия за отписване: 

· Когато групата прехвърли финансов актив се оценява степентаI до която ще запази 
рисковете и ползите от собствеността върху финансовия актив: 

· ако групата прехвърли в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху 
финансовия активI финансовият актив отписва и признава отделно като активи или пасиви 
всички права и задълженияI създадени или запазени при трансфераX 

· ако групата запази в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху 
финансовия активI финансовият актив продължава да бъде признаванX 

· ако групата нито прехвърляI нито запазва в значителна степен всички рискове и ползи от 
собствеността върху финансовия активI се определя дали е запазило контрол върху 
финансовия активK В този случай: 

         Jако групата не е запазила контролI тя отписва финансовия актив и признава отделно като 
активи или пасиви всички права и задълженияI създадени при трансфераK 
          Jако групата е запазила контролI тя продължава да признава финансовия актив до степента на 
продължаващото му участие във финансовия активK 
 
При отписването на финансовия актив разликата между: 
          аF  неговата балансова стойностX и 
          бF  сумата на полученото възнаграждение Eвключващо всички получени нови активиI минус 
всички поети нови пасивиFI и всички натрупани печалби или загубиI които са били признати 
директно в собствения капитал се признава в отчета за доходитеK 
 
Обезценка и несъбираемост на финансови активи 
Групата преценява към края на всеки отчетен период дали са налице обективни доказателства за 
обезценката на финансов актив или на група от финансови активиK 
Финансов актив или група от финансови активи се считат за обезценени и са възникнали загуби от 
обезценкаI когато са налице обективни доказателства за обезценкаI произхождащи от едно или 
повече събитияI които са настъпили след първоначалното признаване на актива Eсъбитие "загуба"F 
и когато това събитие загуба Eили събитияF има ефект върху очакваните бъдещи парични потоци от 
финансовия актив или от групата финансови активиI които могат да се оценят надеждноK Може да 
не е възможно да се идентифицира единичноI самостоятелно събитиеI което е причинило 
обезценкатаK По-скоро обезценката може да е причинена от комбинирания ефект на няколко 
събитияK 
ЗагубитеI които се очакват в резултат на бъдещите събитияI независимо от тяхната вероятностI не се 
признаватK 
Обезценка на финансови активиI отчитани по амортизирана стойност 
Ако има обективни доказателстваI че е възникнала загуба от обезценка от кредити и вземания или от 
инвестицииI държани до падежI  отчитани по амортизирана стойностI сумата на загубата се оценява 
като разлика между балансовата стойност на актива и настоящата стойност на очакваните бъдещи 
парични потоци Eс изключение на бъдещите кредитни загубиI които не са възникналиFI 
дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент за финансовия актив EтK еK ефективният 
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лихвен процентI изчислен при първоначалното признаванеFK Балансовата стойност на актива се 
намалява и сумата на загубата се признава в  печалбата или загубатаK 
 
Обезценка на финансови активиI отчитани по цена на придобиване 
Ако има обективни доказателстваI че е възникнала загуба от обезценка на финансов актив отчитан 
по цена на придобиванеI сумата на загубата от обезценка се оценява като разлика между балансовата 
стойност на финансовия актив и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоциI 
дисконтирани с текущия пазарен процент на възвръщаемост за подобен финансов активK Загубите 
се признават в печалбата или загубатаK Такива загуби от обезценка не подлежат на възстановяванеK 
Обезценка на финансови активи на разположение за продажба 
Когато спад в справедливата стойност на финансов актив на разположение за продажба е признат 
директно в собствения капитал и има обективни доказателстваI че активът е обезцененI натрупаната 
загубаI която е призната в друг всеобхватен доходI се изважда от капитала и се признава в печалбата 
или загубата дори ако финансовият актив не е отписанK 
Сумата на натрупаната загубаI която се прекласифицира от собствен капитал в печалбата или 
загубатаI е разликата между цената на придобиване Eнетно от погашения на главницата и 
амортизацияF и текущата справедлива стойностI минус загубата от обезценка на финансовия активI 
призната преди това в печалбата или загубатаK 
Загуби от обезценкаI признати в печалбата или загубатаI за инвестиция в инструмент на собствения 
капиталI класифициран като на разположение за продажбаI не се възстановяват в печалбата или 
загубатаK 
Загуби от обезценкаI признати в печалбата или загубатаI за дългов инструментI класифициран като 
на разположение за продажбаI  се възстановяватI възстановената сума се признава в печалбата или 
загубатаK 
 

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 
Групата е приела политика да отчита в състава на паричните си средства краткосрочни депозити – 
до P месеца 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 
 

Кредити,==търговски и други вземания=
Кредитите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани  или определяеми 
плащанияI които не се котират на активен пазарI с изключение на: 

· тезиI които групата възнамерява да продаде незабавно или в близко бъдещеI които ще бъдат 
класифицирани като държани за търгуване и тезиI които се определят при първоначалното 
признаване като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубатаX 

· тезиI които групата определя като на разположение за продажба при първоначалното 
признаванеX или 

· тезиI при които държателят може да няма възможност да възстанови в значителна степен 
цялата си първоначална инвестицияI с изключение на случаитеI при които причината е 
влошаване на кредитното качество и които се класифицират като на разположение за 
продажбаK 

Като кредити и вземания се класифицират финансови активи възникнали от директно предоставяне 
на стокиI услугиI пари или парични еквиваленти Lтърговски вземания и кредитиLK   
Кредитите и вземаниятаI които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойностK 
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Кредитите и вземанията които са без фиксиран падеж се отчитат по себестойностK  
Предплатените разходиI които касаят следващи отчетни периоди се представят като авансово 
преведени суми на доставчици и се включват в търговските вземанияK 
==

Данъци за възстановяване=
Данъците за възстановяване не произтичат от договорни взаимоотношенияI не се класифицират в 
категориите финансови активиK Те включват: 
-Сумите на възстановимите данъци върху дохода във връзка с облагаемата печалба/данъчната загуба 
за периода и платени суми за текущ и предходен период превишаващи дължимите сумиK 
-Сумите на данъчен кредити за възстановяване и прихващане след края на отчетния период   и плаJ
тени суми за текущ и предходен период превишаващи дължимите суми за други данъциK 
Текущите данъчни активи за текущия и предходни периоди се оценяват по суматаI която се очаква 
да бъде възстановена от данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закониI 
действащи или очаквани да влязат в сила към края на отчетния периодK 
=

Материални запаси=
Групата прилага МСС O за отчитане на материалните запаси: 
Материални запаси са активи: 
-държани за продажба в обичайния ход на стопанската дейност Lстоки,продукцияLX 
-намиращи се в процес на производство за такава продажба Lнезавършено производствоLX 
-материални запасиI които се израходват в производствения процес или при предоставяне на 
услугиXLматериалиI суровиниL 
Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността или нетната реализуема 
стойностK  
Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуванетоI 
преработкатаI както и други разходиI направени във връзка с доставянето им до сегашното 
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 стоките материалите и услугитеK Търговските отстъпки рабати и дрK подобни 
компоненти се приспадат при определяне на покупната стойностK 
Разходите за преработка включват преки разходи и систематично начислявани постоянни и 
променливи общи разходиI които се правят при преработване на материалите в готова продукцияK 
Променливите общи разходи се разпределят за всяка произведена единица на база на реалното 
изпозване на производствените мощностиK 
Постоянните общи разходи се разпределят към себестойността на продукцията на база на 
нормалния капацитет на производствените мощностиK 
Количеството общи постоянни разходиI които отговарят на разликата между нормалния капацитет 
и достигнатия капацитет се признават за разходи за периода в който те възникватK 
Други разходи се включват в себестойността на материалните запаси само дотолковаI доколкото те 
са направени във връзка с довеждането на материалните запаси до настоящото им местоположение 
и състояниеK 
В ограничени случаи разходи по ползвани кредитиI които са определени в МСС OP Разходи по 
заемиI  се включват в стойността на материалните запасиK 
Разходи които не се включват в себестойността на произведената продукция и се признават като 
разходи за периода в койно са възникнали са: 
-количества материали Iтруд и други производствени разходи извън нормалните границиK 
-разходи за съхранение в складK 
-административни разходиK 



“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД”=АД=
Консолидиран финансов отчет за годината завършваща на PNKNOKOMN4 гK 

 

 29

-разходи по продажбитеK 
=
Себестойност при предоставяне на услуги 
ДотолковаI доколкото при предоставянето на услуги се ползват материални запасиI то те се 
включват в себестойноста на услугитеK Себестойноста 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  
Потреблението на материални запаси се оценява по средно претеглена стойностK 
 
Себестойността на материалните запаси може да не е възстановимаI в случай че те са повредени или 
са цялостно или частично морално остарелиI или ако има спад в продажните им цениK Също така 
себестойността на материалните запаси може да не бъде възстановимаI ако приблизително 
определените разходи за завършване или приблизително определените разходиI които ще бъдат 
направени за осъществяване на продажбатаI са се увеличилиK Материалните запаси се намаляват до 
нетната реализуема стойност на базата на отделни позицииK При някои обстоятелства обаче може 
да бъде подходящо да се групират сходни или свързани позицииK  
Към всеки следващ период се прави нова оценка на нетната реализуема стойностK Когато условиятаI 
довели до снижаване на материалните запаси под тяхната себестойностI вече не са налице или 
когато има ясно доказателство  за увеличение в нетната реализуема стойност заради промяна в 
икономическите обстоятелстваI сумата на обезценката се възстановява такаI че новата балансова сума 
е по-ниската от себестойността и преразгледаната нетна реализуема стойностK Възстановяването е 
ограничено до сумата на първоначалната обезценкаK 
При продажба на материални запасиI балансовата сума на тези материални запаси се признава като 
разход през периодаI през който съответният приход е признатK Сумата на всяка обезценка на 
материалните запаси до нетната им реализуема стойностI както и всички загуби от материални 
запаси се признават като разходи за периода на обезценката или на възникването на загубитеK 
Сумата на евентуалното обратно възстановяване на стойността на обезценката на материалните 
запасиI възникналa в резултат на увеличението на нетната реализуема стойностI се признава като 
намаляване на сумата на признатите разходи за материални запаси през периодаI през който 
възстановяването е възникналоK 
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 
 

Активи 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 съгласно МССPS и МОФОRK 

=
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Собствен капитал=
Собственият капитал на предприятието се състои от: 
Основен капитал включващ: 

· Регистриран капитал – представен по номинална стойност съгласно съдебно решение за 
регистрация на Трейс Груп Холд АДX и 

· Изкупени собствени акции – представени по цена на придобиванеK 
Ако групата 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 групатаK   Платеното или полученото възнаграждение се признава директно в 
собствения капиталK 
При издаването или придобиването на свои инструменти на собствения капитал групата прави 
различни разходиK  Тези разходи обичайно включват регистрация и други законови таксиI 
изплатени суми на правниI счетоводни и други професионални консултанти и др.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 
 
Резерви включващи: 

· Премии от емисии J образувани от емитиране на собствени капиталови инструментиK 
· Общи резерви – образувани от разпределение на печалба съгласно изискванията на 

Търговския закон на РБългария и учредителния акт на предприятиетоK 
· Резерви от преизчисления – формирани от преизчисления на резултатите и финансовото 

състояние на дъщерни предприятия в чужбина във валутата на представяне на 
консолидирания отчетK 

· Други резерви – образувани по решение на собствениците на капитала  
 
Финансов резултат включващ: 
Неразпределена към края на отчетния период натрупана печалба от предходни периодиK 
Непокрита към края на отчетния период натрупана загуба от предходни периодиK 
Печалба/загуба от периодаK 
 

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 
· предприятието няма безусловно право да отсрочва уреждането на пасива за период найJ 

малко дванадесет месеца след края на отчетния периодK 
 

Пасив се класифицира като нетекущ ако не отговаря на критериите ца класифициране като текущK 
Пасив се класифицира  като текущI когато те следва да се уреди в рамките на дванадесет месеца от 
края на отчетния периодI дори ако: 

· първоначалният срок е бил за период по-дълъг от дванадесет месецаX и 
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· след края на отчетния период и преди финансовите отчети да са одобрени за публикуване е 
сключено споразумение за рефинансиране или за нов погасителен план на дългосрочна 
базаK 
 

Финансови пасиви=
Групата прилага МССPO и МССPV при отчитане на финансови пасивиK 
Финансов пасив е всеки пасивI който е: 
-договорно задължение:  

· да се предоставят парични средства или друг финансов актив на друго предприятие;или 
· да се разменят финансови активи или финансови пасиви с друго предприятие при условияI 

които са потенциално неблагоприятни за предприятиетоX или 
-договорI който ще бъде или може да бъде уреден в инструменти на собствения капитал на 
предприятието и е: 
· недеривативI за който предприятието е или може да бъде задължено да предостави 

променлив брой инструменти на собствения си капиталX или 
· деривативI който ще бъде или може да бъде уреден чрез размяна на фиксирана сума 

парични средства или друг финансов актив за фиксиран брой инструменти на собствения 
капитал на групатаK За тази цел инструментите на собствения капитал на групата не 
включват възвръщаеми финансови инструментиI класифицирани като инструменти на 
собствения капиталI които налагат задължението да се предостави на друга страна 
пропорционален дял от нетните активи на предприятието само при ликвидацияI или 
инструментиI които са договори за бъдещо получаване или предоставяне на инструменти на 
собствения капитал на предприятиетоK 

=
Финансовите инструменти-пасиви се класифицират в следните категории съгласно изискванията на 
МСС PV: 

· Финансови пасивиI отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата: 
J класифицирани като държани за търгуване 
J при първоначалното му признаване се определя от предприятието за отчитане по справедлива 
стойност в печалбата или загубата 

· Финансови пасивиI отчитани по амортизирана стойност 
· Финансови пасиви се признават в отчета за финансовото състояниеI когато предприятие от 

групата стане страна по договорните условия на инструментаK 
При първоначалното  признаване финансовите пасиви се отчитат по справедливата им стойностI 
плюс в случай на финансови пасивиI които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или 
загубатаI разходите по сделкатаI които се отнасят пряко към придобиването или издаването на 
финансовия пасивK 
 
Последваща оценка на финансови пасиви 

· По справедлива стойност 
-финансови пасивиI отчитани по справедлива стойност в  печалбата или загубатаX 
С изключение на пасивите J деривативиI които са обвързани с некотиран инструмент на собствения 
капитал и трябва да се уредят чрез прехвърлянето на некотиран инструмент на собствения капиталI 
чиято справедлива стойност не може да се оцени надеждноI които се отчитат по цена на 
придобиванеX 

· По амортизирана стойност с използването на метода на ефективния лихвен процент 
-всички останали финансови пасиви  
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Печалби и загуби от финансови пасиви се признават 
· Печалби и загуби от финансови пасивиI класифицирани като отчитани по справедлива 

стойност в печалбата или загубатаI се признават в отчета за доходитеX 
· Печалбата или загубата от финансови пасиви които се отчитат по амортизирана стойност 

се признава в отчета за доходитеI когато финансовият пасив се отписва и чрез процеса на 
амортизиранеX 

Финансови пасиви се отписват Eили част от финансовия пасивFI когато той е погасен J тK еK 
когато задължениетоI определено в договораI е отпадналоI анулирано или срокът му е изтекълK 

При отписване на финансов пасив разликата между балансовата стойност на финансов пасив Eили 
на част от финансов пасивFI който е прекратен или прехвърлен на трета странаI и  платеното 
възнаграждениеI включително прехвърлените и поети непарични активи  и пасивиI се признава в 
отчета за доходитеK 
 

Търговски и други задължения и кредити=
КредитиI търговски и други задължения са финансови пасиви възникнали от директно получававе 
на стокиI услугиI пари или парични еквиваленти от кредиториK 
След първоначалното признаване кредитите и търговските задължениятаI които са без фиксиран 
падеж  се отчитат по оценената при придобиването им стойностK 
Кредитите и задължениятаI които са с фиксиран падеж се отчитат по амортизираната им стойностK 
=

Данъчни задължения=
Текущите данъчни задължения не произтичат от договорни взаимоотношения и не се 
класифицират като финансови пасивиK Те включват: 
-Текущият данък върху дохода за текущия и предходни периоди се признава като пасив до степентаI 
до която не е платенK 
-Текущи задължения за данъци съгласно други данъчни закониK 
Текущите данъчни пасиви за текущия и предходни периоди се оценяват по суматаI която се очаква 
да бъде платена на  данъчните органи при прилагане на данъчни ставки и данъчни закониI действаJ
щи  към края на отчетния периодK 
=

Безвъзмездни средства предоставени от държавата=
Безвъзмездни средства предоставени от държавата съгласно МССOM са помощ от 
държавата/правителствотоI държавните агенции и дрK подобни органиI които могат да бъдат 
местниI национални или международниL под формата на прехвърляне на ресурси към предприятия 
от групата в замяна на минало или бъдещо съответствие с определени условия по отношение на 
оперативните дейностиK Те изключват форми на правителствена помощI които не могат в рамките 
на разумното да бъдат остойностени и сделки с държаватаI които не могат да бъдат разграничени от 
нормалните търговски сделки на групатаK 
Безвъзмездни средстваI свързани с активиI са безвъзмездни средства предоставени от държаватаI 
чието основно условие еI че предприятието от групатаI отговарящо на условията за получаването им 
следва да закупиI създаде или по друг начин да придобие дълготрайни активиK 
Безвъзмездни средства свързани с приходиI са безвъзмездни средства предоставени от държаватаI 
различни от онези свързани с активиK 
Безвъзмездни средства предоставени от държавата се представят като приходи за бъдещи периодиI 
които се признават  на приход систематично и рационално за срока на полезния живот на активаK 
Безвъзмездни средства предоставени от държавата I свърани с приходи се представят като приходи 
за бъдещи периодиI които се признават на приход в момента в които се признават разходите за 
покриването на които са получениK 
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Задължения към персонала и провизии за дългосрочни доходи на персонала=

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в Групата се основават на 
разпоредбите на Кодекса на труда и на разпоредбите на действуващото осигурително 
законодателствоK 
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 LплановеLI прилагани от дружеството в качеството му на 
работодателI се основават на българското законодателство и са предварително твърдо определени 
/дефинираниLK 
Краткосрочните доходи за персонала Lизискуеми в рамките на NO месеца след края на периодаI в 
който персоналът е положил труд за тяхL се признават като разход в отчета за доходитеI в който е 
положен трудът за тях и като текущо задължение Lслед приспадане на всички платени вече суми и 
полагащи се удръжкиLK Към датата на годишния финансов отчет дружеството прави оценка на 
очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпускиI която се очаква да бъде изплатена 
като резултат от неизползваното право на натрупан отпускK В оценката се включват разходите за 
самите възнаграждения и разходите за задължителното обществено осигуряванеI които 
работодателят дължи върху тези сумиK 
Съгласно Кодекса на труда дружеството е задължено да изплаща на персонала при настъпване на 
пенсионна възраст обезщетениеI което в зависимост от трудовия стаж в предприятието 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 
доходиK 
Определянето на размера на тези задължения се извършва на базата на актюерска оценка на 
сегашната им стойност към датата на отчетаK 
====

Провизии=
Провизиите са задължения с неопределена срочност или сумаK 
Провизии се признават по повод на конструктивни  и правни задължения възникнали в резултат на 
минали събития съгласно изискванията на МСС PTK 
Правно задължение е задължениеI което произлиза от: 

· договор Eспоред неговите изрични клаузи и по подразбиранеFX 
· законодателствоX или 
· друго действие на законаK  

Конструктивно задължение е задължениеI което произлиза от действията на групатаI когато:  
· на базата на установена тенденция на предходна практикаI публикувани политики или 

достатъчно специфично текущо твърдение групата е показала на други страниI че е готова 
да приеме определени отговорностиX и 

·  като резултат групата създава у другите страни определено очакванеI че ще изпълни тези 
отговорностиK 

Провизия се признава тогаваI когато:  
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· групата 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 
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 

=
Пасиви държани за продажба МСФО=R=

Съгласно изикванията на МСФОR групата класифицира като пасиви държани за продажбаI пасиви 
включени в група за изваждане от употребаK Пасивите се оценяват в съответствие с изискванията на 
МСФОRK 
=

Отсрочени данъчни активи и пасиви=
Отсрочените данъчни активи и пасиви се принават за  временни разлики между данъчната основа 
на активите и пасивите и тяхната балансова стойност към края на отчетния периодK 
Отсрочен данъчен пасив се признава за всички дължими в бъдещи периоди суми на данъци 
свързани с облагаеми временни разликиK 
Отсрочен данъчен актив се признава за възстановимите в бъдещи периоди суми на данъци 
свързани с приспадащи се временни разликиI пренос на неизползвани данъчни загуби и кредити до 
степентаI до която е вероятно да съществува облагаема печалбаI срещу която да могат да се използJ
ватK  
Към края на всеки отчетен период се преразглеждат непризнатите отсрочени данъчни активиK 
Групата признава непризнатите в предходен период отсрочени данъчни активи до степентаI до кояJ
то се е появила вероятност бъдещата облагаема печалба да позволява възстановяването на отсрочен 
данъчен активK 
Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се преразглежда към всеки край на отчетен 
периодK   Балансовата стойност на отсрочените данъчни активи се намалява до степентаI до която 
вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема печалбаI= която да позволява да се 
оползотвори ползата от част или целия отсрочен данъчен активK  Всяко такова намаление се 
проявява обратно до степентаI  до която е станало вероятно да се реализира достатъчна облагаема 
печалбаK 
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставкиI които се очаква да бъдат в 
сила за периодаI в който активът се реализира или пасивът се уреди/погаси въз основа на данъчниJ
те ставки Eи данъчни закониFI действащи или очаквани да влязат в сила към края на отчетния 
периодK 
Отсрочените данъци се признават като приход или разход и се включват в печалбата или загубата 
за периодаI освен до степентаI до която данъкът възниква от операция или събитиеI което е признаJ
то през същия или различен период директно в собствения капиталK 
=

Печалба или загуба за периода=
Групата 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 
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на друг всеобхватен доходI които отговарят на дефиницията на Общите положения за приходи и 
разходиI да бъдат изключени от печалбата или загубатаK 
 

Разходи=
Групата отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това отнася по 
функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и 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 възникна 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 разходът 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 
Разходите се отчитат на принципа на текущо начисляванеK Оценяват се по справедливата стойност 
на платеното или предстоящо за плащанеK 
=

Приходи=
Приход е брутен поток от икономически ползи през периодаI създаден в хода на обичайната 
дейност на групатаI когато тези потоци водят до увеличаване на собствения капиталI различни от 
увеличениятаI свързани с вноските на акционерите 
Групата отчита текущо приходите от обичайната дейност по видове дейностиK 
Приходите се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащото за получаване 
плащане или възнаграждениеK 
Признаването на приходите се извършва при спазване на приетата счетоводна политика за 
следните видове приходи: 
Приходът от продажбата на стоки и продукция се признаваI когато са били изпълнени всички 
следващи условия: 

· прехвърлени са  на купувача съществени рискове и ползи от собствеността върху стоките и 
продукциятаX 

·  не се запазва продължаващо участие в управлението на стоките и продукциятаI доколкото 
то обикновено се свързва със собственосттаI нито ефективен контрол над продаваните 
стоки и продукцияX 

· сумата на прихода може надеждно да бъде оцененаX 
· вероятно е икономическите ползиI свързани със сделкатаI да се получат X и 
·  направените разходи или тезиI които ще бъдат направени във връзка със сделкатаI могат 

надеждно да бъдат оценениX 
Приходът от продажба на услуги се признава когато резултатът от една сделка може да се оцени 
надеждноI приходътI свързан със сделкатаI трябва да се признава в зависимост от етапа на 
завършеност на сделката към края на отчетния периодK Резултатът от една сделка може да се оцени 
надеждноI когато са изпълнени всички следващи условия: 

· сумата на прихода може да бъде надеждно оцененаX 
· вероятно ще има икономически ползиI свързани със сделкатаX 
· етапът на завършеност на сделката към края на отчетния период може надеждно да се 

оцениX и 
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· разходитеI направени по сделкатаI както и разходите за завършване на сделката може 
надеждно да бъдат оценениX 

Междинните и авансовите плащанияI направени от клиентитеI обикновено не отразяват 
извършените услугиK 
Етапът на завършен договор се определя на база на набраните към края на отчетния периодI 
разходи към общо предвидените разходи по договораK 
Приходи от  лихвиI възнаграждения за права и дивидентиI се признаватI когато: 

· е възможно  да има икономически ползиI свързани със сделкатаX и 
· сумата на приходите може надеждно да бъде оцененаK 

Приходите се признаватI както следва: 
· лихвата се признава по метода на ефективната лихва съгласно МССPVX 
· възнагражденията за права се признаватI на база на счетоводния принцип на начисляване 

съгласно съдържанието на съответното споразумениеX 
· дивидентите се признаватI когато се установи правото на акционера да получи плащанетоX 

 
Неплатена лихва натрупана преди придобиването на лихвоносна инвестиция J последвалите 
лихвени постъпления се разпределят между периода преди придобиването и този след 
придобиванетоK Само частта след придобиването се признава за приходK 
Дивиденти по капиталови ценни книжа обявени от печалбите преди придобиването се признават в 
печалбата или загубата при установяване на правото да получи дивидентI независимо от това дали 
дивидентите се отнасят за печалба реализирана преди или след придобиванетоK  
Възнагражденията за права се начисляват съгласно условията на съответното споразумение и 
обикновено се признават на тази основаI освен ако с оглед разпоредбите на споразумението е поJ
подходящо приходът да се признава на друга системна или рационална базаK 
Приходът се признава само когато има вероятност да бъдат получени икономически ползиI 
свързани със сделкатаK  
Когато възникне несигурност около събирането на сумаI която вече е включена в приходаI 
несъбираемата сума или суматаI относно която възстановяването вече не е вероятноI се признава за 
разходI а не за корекция на сумата на първоначално признатия приходK 
Приходите от наеми се признават на  времева база за срока на договораK 
 

Нетна печалба на акция=
Изчислената основната нетна печалба на акцияI съответства на печалбата или загубатаI подлежащи 
на разпределение между притежателите на обикновени акции на предприятието майкаI както иI ако 
е представена такава информация J съответстваща на печалбата или загубатаI произтичащи от 
продължаващи дейностиI които подлежат на разпределение между тези акционериK  
Основната нетна печалба на акция се изчисляваI като се раздели печалбата или загубата за периодаI 
подлежаща на разпределение между притежателите на обикновени акции EчислителF на 
среднопретегления брой на държаните обикновени акции за периода EзнаменателFK  

=
Оперативни сегменти=

Оперативен сегмент е компонент на групата: 
· който предприема бизнес дейностиI от които може да получава приходи и понася разходи 

(включително приходи и разходиI свързани със сделки с други компоненти на групатаF 
· чиито оперативни резултати редовно се преглеждат от ръководителя на групатаI вземащ 

главните оперативни решенияI при вземането на решения относно ресурситеI които да 
бъдат разпределени към сегментаI и оценяване на резултатите от дейността муX и 

· за който е налице отделна финансова информацияK           



“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД”=АД=
Консолидиран финансов отчет за годината завършваща на PNKNOKOMN4 гK 

 

 37

В групата на Трейс Груп Холд АД са обособени няколко вътрешни сегмента на отчитанеI пред 
ръководителите на съответните звенаI във вертикална структураK 
Независимо от различните строителни дейностиI които извършва групата те се отнасят към един 
отрасълI като ползват до голяма степен едни и същи ресурсиK Поради товаI както и поради фактаI че 
строителството заема почти сто процента от дейността на предприятиятаI ръководството считаI че 
най-удачен за представяне на сегменти на дейността е географския принципK От OMMU гK дейността 
на групата вече се разширява и извън БългарияI което позволява тя да се сегментираK 
 

Финансови рискове 
Кредитен риск==
РискътI че страна по финансови инструмени J активи на групатаI няма да успее да изплати 
задължението си и ще причини финансова загуба на групатаK 
Ликвиден риск=
РискътI че групата ще срещне трудности при изпълнението на задълженияI свързани с финансови 
пасивиK  
Пазарен риск==
РискътI че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще 
варират поради промени в пазарните цениK Пазарният риск се състои от три вида риск:  
Валутен риск==
РискътI че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще 
варират поради промени в обменните курсовеK  
Лихвен риск==
РискътI че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще 
варират поради промени в пазарните лихвени процентиK  
Друг ценови риск==
РискътI че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще 
варират поради промени в пазарните цени Eразлични от тезиI възникващи от лихвен риск или 
валутен рискFI независимо от това дали тези промени са причинени от факториI специфични за 
отделния финансов инструмент или неговия емитентI или от факториI влияещи върху всички 
подобни финансови инструментиI търгувани на пазараK  
Политиката на групата за цялостно управление на рисковете е съсредоточена  и има за цел да 
намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултатK  
Групата няма приета политика за хеджиране на финансовите рисковеK 
=

Ефекти от промените в обменните курсове=
Функционалната валута на групата е българският левK 
Валутата на представяне на финансовите отчети е български левK 
Точността на числата във финансовия отчет е хиляди български леваK 
Чуждестранна валута е всяка валута различна от функционалната валута на групатаK  
Сделките в чуждестранна валута се вписват първоначално във функционална 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 групата 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  
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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 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  
Групата прави преоценка на позиции в чуждестранна валута към края на отчетния период и текущо 
през отчетния периодK 
Позициите в чуждестранна валута към PN декември OMN4 година са оценени в настоящия финансов 
отчет по заключителния курс на БНБK  
 

Справедлива стойност=
МСФО NP се прилагаI когато в друг МСФО се изисква или позволява оценяване по справедлива 
стойност или оповестяване на оценяването по справедлива стойностK  
Справедлива стойност е цената за продажба на актив или за прехвърляне на пасив при обичайна 
сделка между пазарни участници към датата на оценяванеK 
Рамката на оценяване по справедлива стойност на МСФО NP се прилага за първоначално и 
последващо оценяванеI ако справедливата стойност се изисква или се разрешава от други МСФОK 
Активи или пасивиI който се оценяват по справедлива стойностI може да са някои от следните два 
вида:  

· отделен актив или пасивX или  
· група от активиI група от пасиви или група от активи и пасивиX 

Групата оценява справедливата стойност на даден актив или пасив въз основа на евентуалните 
допускания на пазарните участници при определянето на цената на актив или пасивI като се приемаI 
че те действат в своя максимална икономическа изгодаK 
При оценяването по справедлива стойност групата отчита характеристиките на актива или пасиваI 
ако участниците на пазара ще ги вземат под внимание при определянето на цената на актива или 
пасива към датата на оценяванеK Тези характеристики включват следното:  

· състоянието и местоположението на активаX   
· ограничениятаI ако има такиваI относно продажбата или използването на този активX  
· другиK 

Въздействието на конкретна характеристика върху оценката  се различава в зависимост от това как 
тази характеристика ще бъде взета предвид от пазарните участнициK 
 
Оценяването по справедлива стойност предполагаI че актив или пасив се разменя в обичайна сделка 
между пазарни участници за продажба на актив или прехвърляне на пасив към датата на оценяване 
при актуалните към този момент пазарни условияK 
Оценяването по справедлива стойност предполагаI че сделка за продажба на актив или прехвърляне 
на пасив се извършва:  

· на основния пазар за този актив или пасивX или  
· при липсата на основен пазар — на най-изгодния пазар за този актив или пасивK 

Ако за актив или пасив има основен пазарI оценката на справедливата стойност е цената на този 
пазарI дори ако цената на друг пазар е потенциално по-изгодна към датата на оценяванеK 
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Справедлива стойност при първоначалното признаване  
За придобит актив или поет пасив в разменна сделкаI цената на сделката е платената за 
придобиването на актива или получената за поемането на пасиваK Справедливата стойност на актив 
или пасив е ценатаI получена при продажбата на актива или платена при прехвърлянето на пасиваK 
В много случаи цената на сделката е равна на справедливата стойностK При определянето на това 
дали справедливата стойност при първоначалното признаване е цената на сделкатаI групата отчита 
факториI специфични за сделкатаI както и за актива или пасиваK Ако в друг МСФО се изисква или 
разрешава на групата да оцени актив или пасив първоначално по справедлива стойност и ако 
цената на сделката се различава от справедливата стойностI групата признава произтичащата 
печалба или загуба в печалбата или загубатаI освен ако в този МСФО не е посочено другоK 
Методи за остойностяване  
В зависимост от обстоятелствата се използват се подходящи  методи за остойностяванеI  за които 
има достатъчно налични данни за оценяване на справедливата стойностK Даден метод за 
остойностяване се използваI за да се прецени цената на продажба на актив или прехвърляне на 
пасив в рамките на обичайна сделка между пазарни участници при актуални към датата на 
оценяване пазарни условияK Методите за остойностяванеI използвани за оценяване на справедливата 
стойностI се прилагат последователноK 
Хипотези при методите за остойностяване  
При прилаганите методи за остойностяване  за оценяване на справедливата стойност се използват 
максимално съответни наблюдаеми хипотези и се свежда до минимум използването на 
ненаблюдаеми хипотезиK  
=

Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки=
В резултат на несигурносттаI присъща на деловата дейностI много статии от финансовите отчети не 
подлежат на прецизна оценкаI а само на приблизителна оценкаK Приблизителните оценки се 
оценяват въз основа на най-актуалната налична и надеждна информацияK 
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  
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 перспективно чрез 
включването му в печалбата или загубата за периода на промяната I ако промяната засягя 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 
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Грешки=
Грешки от минал период са пропуски или неточно представяне в консолидираните финансовите 
отчети на предприятието за един или повече минали отчетни периоди 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 отчетиX 

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 МССU 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 
Групата 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 
 

Финансови инструменти=
Финансов инструмент е всеки договорI който поражда финансов актив за дадено предприятие и 
финансов пасив или капиталов инструментI за друго предприятиеK Групата признава финансов 
актив или финансов пасив в балансаI когато става страна по договорните условия на финансов 
инструментK 
Финансовите активи и пасиви се класифицират съгласно изискванията на МССPVK  
=

Свързани лица и сделки между тях=
Групата спазва разпоредбите на МССO4 при определяне и оповестяване  на свързаните лицаK  
Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурсиI услуги или задължения между свързани лица 
без значение на товаI дали се прилага някаква ценаK=
=

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 
Признаване и отчитане на финансов лизингов договор по които групата е лизингополучател=
В началото на лизинговия срок финансовият лизинг  се признава като актив и пасив в баланса с 
размерI който в началото на лизинговия срок е равен на справедливата стойност на наетият актив  
илиI ако е по-нисък – по настоящата стойност на минималните лизингови плащанияI=всяка едно от 
които е определено в началото на лизинговия договорK Дисконтовият процентI който се използва 
при изчисляване на настоящата  на минималните лизингови плащания е лихвеният процентI 
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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 амортизуемите наети активи се съобразява с тази по 
отношение на собствените амортизуеми активиI а признатата амортизация се изчислява на базатаI 
определена в МСС регламентиращи съответния вид активK Ако не е сигурно в голяма степенI че 
предприятието от групата 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 
Признаване и отчитане на оперативен лизингов договор по които групата е=
лизингополучател=
Лизинговите плащания по оперативен лизинг  се признават като разход в отчета за доходите по 
линейния метод за целия срок на лизинговия договорI освен ако друга системна база не е 
представителна за времетоI през което предприятието от групата използва изгодите на наетия активK 
Признаване и отчитане на финансов лизингов договор по които групата е лизингодател=
Групата признава активитеI държани по силата на финансов лизингI в своите 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 
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 лизингодателя I 
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 със настоящата стойност на негарантираната 
остатъчна стойностK 
Признаване и отчитане на оперативен лизингов договор по които групата е лизингодател=
АктивитеI държани за отдаване по оперативни лизингови договори се представят в отчетитеI 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 
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Амортизацията на амортизуемите 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 
=

Договори за строителство=
Съгласно КРМСФО NR определянето дали дадено споразумение за строителство на недвижим имот 
попада в обхвата на МСС NN или МСС NU зависи от условията на споразумението и всички 
придружаващи го факти и обстоятелстваK Определянето изисква преценка по отношение на всяко 
споразумениеK 
Споразумение за строителство на недвижим имотI в което купувачите имат само ограничена 
възможност да влияят на проекта на недвижимия имотI например да изберат проект измежду 
няколко вариантаI разработени от предприятиетоI или да направят само минимални промени в 
основния проектI е споразумение за продажба на стоки в обхвата на МСС NUK 
Споразумение за строителство попадащо в обхвата на МСС NU се класифицира като: 
Споразумение за предоставяне на услугиI ако от предприятието не се изисква да придобива и 
доставя строителни материалиK  
В такъв случайI ако са изпълнени критериите на МСС NUI приходите се признават на базата на етапа 
на завършеност на сделкатаI като се прилага методът на процента на завършеностK Изискванията на 
МСС NN са общо приложими към признаването на приходи и свързаните разходи за такава сделка 
съгласно МСС NUK  
Споразумение за продажба на стокиI ако от групата се изисква да предоставя услуги и строителни 
материалиI за да изпълни своето договорно задължение за предоставяне на недвижим имот на 
купувачаK 
Прилагат критериите за признаване на приходи от продажба на стокиK 
J Групата може да прехвърли върху купувача контрола и значителните рискове и ползи от 
собствеността над незавършеното производство в текущото му състояние в процеса на 
строителствотоK В такъв случайI ако всички критерии за признаване на приходи от продажба на 
стоки от МСС NU се изпълняват непрекъснато в процеса на строителствотоI предприятието  
признава приходите на базата на етапа на завършеностI като прилага метода на процента на 
завършеностK Изискванията на МСС NN са общо приложими към признаването на приходи и 
свързаните разходи за такава сделкаK  
J Групата може да прехвърли върху купувача контрола и значителните рискове и ползи от 
собствеността на недвижимия имот изцяло наведнъж EнапрK при завършванеI по време на или след 
доставкатаFK В такъв случай се признават приходитеI само когато са удовлетворени всички критерии 
за признаване на приходи от продажба на стоки от МСС NUK  
Когато от предприятието се изисква да извърши допълнителна работа по вече доставения на 
купувача недвижим имотI то признава задължение и разход в съответствие с  МСС NUK Задължението 
се оценява в съответствие с МСС PTK  
Споразумение за строителство попадащо в обхвата на МСС NN 
МСС NN се прилагаI когато споразумението отговаря на дефиницията на договор за строителствоI 
заложена в  МСС NNK Споразумение за строителство на недвижим имот отговаря на дефиницията на 
договор за строителствоI когато купувачът е в състояние да определи основните структурни 
елементи на проекта на недвижимия имот преди започване на строителството и/или да определи 
основни структурни промени в процеса на строителството Eнезависимо дали упражнява тази 
възможност или неFK Когато се прилага МСС NNI договорът за строителство включва също всякакви 
договори или компоненти за предоставяне на услугиI които са пряко свързани с изграждането на 
недвижимия имот в съответствие с  МСС NN и  МСС NUK  
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Договор за строителство е договорI в който е договорено конкретно изграждане на актив или на 
съвкупност от активиI които са в тясна взаимна връзка или взаимна зависимост по отношение на 
тяхното проектиранеI технология и функцияI крайна цел или предназначениеK 
Договор на база на твърда цена е договор за строителствоI   който  е сключен на твърда договорна 
цена или твърда единична цена на готовия продуктI която в някои случаи е обвързана с клаузи за 
повишаване на разходитеK 
Договор на база “разходи плюс” е договор за строителствоI при който се възстановяват допустимиJ
те или определените по друг начин разходи плюс процент към тези разходи или твърдо възнагражJ
дениеK 
Приходите по договора включват:  
-първоначалната сума на приходаI договорена в договораX 
 и 
-изменения в строителните работиI изплащането на искове и материални стимули до степентаI в 
която е вероятно те да доведат до реализиране на приходи и същите могат да бъдат надеждно 
оценениK 
Приходите по договора се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежащо на 
получаване възнаграждениеK Оценката на приходите по договора се влияе от множество 
несигурностиI които зависят от резултатите от бъдещи събитияK Често приблизителните оценки 
трябва да бъдат преразглеждани вследствие на възникването на събитията и разрешаването на несиJ
гурноститеK СледователноI сумата на приходите по договора може да се увеличава или намалява през 
различните периодиK 
Разходите по договора включват:  

· разходиI които са пряко свързани с конкретния договор: 
-разходи за труд на обектаI включително надзор на обектаX 
-разходи за материалиI използвани при строителствотоX 
-амортизация на машините и съоръжениятаI използвани по договораX 
-разходи за придвижването на машинитеI съоръженията и материалите до и от площадката на изJ
пълнението на договораX 
-разходи за наемане на машиниI оборудване и съоръженияX 
-разходи за проектиране и техническа помощI които пряко са свързани с договораX 
-приблизителни разходи за работи по извършването на корекции и работи по гаранционната подJ
дръжкаI включително и очакваните гаранционни разходиX  
-искове от трети страниK 
Тези разходи могат да бъдат намалени с евентуални случайни приходиI които не са включени в 
приходите по договораI напримерI приходи от продажбата на излишни материали и продажбата на 
машините и съоръженията в края на договораK 

· разходиI които се отнасят към дейността по договора като цяло и могат да бъдат 
разпределени към договора: 

-застраховкиX 
-разходи за проектиране и техническа помощI които не са пряко свързани с конкретен договорX и 
-общи разходи по строителствотоK 

· други разходиI които могат да бъдат конкретно начислени на клиента съгласно условията на 
договора-могат да включват някои общи административни разходи и разходи за развойна 
дейностI за които в условията на договора е предвидено възстановяванеX 

Разходите по договора включват разходиI които се отнасят към дадения договор за периода от датаJ
та на възлагането до окончателното му изпълнениеK Разходите обачеI които се отнасят пряко към даJ
ден договор и които са понесени във връзка със сключването на договораI също се включват като 
част от разходите по негоI ако могат да бъдат определени поотделно и надеждно оценени и е верояJ
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тноI  че договорът ще бъде сключенK  Когато разходитеI  направени по сключването на договораI  се 
признават за разход за периодаI през който са направениI те не се включват в разходите по договоJ
раI когато договорът е сключен през следващ периодK 
РазходиI които не могат да бъдат отнесени към договорна дейност или не могат да бъдат 
разпределени към даден договорI  се изключват от разходите за този договор за строителствоK  ПоJ
добни разходи включват:  

· общи административни разходиI които в договора не се предвижда да бъдат възстановимиX 
· разходиI свързани с продажбиX 
· разходи за изследователска и развойна дейностI които в договора не се предвижда да бъдат 

възстановимиX и 
· амортизация за машиниI съоръжения и оборудванеI които не са били използвани за дадения 

договорK 
Когато резултатът от един договор за строителство може да бъде оценен надеждноI  приходите и 
разходитеI свързани с договора за строителствоI се признават като приходи и разходи чрез отчитане 
на етапа на изпълнение на договорната дейност към края на всеки отчетен периодK Очакваните загуJ
би по договора за строителство  незабавно се признават като разходK 
Извършени разходи по договораI които се отнасят за бъдещи дейности по договора се признават 
като актив при условиеI че е вероятно те да бъдат възстановениK Такива разходи представляват сумаI 
дължима от клиентаI и често се класифицират като незавършени работи по договораK 
Етапът на завършеност на даден договор се определя чрез:  

· съотношението на частта от разходите по договораI направени за извършената до момента 
работаI към предвидените общи разходи по договораX 

· прегледите на извършената работаX или 
· завършеност на натурална част от работата по договораK 

Междинните плащания и получените от клиентите аванси често не отразяват извършената работаK 
Когато резултатите от даден договор за строителство не могат да бъдат надеждно оценени:  

· приходите се признават само дотолковаI доколкото е вероятно направените разходи по доJ
говора да бъдат възстановени;и 

· разходите по договора се признават като разход за периодаI през който са направениK 
Когато има вероятност общата сума на разходите по договора да превишава общата сума на прихоJ
дите по договораI очакваните загуби  незабавно се признават като разходK 

=
Събития след края на отчетния период=

Събития след края на отчетния период са онези събитияI както благоприятниI така и 
неблагоприятниI които възникват между края на отчетния период  и дататаI на която финансовите 
отчети са одобрени за публикуванеK  
Разграничават се два вида събития: 

· такиваI които доказват условияI съществували към края на отчетния период Eкоригиращи 
събития FX и 

· такиваI които са показателни за условияI възникнали след края на отчетния период 
(некоригиращи събитияFK 

Групата коригира сумитеI признати във финансовите отчетиI за да отрази коригиращите събития 
след края на отчетния период   и осъвременява оповестяваниятаK 
Групата не коригира сумитеI признати във финансови отчетиI за да отрази некоригиращите събития 
след края на отчетния периодK Когато некоригиращите събития след края на отчетния период са 
толкова съществениI че неоповестяването би повлияло на способността на потребителите на 
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финансовите отчети да вземат стопански решенияI предприятието оповестява следната 
информация за всяка съществена категория на некоригиращото събитие : 
-естеството на събитиетоX  
и 
-приблизитлна оценка на финансовия му ефект или изявлениеI че такава оценка не може да бъде 
направенаK 
=

Разходи по заеми=
Групата прилага МСС OP относно разходите по заемиK 
Разходите по заемиI които могат пряко да се отнесат към придобиванетоI строителството или 
производството на един отговарящ на условията активI се капитализират като част от стойността на 
този активK 
Другите разходи по заеми се признават като разходK 
Отговарящ на условията актив е активI който по необходимост изисква значителен период от време 
за подготовка за неговата предвиждана употреба или продажбаK 
Ръководството на предприятията е приело в своята счетоводна политика следните периоди за 
значителниI по отношение на подготовката на отговарящ на условията активK 
                        За земи и сгради – осемнадесет месеца 
                        За съоръжения – дванадесет месеца 
                        За машини и оборудване – шест месеца 
                        В т.чK за асфалтосмесителни инсталации – девет месеца 
                        За трошачно-сортировъчни инсталации-девет месеца 
Разходите по заеми се капитализират като част от стойността на активаI когато съществува 
вероятностI че те ще доведат до бъдещи икономически ползи за предприятието и когато разходите 
могат да бъдат надеждно оценениK 
Разходите по заемиI които могат да бъдат пряко отнесени към придобиванетоI строителството или 
производството на даден отговарящ на условията активI са онези разходи по заемиI които биха били 
избегнатиI ако разходът по отговарящия на условията актив не е бил извършенK 
Групата капитализира разходите по заеми като част от стойността на отговарящия на условията 
актив на началната дата на капитализацияK  
Началната дата на капитализацията е дататаI на която  за първи път бъдат удовлетворени  следните 
условия: 

· извършени разходите за активаX 
· извършени разходите по заемитеX=както и  
· предприемане на дейностиI необходими за подготвяне на актива за предвижданата му 

употреба или продажбаK 
Групата  преустановява капитализирането на разходите по заеми за дълги периодиI през които е 
прекъснато активното подобрение на отговарящ на условията активK 
Групата прекратява капитализацията на разходите по заемиI когато са приключени в значителна 
степен всички дейностиI необходими за подготвянето на отговарящия на условията актив за 
предвижданата употреба или продажбаK 
=

Условни активи и пасиви=
Условен пасив е: 

· 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 могат да бъдат изцяло контролирани от групатаX или 

· настоящо задължениеI което произлиза от минали събитияI но не е признатоI защото: 
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-не е вероятно за погасяването му да бъде необходим изходящ поток от ресурсиI съдържащи 
икономически ползиX  
или 
J сумата на задължението не може да бъде определена с достатъчна степен на надеждностX 
 
Условен актив е възможен 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 активи и пасиви не се признаватK 
=

Отчет за паричните потоци=
Групата е приела политика за отчитане и представяне на паричните потоци по прекия метод в 
отчета за паричните потоциK 
Паричните потоци се класифицират като парични потоци от: 

· Оперативна дейност 
· Инвестиционна дейност 
· Финансова дейност 

=
Отчет за промените в собствения капитал=

Групата представя отчет за промените в собствения капиталI показващ: 
· обща сума на всеобхватния доход за периодаI като показва поотделно общите сумиI 

отнасящи се до собствениците на предприятието-майка и до неконтролиращите участияX  
· за всеки компонент на собствения капиталI ефектите от прилагане с обратна сила или 

преизчисление с обратна силаI признати в съответствие с МСС UXи 
· за всеки компонент на собствения капиталI изравняване на балансовата стойност в началото 

и в края на периодаI като се оповестяват отделно промените в резултат от:  
J  печалба или загубаX  
J  всяка статия на друг всеобхватен доходX 
J сделки със собствениците в качеството им на собственициI като показва отделно вноските от и 
разпределенията към собствениците и промените в притежаваните участия в дъщерните 
предприятияI които не водят до загуба на контролK 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ=
=
N.Консолидиран отчет за финансовото състояние=
=
N.N.=Имоти,=машини и съоръжения=

=
§ В представените стойности на дълготрайните активи са включени напълно амортизирани 
сградиI съоръженияI машини и оборудванеI транспортни средства и други активи с отчетни 
стойности съответно: PO х.лвKI N N4U х.лвKI 4 UMM х.лвKI P PO4 х.лвK и VPT х.лвKI които се изпозват в 
дейността на групатаK 

== Земи= Сгради= Съоръ
жения=

Машини=
и=

обороудв
ане=

Транспо
ртни=

средства=

Други=
активи=

Капитализ
ирани=

разходи=

Общо=

Отчетна стойност   == ==           

Салдо към=PN.NO.OMNO= N4=4NS= P=9MM= O=RRT= RN=9UM= OR=4NS= O=PPT= O=9N9= NMP=ROR=

Постъпили ONT  UP PVV PRT NPT OUN N 4T4 

Излезли  E4F  EUSF E4TPF EN4F EO4VF EUOSF 

Преизчисляване на 
активите в чуждестранна 
валута на чуждестранни 
дейности 

 N      N 

Салдо към=PN.NO.OMNP= N4=SPP= P=U9T= O=S4M= RO=O9P= OR=PMM= O=4SM= O=9RN= NM4=NT4=

Постъпили SNN O POR O 4PU P 4TR N TMN SPM NUV NN PSV 

Излезли ENPOF ENNF ENRF EPTRF E4TPF ENTOF ETNF EN O4VF 

Преизчисляване на 
активите в чуждестранна 
валута на чуждестранни 
дейности 

    E4F EOF  ESF 

Салдо към=PN.NO.OMN4= NR=NNO= S=ONN= R=MSP= RR=P9P= OS=RO4= O=9NS= P=MS9= NN4=OUU=

Амортизация         

Салдо към=PN.NO.OMNO= = 9PN= T9T= NU=SOT= NN=OTM= N=PPR= = PO=9SM=

Постъпили  UN NU4 P SVU O U4T OON  T MPN 

Излезли  EPF  ER4F E4PPF EN4F  ERM4F 

Преизчисляване на 
активите в чуждестранна 
валута на чуждестранни 
дейности 

 N    EPF  EOF 

Салдо към=PN.NO.OMNP= -= N=MNM= 9UN= OO=OTN= NP=SU4= N=RP9= -= P9=4UR=

Постъпили  NMP ORM P RPP O TVO OTR  S VRP 

Излезли  E4F ENRF EONNF EPORF ENPTF  ESVOF 

Преизчисляване на 
активите в чуждестранна 
валута на чуждестранни 
дейности 

 4 N EPF J ERF  EPF 

Салдо към=PN.NO.OMN4= -= N=NNP= N=ONT= OR=R9M= NS=NRN= N=STO= -= 4R=T4P=

Балансова стойност    = = = = =

Балансова стойност=
към=PN.NO.OMNP=

N4=SPP= O=UUT= N=SR9= PM=MOO= NN=SNS= 9ON= O=9RN= S4=SU9=

Балансова стойност=
към=PN.NO.OMN4=

NR=NNO= R=M9U= P=U4S= O9=UMP= NM=PTP= N=O44= P=MS9= SU=R4R=
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§ В представените стойности на дълготрайните активи са включени земиI сградиI машини и 
оборудванеI транспортни средства и разходи за придобиване на ДМА с балансови стойности 
съответно:  T 4RP х.лвKI N PRS  х.лвKI  NN RPO х.лвKI O MRO х.лвK и N TON х.лвKI върху които има учредени 
ипотеки и залози в полза на търговски банки по договори за заеми и предоставени банкови 
гаранцииK 
 
§ За обезпечаване на публични задължения към PNKNOKOMN4гK са предоставени машини и 
транспортни средства с балансова стойност съответно: N VSR х.лвK и OO х.лвK Към датата на 
съставяне на настоящия финансов отчет обезпеченията са освободениK 

 
§ В представените стойности на имотиI машини и съоръжения към PNKNOKOMN4гK са включени 
активи в размер на 4 O4S х.лвK собственост на дъщерното дружество „Трейс ПЗП Ниш“ АДI които 
са с вписани тежести Eипотеки и залозиFK Съгласно договора за покупко-продажба на 
предприятието от OMKMUKOMN4гKI купувачът „Трейс Груп Холд“ АД закупува активите без тежестиK 
След вписането на покупко-продажбата адвокатите на „Трейс ПЗП Ниш“ АД са започнали 
процедура за заличаване на тежестите в съответните институцииI която към момента на съставяне 
на този консолидиран финансов отчет е в процесK Според адвокатите на „Трейс ПЗП Ниш“ АД 
независимоI че има вписани тежести върху тези активи към PNKNOKOMN4гKI няма правно основание за 
предявяване на искове от трети страни спрямо тези активиI отписването на тези тежести 
представлява технически процес и с оглед на товаI че активите са много на брой се изисква поJ
дълъг процес за заличаването имK  

 
§ В представените стойности на имотиI машини и съоръжения към PNKNOKOMN4гK са включени земи 
и сгради с балансови стойности съотвтено 4VT х.лвK и O OTO х.лвK собственост на дъщерното 
дружество „Трейс ПЗП Ниш“  АДI  за които към PNKNOKOMN4гK  за някои от тях няма издадени 
безспорни документи за собственостK Към момента тече процедурата по легализация на някои от 
сградите съгласно Закона за легализация на обектите на Република СърбияI както и процедурата по 
издаването на документите за собственост пред надлежните органи на Република СърбияJ
КадастърK Имотите са придобити съгласно договор за покупко-продажба от OMKMUKOMN4гK между 
Трейс Груп Холд АД и синдикът на предприятието „ПЗП Ниш“ АД Ниш – в несъстоятелностK  
След вписането на покупко-продажбата адвокатите на „Трейс ПЗП Ниш“ АД са започнали 
процедура за издаване на документи за собственост на тези активи на името на „Трейс ПЗП Ниш“ 
АД в съответните институцииI която към момента на съставяне на този консолидиран финансов 
отчет е в процесK Според адвокатите на „Трейс ПЗП Ниш“ АД независимоI че няма документи за 
собственост за някои от активите към PNKNOKOMN4гKI от юридическа гледна точка тези активи са 
собственост на „Трейс ПЗП Ниш“ АД съгласно договора за покупко-продажба и Закона за 
несъстоятелност член NPPLNPSK Издаването на документи за собственост е в пряка зависимост от 
държавната администрацияI който представлява дълъг технически процесI който в момента течеI 
като се очаква окончателното му финализиранеK 
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N.O.=Дълготрайни нематериални активи=
== Права= Програмни=

продукти=
Други=

активи=
Общо=

Отчетна стойност   ==     

Салдо към=PN.NO.OMNO= ===========N=9U9== ==============NSM== ==============N4O== ===========O=O9N==

Постъпили                   T                  PM                    PT  

Излезли                   ENF               EN4F               ENRF 

Салдо към=PN.NO.OMNP= ===========N=99S== ==============NU9== ==============NOU== ===========O=PNP==

Постъпили                   OV                  NR                  44  

Излезли                   E4F               ENRF               ENVF 

Салдо към=PN.NO.OMN4= ===========N=99S== ==============ON4== ==============NOU== ===========O=PPU==

Амортизация         

Салдо към=PN.NO.OMNO= ==============P4N== ================UM== ==============NOO== ==============R4P==

Постъпили                 VP                  OT                    O                NOO  

Салдо=към=PN.NO.OMNP= ==============4P4== ==============NMT== ==============NO4== ==============SSR==

Постъпили                 VP                  P4                    O                NOV  

Излезли                 J                   ENF                 J                   ENF 

Салдо към=PN.NO.OMN4= ==============ROT== ==============N4M== ==============NOS== ==============T9P==

Балансова стойност     == ==

Балансова стойност към=PN.NO.OMNP= ===========N=RSO== ================UO== ==================4== ===========N=S4U==

Балансова стойност към=PN.NO.OMN4= ===========N=4S9== ================T4== ==================O== ===========N=R4R==

=
=
N.P.Нетекущи финансови активи=

Нетекущи финансови активи= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Кредити и вземания                   OUM                  OUM  
Финансови активи на разположение за продажба                      SO                    SO  

Общо= ==================P4O== ================P4O==
=
=
N.P.N=Кредити и вземания=-=нетекущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Кредити                   OUM                  OUM  

Общо= ==================OUM== ================OUM==
=
Кредити=-=нетекущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Вземания по кредити от свързани лица извън групата=/нето/= ======================P== ====================P==
Вземания по кредити от свързани лица извън групата                       P                      P  
Вземания по кредити от несвързани лица=/нето/= ==================OTT== ================OTT==
Вземания по кредити от несвързани лица                   OTT                  OTT  

Общо= ==================OUM== ================OUM==
=
=
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N.P.O=Финансови активи на разположение за продажба=-=нетекущи=
Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Неконтролиращи участия в капитали на предприятия                     SO                    SO  
Общо= ====================SO== ==================SO==

=
Неконтролиращи участия в капитали на предприятия=-=нетекущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
размер= стойност= размер= стойност=

Български строител NPB                   RM  NPB                   RM  
ДжесиефJ СК JNPJ Трейс Рейлинфра КонсK АД  OMB                   NM  OMB                   NM  
poBfJVOabIAicABANK                       O                        O  

Общо= == ==================SO== == ==================SO==
 
Инвестициите на разположениеза продажба не се търуват на активен пазарK Към PNKNOKOMN4 гK и 
PNKNOKOMNP гK същите са представени в отчета за финансовото състояние по себестойностI поради 
липса на надеждна оценка за справедлива стойностK  
 
N.4.=Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал=

Инвестиции отчетени по метода на собствения капитал= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Инвестиции в асоциирани предприятия                N VPV               N R4M  
Общо= ================N=9P9== =============N=R4M==

=
Инвестиции в асоциирани предприятия по метода на собствения капитал=

Инвестиции= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
размер= стойност= размер= стойност=

ТЕХНОСТРОЙ J ИНЖЕНЕРИНГ VV АД PPB              N UUO  PPB              N 4RP  
РЕДКО ТРЕЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД 4VB                   RT  4VB                   UT  

Общо= == =============N=9P9== == =============N=R4M==
=
Инвестициите в асоциирани предприятия се оценяват от дружествотоI като се използва методът на 
собствения капиталK 
  
„Технострой-Инженеринг VV“ АД е с основно място на стопанска дейност в БългарияK Дейността на 
дружеството е свързана със строителствоI ремонт и поддръжка на пътища и пътни съоръженияK 
Асоциираното предприятие е от стратегическо занчение за „Трейс Груп Холд“ АДK 
 
„Редко Трейс Интернешънъл“ ООД е с основно място на стопанска дейност в КатарK Дейността на 
дружеството е свързана със строителство на сградиI пътищаI мостовеI жп и метро пътищаK Към 
PNKNOKOMN4гK асоциираното предприятие няма съществена дейностI поради което към тази дата не е 
от стратегическо значение за „Трейс Груп Холд“ АДK 
=
=
=
=
=
=
=
=
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Обобщена финансова информация за асоциирани предприятия към=PN.NO.OMN4г.=
Показатели= ТЕХНОСТРОЙ=–==

ИНЖЕНЕРИНГ=99=АД=
РЕДКО ТРЕЙС=

 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД=
Получени дивиденти  NVV  M  

Текущи активи T TON  PS  

Нетекущи активи O SP4  NM  
Текущи пасиви 4 RMN  OO  

Приходи OM UUS  M  

Печалба или загуба от  
продължаващи дейности 

N VMN  ENVNF 

Общ всеобхватен доход N VMN  ENVNF 

=
N.R.Нетекущи търговски и други вземания=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Вземания от свързани лица извън групата=/нето/= ================P=9MT== ================T=MR9==
Вземания по продажби                   P VMT                  T MRV  
Вземания по продажби=/нето/= ================R=SPS== ================4=U94==
Вземания по продажби                 R SPS                  4 UV4  
Други нетекущи вземания= ================R=STM== ===================TNP==
Предоставени гаранции и депозити                    TSN  J  
Предплатени разходи                    RTT                     TMR  
Вземане от дружество в несъстоятелност                 T 4UN  J  
Обезценка на вземане от дружество в несъстоятелност               EP TP4F J  
Други вземания                    RUR                        U  

Общо= ==============NR=ONP== ==============NO=SSS==
=
§ 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 
§ Нетекущите предоставени гаранции са парични обезпечения по издадени банкови гаранции за 
добро изпълнение за обектиK 
§ Нетекущите предплатени разходи включват застраховки за обекти със срок на валидност до 
OMNSгK  и издадени банкови гаранции за добро изпълнение за обекти със срок на валидност до OMPRгK 
§ Други нетекущи вземания „вземане от дружество в производство по несъстоятелност“I 
представляват парични средства по разплащателни и депозитни сметки на дружества от групата в 
Корпоративна Търговска Банка EКТБFI негарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете на 
банкитеK Към PNKNOKOMN4гK паричните средства са блокирани и дружествата от групата не могат да 
разполагат и оперират свободно с тях по обичайния начинI тъй като КТБ на OMKMSKOMN4гK беше 
поставена под специален надзор от Българската Народна Банка EБНБFI а впоследствие на 
MSKNNKOMN4гK лицензът й за извършване на банкова дейност беше отнет от БНБK Към датата на 
съставяне на този консолидиран финансов отчет с решение на Софийски Градски Съд от 
OOKM4KOMNRгK КТБ е обявена в несъстоятелностI считано от MSKNNKOMN4гKI открито е производство по 
несъстоятелностI дейността на КТБ е прекратенаI постановява се обща забрана и запор върху 
имуществото и започване на осребряването муI включено в масата на несъстоятелносттаK 
Към PNKNOKOMN4гK ръководството на дружеството въз основа на фактите и обстоятелствата налични 
към тази дата и въз основа на оценката представена от адвокатите и юристите на дружеството за 
събиране на това вземанеI е преценило да извърши обезценка в размер на RMBK С оглед на високата 
несигурност по отношение на този въпросI както и ограничения контрол на ръководството по 
отношение на разрешаването муI същото считаI че е направило най-добрата приблизителна оценка 
на това вземане към PNKNOKOMN4гK и представената в отчета за финансовото състояние стойност е 
очакванатаI която дружеството ще събере през следващи отчетни периодиK 
=
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N.S.Активи по отсрочени данъци=
Временна разлика= PN=декември=OMNP= Движение на отсрочените данъци за=OMN4= PN=декември=OMN4=

увеличение= намаление==
временна=
разлика=

отсрочен=
данък=

временна=
разлика=

отсрочен=
данък=

временна=
разлика=

отсрочен=
данък=

временна=
разлика=

отсрочен=
данък=

Активи по отсрочени данъци=
Амортизации         S SVR             SSV          O VTV             OVU        EN 4NTF          EN4OF         U ORT             UOR  
Обезценка         T 4UU             T4V          4 NSN             4NT           ESPUF            ESOF       NN MNN          N NM4  
Компенсируми 
отпуски 

           44O               44             4PT               44           EPURF            EPUF            4V4               RM  

Слаба капитализация         O UMU             OUN                 R                 N        EO POVF          EOPPF            4U4               4V  
Загуба         S NUM             SNU             PNP               PN        E4 4M4F          E44MF         O MUV             OMV  
Доходи на физ.лица         N NNV             NN4             SUO               SV        EN PTRF          EN4MF            4OS               4P  
Провизии         O RUO             ORS          N VT4             NVT           EROUF            ERPF         4 MOU             4MM  
Дългосрочни доходи 
на персонала 

           NUV               NU               UM                 V             EPUF              ERF            OPN               OO  

Вътрешногрупови 
пачалби 

           TON               TP               EN44F            EN4F            RTT               RV  

Задължения изтекли 
по давност 

           VSO               VS             4US               4V               ESF              ENF         N 44O             N44  

Общо активи:= OV NUS  O VNU        NN NNT          N NNR      ENN OS4F       EN NOUF       OV MPV  O VMR  

=
N.T.Търговска репутация=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Положителна репутация= == ==
Репутация към=PN.NO=предходен период=                    44T                     44T  
Преизчислена репутация към=N=януари= ===================44T== ===================44T==
Репутация към=PN=декември= ===================44T== ===================44T==
 
Представената репутация е в резултат на придобиването на TM B от капитала на „Виор Велика 
Морава“ АД J  БелградI Сърбия от "Трейс Интернешенъл“ ЕООД през OMMU гK 
 
N.U.Материални запаси=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Материали в т.ч.=/нето/= ================S=PTR== ================S=TT4==
Основни материали                 R NMN                  S NVM  
Резервни части                    P4T                     NUM  
Горива и смазочни материали                    RPO    
Спомагателни материали                    ORP    
Други материали                    N4R                     4M4  
Обезценка на материали                       EPF   
Продукция=/нето/= =================N=NSN== ===================US9==
Продукция                 N NSN                     USV  
Стоки=/нето/= ===================4PP== ====================TUN==
Стоки                    4PP                     TUN  
Незавършено производство=/нето/= =====================4P== ========================-==
Незавършено производство                      4P    
Други=/нето/= =======================4== ========================-==
Други                        4    

Общо= =================U=MNO== ================U=4O4==
=
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N.9.Търговски и други вземания=
Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Вземания от свързани лица извън групата=/нето/= ==============PO=MRT== ===============PU=N9U==

Вземания по продажби                 O4 TVU                OV ORT  
Вземания по предоставени аванси                   T OMS                  U VOV  
Други вземания                        RP                       NO  
Вземания по продажби=/нето/= ==============RM=MMS== ===============RN=NMP==
Вземания по продажби               RR PUS                RT SMS  
Обезценка на вземания по продажби                ER PUMF                ES RMPF 
Вземания по предоставени аванси=/нето/= ================9=ST4== ================R=94R==
Вземания по предоставени аванси               NM N4U                  S NMN  
Обезценка на вземания по предоставени аванси                   E4T4F                   ENRSF 
Вземания по дивиденти== =======================U== ==
Вземания по съдебни спорове=/нето/= =================N=RMR== =================N=TPN==
Вземания по съдебни спорове                 N SRO                  N VMS  
Обезценка на вземания по съдебни спорове                   EN4TF                   ENTRF 
Вземания от социално осигуряване== ======================NP== ========================-==
Социално осигуряване                      NP    
Други текущи вземания= ================P=PPO== =================O=9NR==
Предоставени гаранции и депозити                    NU4                     NNT  
Вземания по застраховане                      NV                       NM  
Предплатени разходи                 N RRT                  N 4UO  
Други вземания                 N RTO                  N PMS  

Общо= =============9S=R9R== ==============99=U9O==
=
В представените вземания от свързани лица и вземания по продажби са включени гаранционни 
удръжки по строителни договори в размерI съответно: UV х.лвK и NO RRU х.лвK 
В представените стойности на вземанията по продажби са включени вземания в размер NN STS х.лвKI 
предоставени като залог в полза на търговски банки за обезпечение на отпуснати банкови заеми и 
банкови гаранцииK 
 
N.NM.Данъци за възстановяване=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Данък върху добавената стойност                 O TOP                  N MSO  
Корпоративен данък                      PP                       NM  
Други данъци                        R                         4  

Общо= =================O=TSN== =================N=MTS==
=
N.NN.Текущи финансови активи=

Текущи финансови активи= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Кредити и вземания                   UOU               S R4U  
Общо= ==================UOU== =============S=R4U==

=
N.NN.N.Кредити и вземания=-=текущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Кредити                   UOU                  RPP  
Вземания по предоставени депозити J               S MNR  

Общо= ==================UOU== =============S=R4U==
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=
Кредити=-=текущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Вземания по кредити от свързани лица извън групата=/нето/= ==================OM4== ================ONT==
Вземания по кредити от свързани лица извън групата                   NSS                    SV  
Вземания по лихви по кредити от свързани лица извън групата                     PU                  N4U  
Вземания по кредити от несвързани лица=/нето/= ==================SO4== ================PNS==
Вземания по кредити от несвързани лица                   RPM                  OSU  
Вземания по лихви по кредити от несвързани лица                   N4V                    4U  
Обезценка на вземания по кредити от несвързани лица                    ERRF   

Общо= ==================UOU== ================RPP==
=
Кредитите на несвързани лица са предоставени при следните условия:=

Кредитополучател= Договорен=
размер на=

кредита=

Л.=B= Падеж= Обезпечения/Гаранции=

Ивана Мутафова NSU х.евро SB PNKMTKOMOS Ипотека 
Хидропромет инженеринг  UU NOB PNKNOKOMNO Запис на заповед 
ПФК ЦСК АД OUM SIRMB PNKNOKOMN4 Запис на заповед 
ДАМАСЦЕНА РОЗБИО 4M NNB OUKMOKOMNR Залог на розово масло 
ПФК ЦСКА АД NMM SIRB PNKNOKOMN4 Запис на заповед 
Мохамед Ахмедов Ахмедов NT TIRB PMKMTKOMOM Запис на заповед 
ФК ВЕРЕЯ СНЦ NT NMB PNKNOKOMNR  J 
=
Салда по предоставени кредити на несвързани лица към=PN.NO.OMN4=г.=

Кредитополучател= Краткосрочна част по=
амортизируема стойност=

Дългосрочна част==по=
амортизируема стойност=

Главница= Лихви= Главница= Лихви=
Ивана Мутафова                   NS                      OSP    
ДАМАСЦЕНА РОЗБИО                     OT                      S      
ПФК ЦСКА АД                   OUM                    NT      
Хидропромет инженеринг                    UU                    ON      
Хидропромет инженеринг J обезценка                 E44F                 ENNF     
Други                     VV      
ПФК ЦСКА АД                 NMM                      S      
Мохамед Ахмедов Ахмедов                     O                        N4    
ФК ВЕРЕЯ СНЦ                   NT        

Общо= ================4US== ================NPU== ==================OTT== ===================-===
=
Вземания по депозити=-=текущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Вземания по депозити от несвързани лица=/нето/= =====================-=== =============S=MNR==
Вземания по депозити от несвързани лица                R VRN  
Вземания по лихви по депозити от несвързани лица                     S4  

Общо= =====================-=== =============S=MNR==
=
=
=
=
=
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Депозитите са предоставени при следните условия:=
Контрагент= Договорен=

размер на=
депозитa=

Л.=B= Падеж=

ПИБ АД P PMS х.лвK OBJSB PNKNOKOMN4 
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АДI СЪРБИЯ O S4R х.лвK UB NUKMPKOMN4 

=
Салда по предоставени депозити на несвързани лица към=PN.NO.OMNP=г.=

Контрагент= Краткосрочна част по амортизируема=
стойност=

Главница= Лихви=
ПИБ АД              P PMS                      O  
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АДI СЪРБИЯ              O S4R                    SO  

Общо= =============R=9RN== ==================S4==
=
N.NO.Пари и парични еквиваленти=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Парични средства в брой= ===================P4R== ===================T9U==
в лева                    OVV                     TUS  
във валута                      4S                       NO  
Парични средства в разплащателни сметки= ===============PS=PTN== ===============ON=RSN==
в лева               OU VMO                NV UUV  
във валута                 T 4SV                  N STO  
Парични еквиваленти= ====================ON4== ====================NPR==
Вземания от подотчетни лица                    NUT                       VO  
Други парични еквиваленти                      OT                       4P  
Блокирани парични средства= ===================PSS== =================N=R4N==
Краткосрочни депозити= ===================4SS== ==============OM=PM4==
Други парични=средства= =======================R== ==

Общо= ==============PT=TST== ==============44=PP9==
=
Равнение на паричните средства=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Парични средства и парични еквиваленти в==отчет за=
финансовото състояние=

==============PT=TST== ==============44=PP9==

Лихви по краткосрочни депозити                     EPPF                     E4RF 
Парични средства и парични еквиваленти в отчет за=
паричните потоци=

==============PT=TP4== ==============44=O94==

=
Представените в отчета за паричните потоци изходящи потоци от финансова дейност 
„Негарантирани средства по банкови сметки” в размер на 4 TNV хил.лвK представляват парични 
средства по разплащателни сметки в Корпоративна Търговска БанкаI негарантирани от Фонда за 
гарантиране на влоговете на банкитеI които поради спирането на дейността на банката и 
отнемането на лиценза и са класифицирани в отчета за финансовото състояние в нетекущи други 
вземания „блокирани парични средства“I тъй като същите не покриват критериите за признаване на 
парични средства според разпоредбите на МСС T Отчети за парични потоциK  
=
=
=
=
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N.NP.Собствен капитал=
N.NP.N=Регистриран капитал=
Вид акции= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Брой=
акции=

Стойност= Номинал= Брой=
акции=

Стойност= Номинал=

Изкупени и 
платени 

O4 OMM MMM O4 OMM MMM N O4 OMM MMM O4 OMM MMM N 

Изкупени 
собствени 
акции 

   E4 T4UF E4 T4UF N 

Общо:= O4=OMM=MMM= O4=OMM=MMM= = O4=N9R=ORO= O4=N9R=ORO= =
=
=

Акционер= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Брой=
акции=

Стойност= Платени= B=Дял= Брой=
акции=

Стойност= Платени= B=Дял=

ГалиниJН 
ЕООД 

     O NTU MMM       O NTU MMM       O NTU MMM  VKMMB      O NTU MMM       O NTU MMM       O NTU MMM  VKMMB 

Николай 
Михайлов 

   NV 4VO MMM     NV 4VO MMM     NV 4VO MMM  UMKRRB    NV 4VO MMM     NV 4VO MMM     NV 4VO MMM  UMKRRB 

Галин 
Михайлов 

            N SPN              N SPN              N SPN  MKMNB               OPN                OPN                OPN  MKMMB 

Мирослав 
Манолов 

          OR TMM            OR TMM            OR TMM  MKNNB           OO MMM            OO MMM            OO MMM  MKMVB 

Николай 
Костадинов 
Вълев 

            4 TRM              4 TRM              4 TRM  MKMOB         

Боян 
Стоянов 
Делчев 

            P STM              P STM              P STM  MKMOB         

Други 
акционери 

     O 4V4 O4V       O 4V4 O4V       O 4V4 O4V  NMKPNB      O RMS RON       O RMS RON       O RMS RON  NMKPSB 

Трейс Груп 
Холд АДJ
собствени 
акции 

                   J                     J                     J  MKMMB             N O4U              N O4U              N O4U  MKMNB 

Общо= ===O4=OMM=MMM== ===O4=OMM=MMM== ===O4=OMM=MMM== NMMB= ===O4=OMM=MMM== ===O4=OMM=MMM== ===O4=OMM=MMM== NMMB=

Трейс Груп 
Холд АДJ    
собствени 
акции по 
себестойност 

                   J                     J                     J              EN O4UF           E4 UOVF           E4 UOVF   

Общо=/без=
изкупени=
собствени=

акции/:=

===O4=OMM=MMM== ===O4=OMM=MMM== ===O4=OMM=MMM== NMMB= ====O4=N9U=TRO== ====O4=N9R=NTN== ====O4=N9R=NTN== NMMB=

=
През OMN4гK  „Трейс Груп Холд”  АД изкупува OO  NMO  брK  собствени акцииI  от които ON  URM  брK  са 
продадени и N RMM брK са прехвърлени безвъзмездноK 
=
N.NP.O.Премии от емисии=
Премиите от емисии в размер на ON TSV х.лвK са формирани при емитиране капитал на дружеството 
през OMMTгK J ON TSP х.лвK и S х.лвK от продажбата на собствени акции през OMN4 гK 
=
=
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N.NP.P=Резерв от преизчисления=
== Резерв от преизчисления=
Резерви към=PN.NO.OMNO=г.= ==============EO4S)=
Преизчислени резерви към=PN.NO.OMNO=г.= ==============EO4S)=
Намаления от:= ====================U==
Преизчисления на чуждестранни дейности                     U  
Резерви към=PN.NO.OMNP=г.= ==============EOPU)=
Увеличения от:= ================EUM)=
Преизчисления на чуждестранни дейности                 EUMF 
Резерви към=PN.NO.OMN4=г.= ==============EPNU)=
 
Резервите от преизчисления отразяват ефектите от преизчислението на отчетите на 
чуждестранните дъщерни предприятияK 
=
N.NP.4.=Резерви=
== Общи=

резерви=
Други=

резерви=
Общо=

резерви=
Резерви към=PN.NO.OMNO=г.= O=4OM= PM=TTS= PP=N9S=
Резерви към=PN.NO.OMNP=г.= O=4OM= PM=TTS= PP=N9S=
Увеличения от:= -= N4=4RO= N4=4RO=
Разпределение на печалба J N4 4ST N4 4ST 
Преоценка на активи J EN4F EN4F 
Други J ENF ENF 
Резерви към=PN.NO.OMN4=г.= O=4OM= 4R=OOU= 4T=S4U=
=
N.NP.R.Финансов резултат=

Финансов резултат= Стойност=
Печалба към=PN.NO.OMNO=г.= ==============N=TMP==
Преизчислен остатък към=PN.NO.OMNO=г.= ==============N=TMP==
Увеличения от:= =============NS=PSR==
Печалба за годината OMNP             NS PSR  
Намаления от:= ===============ESO9)=
Разпределение на дивиденти                 ESPTF 
Други                      U  
Печалба към=PN.NO.OMNP=г.= =============NT=4P9==
Увеличения от:= ==============9=N4P==
Печалба  за годината OMN4               V N4P  
Намаления от:= ===========ENT=PRN)=
Разпределение на печелба в резерви            EN4 4STF 
Разпределение на дивиденти              EP MRTF 
Други                  NTP  
Печалба към=PN.NO.OMN4=г.= ==============9=OPN==
Финансов резултат към=PN.NO.OMNO=г.= ==============N=TMP==
Финансов резултат към=PN.NO.OMNP=г.= =============NT=4P9==
Финансов резултат към=PN.NO.OMN4=г.= ==============9=OPN==
=
=
=
=
=
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N.N4.Нетекущи финансови пасиви=
Нетекущи=финансови пасиви= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Задължения по лизингови договори                 4SN                  4OU  
Финансови пасивиI отчитани по амортизирана стойност              N MTN               P NNS  

Общо= =============N=RPO== =============P=R44==
=
N.N4.N==Задължения по лизинг=-=нетекущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Задължения по лизинг към несвързани лица                 4SN                  4OU  

Общо= ================4SN== ================4OU==
=
N.N4.O=Финансови пасиви,=отчитани по амортизирана стойност=-=нетекущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Задължения по получени кредити              N MTN               P NNS  

Общо= ==============N=MTN== ==============P=NNS==
=
Кредити=-=нетекущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Задължения по кредити към финансови предприятия              N MTN               P NNS  

Общо= ==============N=MTN== ==============P=NNS==
=
N.NR.Нетекущи търговски и други задължения=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Задължения към свързани лица извън групата= =================N=OSS== =================N=SRT==
Задължения по доставки                   N OSS                  N SRT  
Задължения по доставки= =================4=RN4== ================R=O4M==
Други нетекущи задължения= =================N=4UP== =================N=9UR==
Задължения по гаранции и депозити                      OT                     SNU  
Други задължения                 N 4RS                  N PST  

Общо= ================T=OSP== ================U=UUO==
=
Представените дългосрочни задължения по доставки към свързани и несвързани лица 
представляват гаранционни удръжки по строителни договори от подизпълнителиK 
Като други нетекущи задължения са отчетени задължения за издадени банкови гаранции за добро 
изпълнение за обекти със срок на валидност до OMPRгK 
=
N.NS.Нетекущи провизии=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Провизии за конструктивни задължения                      OR                       4M  
Провизии за дългосрочни доходи на персонала                    ONP                     NSO  

Общо= ===================OPU== ===================OMO==
=
N.NS.N.=Провизии за правни и конструктивни задължения=–=нетекущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Провизии за конструктивни задължения в т.ч.= =====================OR== =====================4M==
Провизии по строителни договори                      OR                       4M  

Общо= =====================OR== =====================4M==
=
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N.NS.O.=Провизии за дългосрочни доходи на персонала=
Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Сегашна стойност на задължението на=N=януари= ====================NSO== ====================N44==
Задължение признато в баланса на=N=януари= ====================NSO== ====================N44==
Разход за лихви                        T                         R  
Разход за текущ стаж                      ST                       RU  
Извършени плащания през периода                     E4VF                     EO4F 
Актюерска печалба призната през периода                      OS                      EONF 
Сегашна стойност на задължението към=PN=декември= ====================ONP== ====================NSO==
Задължение признато в баланса към=PN=декември= ====================ONP== ====================NSO==
=
N.NT.Пасиви по отсрочени данъци=
Временна разлика= PN=декември=OMNP= Движение на отсрочените данъци за=OMN4= PN=декември=OMN4=

увеличение= намаление==
временна=

разлика=
отсрочен=

данък=
временна=

разлика=
отсрочен=

данък=
временна=

разлика=
отсрочен=

данък=
временна=

разлика=
отсрочен=

данък=

Пасиви по отсрочени данъци=
Амортизации O UOT OUP N ORS NTT E4VRF ERMF P RUU 4NM 
Преоценка O J   EOF  J J 
Общо пасиви:= O UOV OUP N ORS NTT E4VTF ERMF P RUU 4NM 
=
N.NU.Текущи финансови пасиви=

Текущи финансови пасиви= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Задължения по лизингови договори                 P4V                  POS  
Финансови пасивиI отчитани по амортизирана стойност              S TVO               4 VTP  

Общо= ==============T=N4N== =============R=O99==
=
N.NU.N.Задължения по лизингови договори=-=текущи=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Задължения по лизинг към несвързани лица                 P4V                  POS  

Общо= ================P49== ================POS==
=

Бъдещи минимални лизингови плащания към=PN.NO.OMN4=г.=
  До=N=г.= От=N=г.-до=R=г.= Над=R=г.= Общо=

Лизингови плащания                 PTT                  4UR    ================USO==
Дисконтиране                 EOUF                 EO4F   ================ERO)=

Нетна настояща стойност= ================P49== ================4SN== =====================-== ================UNM==
Бъдещи минимални лизингови плащания към=PN.NO.OMNP=г.=

  До=N=г.= От=N=г.-до=R=г.= Над=R=г.= Общо=
Лизингови плащания                 PRR                  44T    ================UMO==
Дисконтиране                 EOVF                 ENVF   ================E4U)=

Нетна настояща стойност= ================POS== ================4OU== =====================-== ================TR4==
=
N.NU.O=Финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Задължения по получени кредити              S TVO               4 VTP  

Общо= =============S=T9O== =============4=9TP==
=
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Кредити=–=текущи=
Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Задължения по кредити към свързани лица извън групата                     NM  
Задължения по лихви по кредити към свързани лица извън групата                     NN  
Задължения по кредити към финансови предприятия              S TOU               4 UUT  
Задължения по лихви по кредити към финансови предприятия                   N4                    N4  
Задължения по кредити към несвързани лица                   RM                    RN  

Общо= =============S=T9O== =============4=9TP==
=
Кредитите от несвързани лица и финансови институции са получени при следните условия=
Банка=/=Кредитор= Договорен=

размер на=
кредита=

Л.=B= Падеж= Обезпечения/Гаранции=

ПИБ АД 4 MMM 1мес pofiborHPKORB ORKMTKOMNS Запис на заповед 
Уникредит Булбанк 
АД 

U MMM 1месKpofiborHRKNB OSKMVKOMNR ИпотекаI залог 

Уникредит Булбанк 
АД 

N RMM 1месKpofiborHRKNB OSKMOKOMNS Овърдрафт 

pG Експресбанк АД 4VM 1мес buriborHPKTRB PMKMRKOMNR Ипотека 
pG Експресбанк АД ORM 1мес buriborHPKTRB PMKNMKOMNR Ипотека 
pG Експресбанк АД O TTR 1мK brofBOoHPIVMB годишно PNKMPKOMNS Залог в/у ДА 
=
Салда по получени кредити към=PN.NO.OMN4=г.=без свързани лица=

Банка=/=Кредитор= Краткосрочна част по=
амортизируема стойност=

Дългосрочна част==по=
амортизируема стойност=

Главница= Лихви= Главница= Лихви=
ПИБ АД              N OMM                      R                  UPR    
Уникредит Булбанк АД              4 SUO                      V      
pG Експресбанк АД                 NPU        
pG Експресбанк АД                 TMU                    OPS    
СНЦ КЛУБ ЛЕКА АТЛЕТИКА БЕРОЕ                   RM        

Общо= =============S=TTU== ==================N4== ==============N=MTN== ===================-===
=
N.N9.Текущи търговски и други задължения=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Задължения към свързани лица извън групата= ==============PO=O49== ==============4O=99P==
Задължения по доставки                 NS URU                OS SRU  
Задължения по получени аванси                 NN VNR                N4 UO4  
Задължения по дивиденти                   O VOV                     UVV  
Задължения по гаранции и депозити                      R4T                     SNO  
    в т.чK гаранции на НСI УСI СД                    R4T                     SNO  
Задължения по доставки= ==============4O=4T9== ==============4T=TPT==
Брутна сума дължима на клиенти по строителни договори= 4UR== ================U=4U9==

Задължения по получени аванси= ==============PM=M4U== ===============N9=4MP==
Други текущи задължения= =================N=T49== ================O=R9R==
Задължения по гаранции и депозити                 N M4O                     RTO  
Задължения по застраховки                    ONS                     4VU  
Задължения по концесии                    NNO                     NMV  
Други задължения                    PTV                  N 4NS  

Общо= =============NMT=MNM== =============NON=ONT==
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В представените задължения от свързани лица и задължения по продажби са включени 
гаранционни удръжки по строителни договори в размерI съответно: TUN х.лвK и NM NVS х.лвK 
В други задължения са включени  разходи за задължения за банкови гаранцииI застраховки и 
др.разходи по приключили през OMN4гK строителни договориK 
=
N.OM.Данъчни задължения=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Данък върху добавената стойност                 O TMN                  N UOO  
Данък върху добавената стойност J лихви                      PR    
Корпоративен данък                    TNU                  N P4O  
Корпоративен данък J лихви                    NVV                     OSS  
Данък върху доходите на физическите лица                    NS4                     NNS  
Данък при източника                        N    
Данък върху разходите                      RV                       RO  
Други данъци                      OU                       O4  

Общо= ================P=9MR== ================P=SOO==
=
N.ON.Задължения към персонала=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Задължение към персонал                  N UON                  N RRT  
    в т.чK задължения по неизползвани отпуски                    4MU                     PRN  
Задължение към социално осигуряване                    RSV                     PTN  
    в т.чK задължения по неизползвани отпуски                      TU                       4T  
Задължение към ключов ръководен персонал J възнаграждения                    4SM                     VSR  

Задължение към ключов ръководен персонал J осигуровки                        S                         U  

Задължение по извънтрудови правоотношения J възнаграждения                      NR                         R  

Общо= =================O=UTN== ================O=9MS==
=
N.OO.Текущи провизии=

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Провизии за правни задължения в т.ч.= =====================US== ====================N9N==
Провизии по съдебни делаJ ДРА                      US                     NVN  
Провизии за конструктивни задължения в т.ч.= ================4=M9T== =================O=NMP==
Провизии по строителни договори                 P UMM                  O MVM  
Провизии по задължения за рекултивация                    OVT                       NP  

Общо= =================4=NUP== ================O=O94==
=
Начислените провизии по съдебни дела са във връзка с ревизионен акт издаден на „Инфрастрой” 
ЕООДK На NTKNOKOMN4гK с Решение на Върховния административен съд делото е приключило с 
окончателно решение на съдаK Отписана е начислената в предишни години провизия до размера на 
очакваното задължение съгласно съдебното решениеK 
 
Начислените провизии по строителни договори са във връзка с поетите гаранции и очакваните 
разходи по отстраняване на евентуални рекламацииK 
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Начислените провизии за рекултивация са във връзка с поети задължения за рекултивация на земиI 
по договори за концесии на кариери след приключване на договорите за концесияK  
=
O.Консолидиран отчет за доходите=
O.N.Приходи=
O.N.N.Нетни приходи от продажби=

Вид приход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Продажби на продукция в т.ч.= =============U=MRN== =============4=T9O==
Продажби на асфалтови смеси              T OVU               4 RVV  
Продажби на инертни материали                 RR4                  NTM  
Други                 NVV                    OP  
Продажби на стоки в т.ч.= ===========NP=SSR== =============9=9RT==
Продажби на горива              P VVO               S OPS  
Продажби на арматурно желязо                   PT                    4V  
Продажби на инертни материали и пясък                   NM                  NMN  
Продажби на сол                 4UN                  PSV  
Продажби на знаково стопанство                     OO  
Продажби на материали за ЖП строителство              4 UR4               P MP4  
Продажби на битум              4 NNT    
Продажби на мазут                 NOU    
Други стоки                   4S                  N4S  
Продажби на услуги в т.ч.= =========PNT=MTP== =========O99=94N==
СМР услуги          PNR MMP           OVU RMU  
Услуги с механизация                 OSR                  OMO  
Транспортни услуги                   RNU  
Услуги по управление на обекти              N NOR                  PN4  
Лабораторни услуги                 NR4                  NPR  
Консултански услуги                     O4  
Проектански услуги                   NO                    SR  
Геодезически услуги                 NOP    
Други услуги                 PVN                  NTR  
Други приходи в т.ч.= =============R=TOP== =============T=UN4==
Продажби на материали              4 PSM               P PR4  
Продажби на наеми                   PR                    VU  
Получени застрахователни обезщетения                     NO  
Излишъци на материални запаси                   PN                  NMM  
Неустойки                 OOP                  RRU  
Отписани задължения                 RPS               P PRO  
Възстановена обезценка на вземания                 ORT                    PT  
Други                 OUN                  PMP  

Общо= =========P44=RNO== =========POO=RM4==
=
O.N.O=Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата=

Вид приход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Безвъзмездни средстваI свързани с приходи                     S                      V  

Общо= ====================S== ====================9==
=
=
=
=
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O.N.P.Финансови приходи=
Вид приход= OMN4=г.= OMNP=г.=

Приходи от лихви в т.ч.= ================STN== ================4TT==
по търговски заеми                   RR                    PM  
по депозити                 PN4                  PVS  
по сметки                   NS                      T  
по търговски вземания                 ORN                    4N  
други                   PR                      P  
От операции с финансови инструменти= ====================P== ====================O==
Положителни курсови разлики= ================PPN== ==================NT==
Други финансови приходи= ==================NS== ==================OO==

Общо= ==============N=MON== ================RNU==
=
O.O.Разходи=
O.O.N.Използвани суровини,=материали и консумативи=

Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Основни материали за производство            RT VMN             4R PNV  
Спомагателни материали                 TVV                  PUM  
Горивни и смазочни материали              S MNP               T OMU  
Резервни части              N NPM               N NSN  
Инструменти                   SM                    ON  
Работно облекло                   TP                    RV  
ЕлK енергия                 SPP                  44P  
Топлоенергия                     V                      V  
Вода                   4T                    OR  
Гуми                 RP4                  4M4  
Консумативи превозни средства                 ONO                    RN  
Офис материали и консумативи                 NM4                    SR  
Рекламни материали                   4R                    UV  
Тръжни документи                   NM                    4P  
Канцеларски материали                 NNR                      V  
МЦЦ                   VP                  4VV  
Други материали                 UOP                  OPP  

Общо= ===========SU=SMN== ===========RS=MNU==
=
O.O.O.Разходи за външни услуги=

Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Подизпълнители          NTU MT4           NUP UUS  
Нает транспорт              R RO4               P VTP  
Наета механизация              S UT4               R UTO  
Наеми              N UOR                  UNO  
Ремонти                 SPR                  RMV  
Реклама                 OMU                  NTU  
Съобщителни услуги                 PMV                  O4N  
Консултански и други договори              4 SPP               P 44N  
Граждански договори и хонорари                 OT4                  OMO  
Застраховки              N MUV                  UPN  
Данъци и такси                 SRU                  RRV  
Охрана              O OPS               N P44  
Комисионни                     NP  
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Неустойки                     NN  
Рекламации                       P  
Трудова медицина                   PP                    OM  
Абонаменти                 NOS                  NMR  
Лабораторни изпитвания                 P4M                  NON  
Техническо обслужване ДМА                 OOV                  NSM  
Взривни работи                   TO                    ON  
Такса достъп                     R4  
Обучение                   OT                    OP  
Геодезически услуги                   4T                  ORO  
Проектиране              O TNT                    4V  
Услуги по договор              N RMN               N SMU  
Други разходи за външни услуги              N MNS                  SPO  

Общо= =========OMU=44T== =========OM4=9OM==
=
O.O.P.Разходи за амортизации=

Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Разходи за амортизации на производствени= =============S=44M== =============S=R94==
дълготрайни материални активи              S PPV               S 4VS  
дълготрайни нематериални активи                 NMN                    VU  
Разходи за амортизации на административни= ================S4O== ================RR9==
дълготрайни материални активи                 SN4                  RPR  
дълготрайни нематериални активи                   OU                    O4  

Общо= =============T=MUO== =============T=NRP==
=
O.O.4.Разходи за заплати и осигуровки на персонала=

Разходи за:= OMN4=г.= OMNP=г.=
Разходи за заплати на в т.ч.= ===========NU=P4S== ===========NR=9TM==
производствен персонал            NM RSU               U PPO  
административен персонал              T TTU               T SPU  
Разходи за осигуровки на в т.ч.= =============O=9OU== =============O=OPU==
производствен персонал              O NUU               N R4N  
административен персонал                 T4M                  SVT  
в т.ч.=разходи на ключов ръководен персонал=              P PNU               P PNT  
в т.ч.=разходи по неизпозвани отпуски= ================N4O== ==================UP==

Общо= ===========ON=OT4== ===========NU=OMU==
=
O.O.R.Обезценка на активи=

Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Разходи от обезценка на вземания                 OUU               O MOV  
Разходи от обезценка на блокирани парични средства               P TP4  J  

Общо= =============4=MOO== =============O=MO9==
=
=
=
=
=
=
=
=



“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД”=АД=
Консолидиран финансов отчет за годината завършваща на PNKNOKOMN4 гK 

 

 65

O.O.S.Други разходи=
Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=

Разходи за командировки                 4TU                  PVN  
Разходи представителни                 PNU                  OPU  
Разходи за брак                 ON4                    OM  
Разходи за предпазна храна                   OM                       J  
Разходи за трудова медицина                   4T                    O4  
Разходи за глоби и неустойки                 NPT                    OU  
Разходи за лихви по търговски сделки                     NM  
Разходи за лихви по държавни вземания                   SM                    UM  
Разходи за наеми                     NN  
Разходи за алтернативни данъци                     S                      R  
Разходи за дарения                 PUU                  OUU  
Разходи по изпълнителни дела                   OR                      U  
Провизии по съдебни дела                   4U                    O4  
Провизии за задължения                 NTS                    4V  
Разходи без документ                   PS                    PV  
Корекции частичен данъчен кредит                     N                       J  
Социални разходиI представени в група                 OMM                    4T  
Провизии по СМР договори              O ORM                       J  
Отписани вземания                 NNR                      S  
Други разходи                 O4V                  U4U  

Общо= =============4=TSU== ==============O=NNS==
=
O.O.T.Суми с корективен характер=

Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Балансова стойност на продадени активи=/нето/= ===========NS=9MM== ===========NO=RPT==
Балансова стойност на продадени активи            NS VMM             NO RPT  
Изменение на запасите от продукция=/нето/=              N VPS                ENOMF 
Изменение на запасите от продукция              N VPS                ENOMF 
Капитализирани разходи за активи=               ENNRF                 EN4F 
Други суми с корективен характер=                   ESOF 

Общо= ============NU=TON== ============NO=P4N==
=
O.O.U.Финансови разходи=

Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Разходи за лихви в т.ч.= ================RSO== ================SPT==
по търговски заеми                       P  
по заеми от финансови предприятия                 PNP                  PUT  
по лизингови договори                   PM                  NSS  
по търговски задължения                 ONM                    SV  
други                     V                    NO  
От операции с финансови инструменти= ====================S== ==
Отрицателни курсови разлики= ================NSO== ==================TM==
Други финансови разходи= =============N=RMT== ==============N=N9U==

Общо= =============O=OPT== =============N=9MR==
=
=
=
=
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O.O.9.Резултат от освобождаване от нетекущи активи=
Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=

Резултат от освобождаване от имоти,=машини,=съоръжения= ==================N4== ==================RT==

Балансова стойност на отписани активи                   OT                    SN  
Приходи от освобождаване от активи                   4N                  NNU  

Общо= ==================N4== ==================RT==
=
O.O.NM.Дял от резултати на асоциирани предприятия=

Дружество= OMN4=г.= OMNP=г.=
ТехностройJинженеринг VV АД                 SOT                    UO  
Редко Трейс Интернешенъл ООД                 EPNF                     4  

Общо= ================R9S== ==================US==
=
O.O.NN.Разходи за данъци=

Вид разход= OMN4=г.= OMNP=г.=
Данъци от печалбата N SO4    N URV    
Други NSO    4RO    

Общо= =============N=TUS== ==============O=PNN==
=
O.P.N.=Друг всеобхватен доход==

Компоненти= PN=декември=OMN4= PN=декември=OMNP=

преди=
данък=

данък= след====
данък=

преди=
данък=

данък= след====
данък=

Друг всеобхватен доход= == == == == == ==
Актюерски печалби и загуби              OS                 OS               ON                 ON  
Преизчисления на чуждестранни 
дейности 

           ETVF              ETVF                R                   R  

Друг всеобхватен доход= ==========ERP)= ===============-== ==========ERP)= =============OS== ===============-== =============OS==
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=
ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ=
=
N.=Договори за строителство=
Кумулативните приходиI разходи и печалби както и брутните дължими сумиI по неприключилите 
договори за строителство към PNKNOKOMN4 гK са както следва:  
 
Договори в=
процес на=

изпълнение=

Възникн
али=

разходи=
по=

договора=

Признат
и=

печалби=
намалени=

с=
признати=

загуби=

Приходи=
по=

договора==

Междинни=
фактурира

ни суми=

Брутна сума=
дължима от=
клиента за=
работа по=
договора=

(вземания=
признати=

като актив)=

Брутна=
сума=

дължима=
на=

клиента за=
работа по=
договора==

Сума на=
получени=
аванси,=за=

които няма=
извършени=
работи по=
договора=

Сума на=
удръжки

те по=
договора=

kN= kO= kP= k4===kO=H=
kP=

кR= kS===k4=-=kR= kT===kR=-=
k4=

кU= к9=

договор N OO 4SU N OVN OP TRV OP TRV J J  O VNM 
договор O OV P4V O 44V PN TVU PN TVU J J UMR  
договор P 4T 4O4 NM MPM RT 4R4 RT STV J OOR  O UU4 
договор 4 TNN NT TOU TOU J J   
договор R PU  PU  PU J URT  
договор S 4 NRP NNM 4 OSP 4 OSP J J P OTM  
договор T 4NO PP 44R 44R J J   
договор U OTS NR OVN OVN J J   
договор V NN SSV VOM NO RUV NO RUV J J   
договор NM 4UM RU RPU RPU J J VTS  
договор NN NM ENMF J  J J N OVO  
договор NO P EPF J  J J 4MU  
договор NP N ENF J  J J PRN  
договор N4 P UMS  P UMS P TOR UN J S NVM OUN 
договор NR O M4N  O M4N N VV4 4T J O UUN NV4 
договор NS N NPV  N NPV N MNS NOP J P SPV RO 
договор NT RT4  RT4 4RO NOO J P TU4  
договор NU RR4  RR4 4OP NPN J  4O 
договор NV N MSP  N MSP  N MSP J   
договор OM UO OMR EO PNTF TV UUU TN PO4 U RS4 J  T SPT 
договор ON V4U ET4F UT4 UOM R4 J PM 44 
договор OO O4M ENVF OON UM N4N J   
договор OP VMO NOS N MOU SRV PSV J NUP  
договор O4 TVV EN4SF SRP  SRP J   
договор OR NM  NM  NM J   
договор OS N NTP OUP N 4RS N PVP SP J   
договор OT OOV PU OST NTU NRV TM   
договор OU O TUP VOO P TMR P TUR J UM   
договор OV NUR SO O4T PRT J NNM   
договор PM N4 MNR TRO N4 TST N4 TST J J TUP  
договор PN V PTT N MUT NM 4S4 T 4NS P M4U J TMV  
договор PO NOR P NOU  NOU J   
договор PP NSM OM NUM  NUM J NPM  
договор P4 VM O VO  VO J   
договор PR O4T V ORS  ORS J   
договор PS SSS  SSS SSS J J   
договор PT S 4UN  S 4UN S 4UN J J   
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договор PU NN MMR SSS NN STN NN S4U OP J   
договор PV 4 VPU T 4 V4R 4 V4R J J   
договор 4M P4N  P4N P4N J J   
Всичко=
строителни=
договори=

OSP=M9M= NS=PPM= OT9=4OM= OS4=RSM= NR=P4R= 4UR= OS=OUU= N4=M44=

 
O.=Свързани лица и сделки със свързани лица=
Дружеството оповестява следните свързани лица:=
Собственик на капитала на Трейс Груп Холд АДI упражняващ контрол е Николай Ганчев Михайлов 
– UMKRRBK 
=
Асоциирани предприятия==
Техностройинженеринг VV АД 
Редко Трейс Интернешенъл ООД 
 
Други свързани лица:=
Предприятия от групата на „Галини-Н” ЕООД 
Галини ЕООД 
Джи Си Еф СКJNP Трейс Рейлинфра консK АД 
Джи Си Еф СКJNP Трейс Рейлинфра консорциум 
СКJNP Трансстрой АД 
Кордел-България ЕАД 
Мегаинвест-холд  ЕООД 
Водстрой VU АД 
Инфраструктурно строителство ЕООД 
Инфраструктура и транспортно строителство ЕООД 
 
Ключов ръководен персонал на предприятието: 
Николай Ганчев Михайлов J Изпълнителен Директор и Председател на СД 
Николай Костадинов Вълев J Член на СД и замK Председател на СД 
Боян Стоянов Делчев J Изпълнителен Директор и Член на СД 
Мирослав Калчев Манолов – Изпълнителен Директор и Член на СД 
Галин Николаев Михайлов – Член на СД 
Антон Николов Дончев J Член на СД 
Мария Георгиева Кавърджикова J Член на СД 
=
Сделки и салда със свързани лица=
=
Продажби на свързани лица извън групата=

Клиент= Вид сделка= OMN4=г.= OMNP=г.=
Галини J Н ЕООД услугиI наемиI материали           TS OVT            RT RMO  
Инжпроект ООД услугиI материали                        R                     U  
Галини ЕООД услуги                  OU                     4  
Декон ЕООД услугиI материали                    N                     N  
Химколар АД материали                  NO                     S  
Техностройинженеринг VV АД приходи от услугиI дивиденти             N P4T                 RPM  
ДиколJO Г.Михайлов ЕООД услуги                  4T                     T  
Джи Си Еф Ск JNP Трейс Рейлинфра Консорциум услуги           N4 PNU            OP TOO  
СКJNP Трансстрой АД услуги                      RM                   P4  
МегаинвестJ Холд ЕООД услуги                    RUT                 SOO  
ДЗЗД Пи Ес услуги                 4 PRU              P P4V  
ДЗЗД Воден проект Стара Загора услуги             P UUS              P MMR  
Кордеел J България ЕАД услуги                  NU                   NR  
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ДЗЗД Берое услуги                      4PV  
Водстрой VU АД услуги             4 PSM    
Инфраструктурно строителство ЕООД услуги             O VM4    

Общо= == =========NMU=ONU== ==========U9=O44==
=
Покупки на свързани лица извън групата=

Доставчик= Вид сделка= OMN4=г.= OMNP=г.=
Галина J Н ЕООД услугиI материали           SV NSN            ST PSO  
Инжпроект ООД услугиI материали             O MVN              N VN4  
Галини ЕООД лихви                O4N                   ON  
Химколор АД материали                PTT                 4UR  
ТехностройJинженеринг VV АД услугиI материали                SSM                 PPT  
ДиколJO Г.Михайлов ЕООД услуги                  ON                 TVN  
Джи Си Еф Ск JNP Трейс Рейлинфра Консорциум услуги                  SU                   S4  
СКJNP Трансстрой АД услуги                ONV                 SUM  
МегаинвестJ холд ЕООД услуги             N VTT                 PPR  
Инфраструктура и транспортно строителство ЕООД услуги                  NN    
Галин Михайлов услуги                N44    
Кордеел България ЕАД услуги                UUP    

Общо= == ==========TR=URP== ==========TN=9U9==
=
Вземания от свързани лица извън групата=

Клиент= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=

Галини J Н ЕООД        OS RRS         OU TS4  
Инжпроект ООД               OO                OV  
Галини ЕООД                 U                NT  
Декон ЕООД               4N                4R  
Химколор АД                 P    
ТехностройJинженеринг VV АД               TU                ON  
Адвал АД                    NR  
ДиколJO Г.Михайлов ЕООД             N4V              NNO  
Джи Си Еф Ск JNP Трейс Рейлинфра Консорциум          S VTN         NO RSS  
СКJNP Трансстрой АД               4S              OMV  
МегаинвестJ холд ЕООД             4MN              TT4  
ДЗЗД Пи Ес               UR           N NMM  
ДЗЗД Берое OMNP             NOO              N4T  
Инфраструктура и трансп.строителство                   O  
Кордеел България ЕАД                 NR  
Воден проект Стара Загора ДЗЗД             NPR           N 4PU  
Водстрой VU АД             TOV    
Инфраструктуро строителство АД             SNP    
Ръководство                 R                  P  

Общо= =======PR=9S4== =======4R=ORT==

=
=
=
=
=
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Задължения към свързани лица извън групата=
Доставчик= =PN.NO.OMN4=г.== =PN.NO.OMNP=г.==

Галини J Н ЕООД        OP RVR         PR UUN  
Инжпроект ООД          O VUR           N UOU  
Галини ЕООД               NR                  V  
Декон ЕООД             4NP              RNV  
Химколор АД             O44              NSN  
Техностройинженеринг VV АД               NN              N4N  
Джи Си Еф Ск JNP Трейс Рейлинфра Консорциум               OO                PS  
СКJNP Трансстрой АД                 P                VR  
МегаинвестJ холд ЕООД          N 4UM           O VOU  
ДЗЗД Пи Ес               PV4  
Воден проект Стара Загора ДЗЗД          N NNN           N N4U  
ДЗЗД Берое                 P    
Водстрой VU АД               NN    
Кордеел България ЕАД             NSM    
Задължения по дивиденти          O VNR              UVV  
Ръководство             R4T              SMM  
Служители                   NN  

Общо= ========PP=RNR== =======44=SRM==

=
Предоставени кредити на свързани лица извън групата=

Кредитополучател= Договорен размер на=
кредита=

Л.=B= Падеж= Обезпечения/Гаранции=

Галин Михайлов  NMM NNB PNKNOKOMN4     
Служители S NB PNKNOKOMN4     
Редко Трейс Интеренешънъл  
ООД 

SO х.евро NNB  PNKNOKOMNR запис на заповед 
  

Редко Трейс Интеренешънъл  
ООД 

OPR NNB PNKNOKOMNR запис на заповед 

=
Салда по Предоставени Заеми=Eглавница и лихва)=

Кредитополучател= Краткосрочна част по=
амортизируема стойност=

Дългосрочна част==по=
амортизируема стойност=

Главница= Лихви= Главница= Лихви=
Галин Михайлов                    OV      
Манол Денев                      R      
Заеми служители                        P    
Редко Трейс Интеренешънъл  ООД                NON                     P      
Редко Трейс Интеренешънъл  ООД                  4R                     N      

Общо= ===============NSS== =================PU== ===================P== ==================-===
=
=
=
=
=
=
=
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Начислени приходи от лихви по предоставени кредити на свързани лица извън групата=
Кредитополучател= Вземане към= Начислени= Получени= Вземане към=

PN.NO.OMNP=г.= през=OMN4=г.= през=OMN4=г.= PN.NO.OMN4=г.=
Галин Николаев Михайлов                   PT                     P                   NN                   OV  
Манол Пейчев Денев                  NR                     NM                     R  
Цветан Иванов Цонев                  VS                     VS                    J   
Редко Трейс Интеренешънъл  ООД                      P                       P  
Редко Трейс Интеренешънъл  ООД                      N                       N  

Общо= ===============N4U== ===================T== ================NNT== =================PU==
=
Оперативен лизинг=-=вземания=

Бъдещи минимални лизингови постъпления към=PN.NO.OMN4=г.=
  До=N=г.= От=N=г.-до=R=г.= Над=R=г.= Общо=

Лизингови постъпления                    S      ===================S==
Общо= ===================S== ====================-== ====================-== ===================S==

=
Оперативен лизинг=-=задължения=

Бъдещи минимални лизингови плащания към=PN.NO.OMN4=г.=
  До=N=г.= От=N=г.-до=R=г.= Над=R=г.= Общо=

Лизингови плащания                N44                 N4O    ===============OUS==
Общо= ===============N44== ===============N4O== ====================-== ===============OUS==

=
Доходи на ръководството=

Вид== Начислени суми за:=
възнаграждения и=

осигуровки за=
периода=

компенсируеми=
отпуски=

дългосрочни=
доходи=

Съвет на директори                      O MMN      
Управител                         SMT      
Изпълнителен директор                      N PPR      
Контрольор                             V      

Общо:=                      P VRO                               J                               J  
=
P.=Управление на капитала=
С управлението на капитала групата цели да създава и поддържа възможности то да продължи да 
функционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на 
инвестираните средства на акционерите и стопански ползи на другите заинтересовани лица и 
участници в неговия бизнесI както и да поддържа оптимална капиталова структураI за да се 
редуцират разходите за капиталK 
Текущо се наблюдава осигуреността и структурата на капиталаK Използват се различни източници 
за финансиране на дейносттаI като това са както собствени така и заемни средства от банки и 
свързани лицаK 
 

Вид= PN.NO.OMN4=г.= PN.NO.OMNP=г.=
Общо дългов капитал,=т.ч.:== ================U=STP== ================U=U4P==
Финансови пасиви                 U STP                  U U4P  
Намален с:============================================================================================
паричните средства и парични еквиваленти==

============EPT=TST)= ============E44=PP9)=

Нетен дългов капитал= ============EO9=M94)= ============EPR=49S)=
Общо собствен капитал             NMO RPM                VS P4N  
Общо капитал= ==============TP=4PS== ==============SM=U4R==

Съотношение на задлъжнялост= ================EM,4M)= ================EM,RU)=
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=
4.=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 опJ
ределят 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 изложена групата при осъществяване на 
дейността сиI както и възприетият подход при управлението на тези рисковеK 
Кредитен риск=
При осъществяване на своята дейност групата е изложена на кредитен рискI който е свързан с риска 
някой от контрагентите й да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените 
срокове  задълженията си към негоK 
Финансовите активи на групата са концентрирани в три групи: парични средства и вземания от 
клиентиI финансови активи – предоставени заемиI вземания по финансов лизингK 
Паричните  средства в групата и разплащателните операции са съсредоточени в следните банки J 
Уникредит Булбанк АДI ПИБ АДI ДСК АД I ОББ АДI pG Експрес Банк АД и Интернешънъл Асет 
Банк АДK Ръководството считаI че не е налице рискI доколкото обслужващите банки са със стабилна 
ликвидностK 
=

PN.NO.OMN4=г.= Просрочени= С ненастъпил падеж= С предоговорен падеж,=
който не е настъпил==

==

обезценени= не=
обезценени=

не обезценени= не обезценени= Общо=

Нетекущи активи= P=T4T= -= NM=RUN= = P= N4=PPN=
Нетекущи финансови 
активи от свързани лица 

J J    P P 

Нетекущи финансови 
активи 

J   OTT  J OTT 

Нетекущи търговски и 
други вземания от 
свързани лица 

J J  P VMT  J P VMT 

Нетекущи търговски и 
други вземания 

T 4UN J  S PVT  J NP UTU 

Нетекущи търговски и 
други вземания-обезценка 

EP TP4F J  J  J EP TP4F 

Текущи активи= R4= O=MO4= = TR=MR9= = -= TT=NPT=
Текущи финансови активи 
от свързани лица 

   OM4   OM4 

Текущи финансови активи NMV RNV  RN  J STV 
Текущи финансови 
активи-обезценка 

ERRF   J  J ERRF 

Текущи търговски и други 
вземания от свързани лица 

   O4 TVU   O4 TVU 

Текущи търговски и други 
вземания 

R ROT N RMR  RM MMS   RT MPU 

Текущи търговски и други 
вземания-обезценка 

ER ROTF   J  J ER ROTF 

Общо финансови активи= P=UMN= O=MO4= = UR=S4M= = P= 9N=4SU=

=
=
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Ликвиден риск========
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация групата да не бъде в състояние да посрещне 
безусловно всички свои задължения съгласно техния падежK Тя 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 
отделI като се поддържа необходимата информация за наличните парични средства и предстоящите 
плащанияK 

PN.NO.OMN4=г.= на=
вижда

не=

до=N=
м.=

O-P=м.= 4-S=м.= T-NO=
м.=

N-O=г.= P-R=г.= над=R=
г.=

без=
матурит

ет=

Общо=

Нетекущи активи= -= -= -= -= -= NM=P4T= TR= NTR= -= NM=R9T=

Нетекущи финансови активи от свързани лица      P    P 

Нетекущи финансови активи      4M TR NTR  OVM 

Нетекущи търговски и други вземания от свързани лица      P VMT    P VMT 

Нетекущи търговски и други вземания      S PVT    S PVT 

Нетекущи пасиви= -= -= -= -= -= U=T9S= N9= -= P=T4T= NO=RSO=

Нетекущи финансови пасиви      N RPP NV   N RRO 

Нетекущи търговски и други задължения към свързани 
лица 

     N OSS    N OSS 

Нетекущи търговски и други задължения      R VVT   P T4T V T44 

Нетен ликвиден дисбаланс=-=дългосрочен= -= -= -= -= -= N=RRN= RS= NTR= EP=T4T)= EN=9SR)=

Комулативен ликвиден дисбаланс=-=дългосрочен= -= -= -= -= -= N=RRN= N=SMT= N=TUO= EN=9SR)= EN=9SR)=

Текущи активи= PT=TST= S=S9M= NO=TSP= N9=MUR= PU=SPN= -= -= -= -= NN4=9PS=

Текущи финансови активи от свързани лица  PM   NUT     ONT 

Текущи финансови активи  PMM 4P R OVR     S4P 

Текущи търговски и други вземания от свързани лица  O MST 4 NP4 S OMN NO PVS     O4 TVU 

Текущи търговски и други вземания  4 OVP U RUS NO UTV OR TRP     RN RNN 

Парични средства и парични еквиваленти PT TST         PT TST 

Текущи пасиви== -= R=SRS= NN=OUM= NS=9NM= PU=SU9= -= -= -= -= TO=RPR=

Текущи финансови пасиви  OPR 4PU S4T S NSU     T 4UU 

Текущи търговски и други задължения към свързани лица  N SVR P PVM R MUR NM NS4     OM PP4 

Текущи търговски и други задължения  P TOS T 4RO NN NTU OO PRT     44 TNP 

Нетен ликвиден дисбаланс=-=краткосрочен= PT=TST= N=MP4= N=4UP= O=NTR= ERU)= -= -= -= -= 4O=4MN=

Комулативен ликвиден дисбаланс=-=краткосрочен= PT=TST= PU=UMN= 4M=OU4= 4O=4R9= 4O=4MN= 4O=4MN= 4O=4MN= 4O=4MN= 4O=4MN= 4O=4MN=

Общо финансови активи= PT=TST= S=S9M= NO=TSP= N9=MUR= PU=SPN= NM=P4T= TR= NTR= -= NOR=RPP=

Общо финансови пасиви= -= R=SRS= NN=OUM= NS=9NM= PU=SU9= U=T9S= N9= -= P=T4T= UR=M9T=

Общо Нетен ликвиден дисбаланс= PT=TST= N=MP4= N=4UP= O=NTR= ERU)= N=RRN= RS= NTR= EP=T4T)= 4M=4PS=

Общо Комулативен ликвиден дисбаланс= PT=TST= PU=UMN= 4M=OU4= 4O=4R9= 4O=4MN= 4P=9RO= 44=MMU= 44=NUP= 4M=4PS= 4M=4PS=

 
Пазарен риск=
Лихвен риск=
Лихвен риск е рискътI че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на държаните от 
групата 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 J 
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  J бъдещите парични потоци от тях ще зависят от промени в 
пазарните лихвени процентиK 
Като цяло в структурата на активите и пасивите на групатаI лихвоносните финансови активи и 
пасиви имат значителен дялI представляващи вземания и задължения по договори за финансов 
лизингI получени и предоставени заемиK  
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PN.NO.OMN4=г.= безлихвени= с плаващ=

лихвен=B=
с фиксиран=

лихвен=B=
Общо=

Нетекущи активи= =========N4=MR4== ==================-== ==============OTT== ==========N4=PPN==
Нетекущи финансови активи от свързани лица                  P                       P  
Нетекущи финансови активи                   OTT                OTT  
Нетекущи търговски и други вземания от свързани лица            P VMT                 P VMT  
Нетекущи търговски и други вземания          NM N44               NM N44  
Нетекущи пасиви= ===========T=OSP== ===========N=RPO== ==================-== ===========U=T9R==
Нетекущи финансови пасиви              N RPO               N RPO  
Нетекущи търговски и други задължения към свързани лица            N OSS                 N OSS  
Нетекущи търговски и други задължения            R VVT                 R VVT  

Излагане на дългосрочен риск== ===========S=T9N== =========EN=RPO)= ==============OTT== ===========R=RPS==
Текущи активи= =========TT=M49== =========PT=OMP== ==============SRO== ========NN4=9M4==
Текущи финансови активи от свързани лица                 PU                  NSS                OM4  
Текущи финансови активи               NPU                  4US                SO4  
Текущи търговски и други вземания от свързани лица          O4 TVU               O4 TVU  
Текущи търговски и други вземания          RN RNN               RN RNN  
Парични средства и парични еквиваленти               RS4           PT OMP             PT TST  
Текущи пасиви== =========SR=MSN== ===========T=NOT== ==================-== =========TO=NUU==
Текущи финансови пасиви                 N4             T NOT               T N4N  
Текущи търговски и други задължения към свързани лица          OM PP4               OM PP4  
Текущи търговски и други задължения          44 TNP               44 TNP  

Излагане на краткосрочен риск== ==========NN=9UU== =========PM=MTS== ==============SRO== =========4O=TNS==
Общо финансови активи= ==========9N=NMP== =========PT=OMP== ==============9O9== ========NO9=OPR==
Общо финансови пасиви= =========TO=PO4== ===========U=SR9== ==================-== =========UM=9UP==

Общо излагане на лихвен риск== =========NU=TT9== =========OU=R44== ==============9O9== =========4U=ORO==
 
Анализ на чувствителността към промени в лихвените равнища=
=

Ефект върху печалба/загуба==нето от данъци= PN.NO.OMN4=г.=
При увеличение на лихвени нива с=M.RB=             NOU  
При намаление на лихвени нива с=M.RB=              ENOUF 
=
Валутен риск=
Групата не е изложена на валутен риск поради фактаI че всички сделки и операции в предприятията 
се извършват основно в евро и/или леваK Евентуалните промени в курса на щатския долар  и други 
валути биха довели до несъществен ефект за групата поради наличието на незначителни количества 
парични средства в тези валутиK 
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PN.NO.OMN4=г.= в=Upa= в=EUo= други=
валути=

в=BGk= Общо=

Нетекущи активи= ==================-== ==================-== ===========N=PUP== =========NO=94U== ==========N4=PPN==
Нетекущи финансови активи от свързани лица                        P                   P  
Нетекущи финансови активи                     OTT                OTT  
Нетекущи търговски и други вземания от свързани лица                  P VMT             P VMT  
Нетекущи търговски и други вземания                N PUP             U TSN           NM N44  
Нетекущи пасиви= ==================-== ==================-== ================NS== =========NO=ROS== =========NO=R4O==
Нетекущи финансови пасиви                  N RPO             N RPO  
Нетекущи търговски и други задължения към свързани лица                  N OSS             N OSS  
Нетекущи търговски и други задължения                     NS             V TOU             V T44  

Излагане на дългосрочен риск== ==================-== ==================-== ===========N=PST== ==============4OO== ===========N=TU9==
Текущи активи= =================R== ===========T=4RP== ===========T=4UN== =========99=9SR== ========NN4=9M4==
Текущи финансови активи от свързани лица                     OM4                OM4  
Текущи финансови активи                     SO4                SO4  
Текущи търговски и други вземания от свързани лица                O4 TVU           O4 TVU  
Текущи търговски и други вземания                T 4O4           44 MUT           RN RNN  
Парични средства и парични еквиваленти                  R             T 4RP                  RT           PM ORO           PT TST  
Текущи пасиви== ==================-== ==============U4S== ===========P=44N== =========S4=NR4== =========SU=44N==
Текущи финансови пасиви                 U4S               S OVR             T N4N  
Текущи търговски и други задължения към свързани лица                OM PP4           OM PP4  
Текущи търговски и други задължения                P 44N           PT ROR           4M VSS  

Излагане на краткосрочен риск== =================R== ===========S=SMT== ===========4=M4M== ==========PR=UNN== =========4S=4SP==
Общо финансови активи= =================R== ===========T=4RP== ===========U=US4== ========NNO=9NP== ========NO9=OPR==
Общо финансови пасиви= ==================-== ==============U4S== ===========P=4RT== =========TS=SUM== =========UM=9UP==

Общо излагане на валутен риск== =================R== ===========S=SMT== ===========R=4MT== =========PS=OPP== =========4U=ORO==

 
Анализ на валутната чувствителност към=Upa=

Ефект върху печалба/загуба==нето от данъци= PN.NO.OMN4=г.=
При=увеличение на валутен курс с=NMB=                    J  
При намаление на валутен курс с=NMB=                  ENF 
 
Справедливи стойности== 

Справедливата стойност най-общо представлява суматаI за която един актив може да бъде разменен 
или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независимиI 
желаещи и информирани контрагентиK  

Справедливата стойност на финансовите инструментиI търгувани на активни пазари се базира на 
котирани цени към датата на балансаK Котираните пазарни цени са текущите “бид-цени” Eцена 
“купува”FK 

Справедливата стойност на финансовите инструментиI които не се търгуват на активни пазари се 
определя чрез оценъчни методиI които се базират на различни оценъчни техники и 
предположения на ръководствотоI направени на база пазарните условия към датата на отчета за 
финансовото състояниеK 

Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрез 
продажбаK В повечето случаиI обачеI особено по отношение на търговските вземания и задълженияI 
кредитите и депозититеI дружеството очаква да реализира тези финансови активи и  чрез тяхното 
цялостно обратно изплащане или респK погасяване във времетоK Затова те се представят по тяхната 
амортизируема стойностK 
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Също така част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност 
(търговски вземания и задълженияI краткосрочни заемиFI или са отразени в отчета за финансовото 
състояние по пазарна стойност Eпредоставени банкови депозитиI инвестиции в ценни книжаF и 
поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойностK 
Изключение от това правило са инвестициите в дъщернии дружестваI за които няма пазар и 
обективни условия за определяне по достоверен начин на тяхната справедлива стойностI поради 
което те са представени по цена на придобиване EсебестойностFK 

Доколкото все още не съществува достатъчно пазарен опитI стабилност и ликвидност за покупки и 
продажби на някои финансови активи и пасивиI за тях няма достатъчно и надеждни котировки на 
пазарни цениK Ръководството на дружеството считаI че при съществуващите обстоятелстваI 
представените в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са 
възможно най-надеждниI адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетностK=
 
R.=Корекция на грешки и промени в счетоводна политика,=рекласификации=
През текущия период не са извършвани корекции на грешкиK 
 
 През OMN4гK дружеството не е извършвало  промени в счетоводната си политикаI последната е 
последователна с прилаганата в предходни периодиK 
 
S.=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 
=
S.N.=Обезценка на==на материални запаси==
Към края на отчетния 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 PNKNOKOMN4 гK не са  установени 
индикации за обезценка на материални запасиK  
 
S.O.=Обезценка на вземания===
Към края на всеки отчетен период ръководството извършва преглед на приблизителна оценка за 
загуби от съмнителни и несъбираеми вземанияK  
Обезценка на търговски вземания се формира когато са налице обективни доказателстваI че няма да 
може да се събере цялата сума по тях съгласно оригиналните условия на вземаниятаK За такива 
доказателства ръководството приема: установяването на значителни финансови затруднения на 
длъжника по вземанетоI вероятност длъжникът да влезе в процедура на несъстоятелност или друга 
финансова реорганизацияK 
Определен е обичаен период от NOM дниI за който не начислява лихви на контрагентитеK За част от 
клиентитеI с които Групата поддържа дългосрочно търговско сътрудничество се допуска по-дълъг  
период Eдо NUMJO4M дниFK След изтичане на обичайния или конкретно договорен периодI 
ръководството прави преглед на цялата експозиция на клиента и преценява наличието на условия за 
обезценкаK Тези обстоятелства се вземат под внимание от ръководствотоI когато се определя и 
класифицира дадено вземане за обезценкаK Стойността на обезценката е разликата между 
балансовата стойност на даденото вземане и сегашната стойност на прогнозираните бъдещи 
парични потоциI дисконтирани по оригинален ефективен лихвен процентK Към края на отчетния 
периодI на база на предвижданията на Ръководството е извършена обезценка на: търговски и други 
вземания в размер на OUT хил.лвI за които има висока несигурност по отношение на събирането имK 
=
=
=
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Движение на коректива за обезценка=
Вид= PN.NO.OMNP=г.= Движение за=OMN4= PN.NO.OMN4=

увеличение= намаление==
Търговски и други вземания                 S UP4                     OUT                 EN NOMF                 S MMN  

Общо= ================S=UP4== ===================OUT== ===============EN=NOM)= =================S=MMN==
 
S.P.Признаване на приходи по договори за строителство=Eдългосрочни договори за услуги)=
Към края на отчетния периодI ръководството извършва преглед на незавършените строителни 
договориI чрез метода процент на завършеност или определяне на фактически извършените 
работиK На базата на този преглед се правят най-добрите приблизителни оценки за извършените 
работи и определяне етапа на завършеност на договоритеK   
=
S.4.=Обезценка на имоти,=машини,=съоръжения и оборудване=
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 съоръженията  е 
обезцененаK В случай на такива индикации се изчислява възстановимата стойност на актива и се 
определя загубата от обезценкаK Към PNKNOKOMN4гK не е отчетена обезценка на имотиI машиниI 
съоръжения и оборудванеK 
 
S.R.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  
 
T.=Оперативен лизинг=
=
Групата ползва активи на оперативен лизингK Съгласно договорите бъдещите минимални 
лизингови плащания по тези договори са както следва: 
 

Бъдещи минимални лизингови плащания=към несвързани лица=
  До=N=г.= От=N=г.-до=R=г.= Над=R=г.= Общо=

Лизингови плащания                 SNM                  PVV    =============N=MM9==
Общо= ================SNM== ================P99== =====================-== =============N=MM9==

 
 

Бъдещи минимални лизингови плащания към=PN.NO.OMN4=г.=към свързани лица=
  До=N=г.= От=N=г.-до=R=г.= Над=R=г.= Общо=

Лизингови плащания                N44                 N4O    ===============OUS==
Общо= ===============N44== ===============N4O== ====================-== ===============OUS==

 
Групата отдава активи на оперативен лизингK Съгласно договорите бъдещите минимални лизингови 
плащания по тези договори са както следва: 
=

Бъдещи минимални лизингови постъпления=несвързани лица=
  До=N=г.= От=N=г.-до=R=г.= Над=R=г.= Общо=

Лизингови постъпления                   NM                    N4    ==================O4==
Общо= ==================NM== ==================N4== =======================-== ==================O4==

=
=
=
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Бъдещи минимални лизингови постъпления към=PN.NO.OMN4=г.=свързани лица=
  До=N=г.= От=N=г.-до=R=г.= Над=R=г.= Общо=

Лизингови постъпления                    S      ===================S==
Общо= ===================S== ====================-== ====================-== ===================S==

=
U.=Условни активи и пасиви=
=
Поръчителства и предоставени гаранции 
 
Условни активи,= включващи: издадени банкови гаранции за обезпечаване изпълнение на 
договори на дружества в групата: 
 

Договор/контрагент= Учредена гаранция,=обезпечение от=
контрагент==

Сума на усвоения=
лимит/обезпечението=

в хил.лв.=

Рамков договор за банкови гаранции S4LOSKM4KOMNMLУникредит Булбанк АД PU OMO  
Рамков договор и за банкови гаранции N4ULNMKMUKOMNMLУникредит Булбанк АД N VNM  
Рамков договор за банкови гаранции PMMJPRPАLMRKMPKOMMULПИБ АД NO RNP  
Рамков договор за банкови гаранции Сосиете Женерал Експресбанк АД PR VTV  
Рамков договор за банкови гаранции ДСК ЕАД V UUO  
Рамков договор за банкови гаранции ОББ АД UTM  

 
Договор/контрагент= Учредена гаранция,=обезпечение от==

контрагент=
Вид на=

обезпечението==
Рамков договор за банкови гаранции 
S4LOSKM4KOMNMLУникредит Булбанк АД 

ГАЛИНИ ЕООД Залог на ДМА по ЗОЗ 

Рамков договор за банкови гаранции 
S4LOSKM4KOMNMLУникредит Булбанк АД 

ИНЖПРОЕКТ ООД Залог на ДМА по ЗОЗ 

 
Условни пасиви,= включващи: издадени записи на заповед в полза на търговски банки по 
договори за заеми и банкови гаранции и в полза на лизингодатели: 
 

Договор/контрагент= Учредена=
гаранция,обезпечение в=

полза на контрагент=

Сума на обезпечението==

Банков револвиращ кредит                      
ПИБ АД 

ПИБ АД                                           
Запис на заповед 

O MP4 

Рамков договор за банкови гаранции ПИБ АД                                           
Запис на заповед 

За всяка издадена банкова гаранция 

Сожелиз България ЕООД Сожелиз България ЕООД                                     
Запис на заповед 

ORV 

 
Групата има поет ангажимент за закупуване на активи в размер на O VPM х.лвK по споразумение с 
доставчик от MVKMTKOMNO гK 
 
Съдебни дела 
=
„Трейс Груп Холд”=АД=
Дружеството в качеството му на съдружник в Трейс Виа ДЗЗД е завело дело през OMNPгK срещу 
Столична Община относно неизплатени суми по договор с финансов интерес 44O хK лвK През 
текущата година няма становище на съдаK 
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През OMN4гK е заведено гр.дело срещу адвK Десислава Богатинова с финансов интерес RM хил.лвK по 
гражд.договор за правно обслужване и O хил.лв.мораторна лихваK  
 
В качеството му на водещ участник в ДЗЗД Трейс СвогеI дружеството е конституирано като трето 
лице помагач по търговско дело на ОС гр.ВрацаI заведено от Евроинженеринг ООД срещу СД 
„Гарант VM Цонев и сие” с финанов интерес NPS хил.лвK 
От ЗСК Единство гр.Раднево има заведени седем дела за непозволено увреждане с искане за 
обезщетение в общ размер от NS хил.лвK 
=
„Трейс-София”=ЕАД=
Дружеството е ответник по съдебно дело с търговски характер с финансов интерес към PNKNOKOMN4гK 
в размер на 4SR х.лвK  
=
=„Трейс-Бургас”=ЕАД=
Дружеството е ищец по съдебни длеа с търговски характер с финансов интерес към PNKNOKOMN4гK в 
размер на OOV х.лвK  
Дружеството е ответник по съдебни дела с търговски характер с финансов интерес към PNKNOKOMN4гK 
в размер на T х.лвK  
=
„ПСФ Мостинженеринг“=АД=
Дружеството е ищец по съдебни дела с търговски характер с финансов интерес към PNKNOKOMN4гK в 
размер на 4RN х.лвK  
Дружеството е ответник по съдебни дела с търговски характер с финансов интерес към PNKNOKOMN4гK 
в размер на OU х.лвK  
 
„Трейс Комерс“=ЕООД=
Дружеството е ответник по иск от СДО с финансов интерес към PNKNOKOMN4гK в размер на RVR х.лвK  
=
=„Пи Ес Ай“=АД=
Дружеството е ищец по съдебни дела с търговски характер към PNKNOKOMN4гK  
=
Към PNKNOKOMN4гK ръководството на дружеството въз основа на фактите и обстоятелствата налични 
към тази дата и въз основа на оценките представени от адвокатите и юристите е преценило да не 
начислява допълнителни обезценкиI извън признатите в предходни годиниI тъй като делата са в 
процес на обжалване и не може да се прецени вероятния изход в полза на дружестватаK 
Ръководството на дружеството считаI че не е налице вероятност да възникне изходящ паричен 
потокI поради което във финансовите отчети не са признати провизии по задължения по съдебни 
делаK 
=
9.=Оперативни сегменти=
Групата функционира в един бизнес секторI а извършваните основни услуги както и 
произвежданата продукция от всички дружества са свързани и участват на различни етапи в 
основната дейностK Добитите материали и произведените продукти предедставляват 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 услуги характеристиките на средата и клиентите на предприятиятаK Поради това 
Групата е приела да отчита своята дейност единствено на база на географския принципK 
 
Основни клиенти на Групата сделкитеI от които възлизат на повече от NM B от общите приходи са: 

· Изпълнителна Агенция Пътища 
· Метрополитен ЕАД 
· Министерство на Регионалного Развитие и Благоустройството 
· Общини  
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Реализираните приходи по продукти и услуги са представени в Приложение OKN към годишния 
финансов отчетI причислението им към страната и извън нея е както следва: 

Оперативни сегменти= =България== =Сърбия== =Оман== =Чехия== Общо= Консоли
-дация=

Група=
=Към=PN=декември=OMN4=г.=

Приходи= POS=P9P= OO=NUO= -= N=SNU= PRM=N9P= ER=STR)= P44=RNU=
от външни клиенти POS PUT NS 4TO  N SNU P44 4TT  P44 4TT 
от други сегменти  R STR   R STR ER STRF J 
други приходи S PR   4N  4N 
Финансови приходи= STO= ROR= = = N=N9T= ENTS)= N=MON=
в т.чK Приходи от лихви STN ONV   UVM ENSR)= TOR=
Разходи= EO9U=NT9)= EON=9N9)= -= EN=9RM)= EPOO=M4U)= T=UR4= EPN4=N94)=
Разходи за материали ESR RNMF EP UURF  ESOF ESV 4RTF URS ESU SMNF 
Разходи за външни услуги ENVV V4PF ENP TS4F  EN TPRF EONR 44OF S VVR EOMU 44TF 
Разходи за амортизации ES T4MF EPPVF  EPF ET MUOF  ET MUOF 
Разходи за възнаграждения ENU SOPF EO RN4F  ENPTF EON OT4F  EON OT4F 
Разходи от обезценки E4 MOOF J  J E4 MOOF  E4 MOOF 
Други разходи EP P4NF EN 4NTF  ENPF E4 TTNF P E4 TSUF 
Корективни суми= ENT VMRF EUNSF   ENU TONF  ENU TONF 
Финансови разходи= EN=RSM)= EU4R)= = EOM)= EO=4OR)= NUU= EO=OPT)=
в т.чK Разходи от лихви ERROF ENVUF  J ETRMF NUU ERSOF 
Продажби на ДА= N4= -= = = N4 = N4 
Дял от асоциирани=
предприятия=

R9S= -= = = RVS = RVS 

Разходи за данъци= EN=SMP)= ENUP)= = = EN=TUS)= = EN=TUS)=
Печалба=/=Загуба= U=4OU= EN=MRS)= -= EPRO)= T=MOM= O=N9N= 9=ONN=
Сегментни активи= OMN=PST= 4U=PTT= RPM= N=RSU= ORN=U4O= EN4=94P)= OPS=U99=
Сегментни пасиви= NPO=RTM= 4N=MM9= = N=ONT= NT4=T9S= E4M=O4P)= NP4=RRP=
Инвестиции,=по метода на=
собствения капитал=

N=9P9= = = = N VPV = N VPV 

Придобити нетекущи активи= O=RRP= U=URT= = P= NN 4NP = NN 4NP 

Активи по отсрочени данъци= O=9MR= = = = O VMR = O VMR 

 
Оперативни сегменти= България= Сърбия= Оман= Общо= Консоли-

дация=
Група=

=Към=PN=декември=OMNP=г.=
Приходи в т.ч.= =====POO=4RP== ==============TU== ===============-=== ======POO=RPN== ============ENU)= ======POO=RNP==
от външни клиенти      POO 444                SM         POO RM4         POO RM4  
от други сегменти                 NU                  NU               ENUF                J   
други приходи                 V                      V                    V  
Финансови приходи= ============P9P== =============NRU== ===============N9== ============RTM== ============ERO)= =============RNU==
в т.чK Приходи от лихви             4RT              NRN                NV              SOT               E4TF             RUM  
Разходи в т.ч.= ===EOU9=U99)= =======EN=SPT)= ===============-=== ===EO9N=RPS)= ==========N=M9O== ===EO9M=444)=
Разходи за материали       ERS MMOF              ENSF         ERS MNUF         ERS MNUF 
Разходи за външни услуги     EOM4 TT4F         EN MVUF       EOMR UTOF             VRO      EOM4 VOMF 
Разходи за амортизации         ET NPRF              ENUF           ET NRPF           ET NRPF 
Разходи за възнаграждения       ENT UTOF            EPPSF         ENU OMUF         ENU OMUF 
Разходи от обезценки         EO MOVF            EN4MF           EO NSVF             N4M          EO MOVF 
Други разходи         EO MUTF              EOVF           EO NNSF           EO NNSF 
Корективни суми= ======ENO=P4N)= == ==       ENO P4NF ==       ENO P4NF 
Финансови разходи= =======EN=TMU)= ==========EOPR)= == =======EN=94P)= ==============PU== =======EN=9MR)=
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в т.чK Разходи от лихви            ESPTF              EPUF              ESTRF               PU             ESPTF 
Продажби на ДА= ==============RT== == == ==============RT== ==               RT  
Дял=от асоциирани предприятия= ==============US== == == ==============US== ==               US  
Разходи за данъци= =======EO=PN4)= ================P== == ========EO=PNN)= == ========EO=PNN)=
Печалба=/=Загуба= ========NS=TOT== =======EN=SPP)= ===============N9== ========NR=NNP== ==========N=MSM== ========NS=NTP==
Сегментни активи= =====OPU=SRM== =========T=PMP== =============RNO== =====O4S=4SR== =======EN=9PS)= =====O44=RO9==
Сегментни пасиви= ======N4N=4TU== ==========U=PON== == ======N49=T99== =======EN=RRM)= ======N4U=O49==
Инвестиции,=по метода на=
собствения капитал=

==========N=R4M== == ==          N R4M  ==          N R4M  

Придобити нетекущи активи= ==========N=POS== =============NUR== ==          N RNN  ==          N RNN  

Активи по отсрочени данъци= ==========O=9NR== ================P== ==          O VNU  ==          O VNU  

=
NM.=Оценяване по справедлива стойност=

Някои от активите и пасивите на дружеството се оценяват и представят и/или само оповестяват по 
справедлива стойност за целите на финансовото отчитанеK Такива са: финансови активи по 
справедлива стойностI получени банкови заемиI определни търговски и други вземания и 
задълженияI които се оценяват на повтаряща се базаK 

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 пасиваK Както 
определеният като основенI така и най-изгодният пазар са такива пазариI до които дружеството 
задължително има достъпK 

Измерването на справедливата стойност се прави от позицията на предположенията и преценкитеI 
които биха направили потенциалните пазарни участници когато те биха определяли цената на 
съответния актив или пасивI като се допускаI че те биха действали за постигане на най-добра 
стопанска изгода от него за тяхK 

При измерването на справедливата стойност на нефинансови активи винаги изходната точка е 
предположението какво би било за пазарните участници най-доброто и най-ефективно възможно 
използване на дадения активK 

Справедливата стойност на всички активи и пасивиI които се оценяват и/или оповестяват във 
финансовите отчети по справедлива стойностI се категоризира в рамките на следната йерархия на 
справедливите стойностиI а именно: 

Ниво N – Котирани EнекоригираниF пазарни цени на активен пазар за идентични активи или 
пасивиI както и на пазарни нива на наеми на имоти със сходни характеристикиX 

Ниво O – Оценъчни техникиI при които се използват входящи данниI които са различни от 
директно котирани пазарни цени на имоти и наемиI но са пряко или косвено достъпни за 
наблюдениеI вклK когато котираните цени са обект на значителни корекцииX и 

Ниво P – Оценъчни техникиI при които се използват входящи данниI които в значителната си част 
са ненаблюдаемиK 

Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрез 
продажбаK В повечето случаиI обачеI особено по отношение на търговските вземания и задълженияI 
кредитите и депозититеI дружеството очаква да реализира тези финансови активи и  чрез тяхното 
цялостно обратно изплащане или респK погасяване във времетоK Затова те се представят по тяхната 
амортизируема стойностK 
Също така част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност 
(търговски вземания и задълженияI краткосрочни заемиFI или са отразени в отчета за финансовото 
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състояние по пазарна стойност Eпредоставени банкови депозитиI инвестиции в ценни книжаF и 
поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойностK 
Изключение от това правило са финансовите активи на разположние за продажба и инвестициите в 
асоциирни предприятияI отчетени по метода на собствения капиталI за които няма пазар и 
обективни условия за определяне по достоверен начин на тяхната справедлива стойностI поради 
което те са представени по цена на придобиване EсебестойностFK 
Доколкото все още не съществува достатъчно пазарен опитI стабилност и ликвидност за покупки и 
продажби на някои финансови активи и пасивиI за тях няма достатъчно и надеждни котировки на 
пазарни цениK Ръководството на дружеството считаI че при съществуващите обстоятелстваI 
представените в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са 
възможно най-надеждниI адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетностK 
=
NN.=Събития след края на отчетния период=
Между датата на отчета и датата на одобрението му за публикуване са настъпили следните събитияI 
които да изискват оповестявания във финансовия отчет: 
 
Ø „Трейс Груп Холд” АДI  чрез  дъщерното си дружество „Трейс ПЗП Ниш” АД придобива 
пътно-строително предприятие ПЗП – ВраняI намиращо се на територията на Република СърбияK 
На OVKMNKOMNR гK в Агенцията по вписванията на Сърбия са вписани промените в правния статут и 
представителството на ПЗП – ВраняK Новото наименование на дружеството е Trace PZP Vranje 
aOO Vranje LТрейс ПЗП Враня ООД ВраняLK Дружеството е регистрирано с капитал в размер на 
PTU MNM MMM opaI от които парична вноска в размер на NM MMM  сръбски динара и непарична вноска в 
размер на PTU MMM MMM opaK Собственик на капитала на „Трейс ПЗП Враня” ООД Враня е „Трейс 
ПЗП Ниш” АД НишK  
 
Ø На PMKMNKOMNRгK е вписано в Търговски регистър увеличението на капитала на ПСФ 
Мостинженеринг АД във връзка с вливането на „Трейс  Кърджали” ЕАД на NMKNOKOMN4гK 

 
Ø На NTKMOKOMNR гK „Пътна сигнализация и съоръжения” АД е преобразувано чрез вливане в 
„Пи Ес Ай” АДK  Цялото имущество на вливащото се дружество преминава към Приемащото 
дружествоK Вливащото се дружество се прекратява без ликвидация и Приемащото дружество става 
негов универсален правоприемникK Капиталът на „Пи Ес Ай” АД се увеличава от R OMS VRM лвK на 
R RMT VRR лвKI чрез издаване на нови S SUV броя обикновени поименниI непривилегировани акции с 
право на един гласI с ликвидационен дялI с номинална стойност от 4RKMM лева всякаK Титуляр на 
акциите от увеличението на капитала на приемащото дружество е едноличния собственик на 
капитала на вливащото се дружество „Трейс Груп Холд" АДK 

 
Ø С решение на Съвета на директорите от OMKMPKOMNRгK срокът за обратно изкупуване на акции 
по разкрита процедураI стартирала с решение на ОС на акционерите от PNKMNKOMN4гK от  е 
продължен с една година считано от MSKM4KOMNR гK 

 
Ø На NRKM4KOMNRгK  е сключен договор между Трейс Груп Холд АД и Трейс Транс ЕООД за 
прехвърляне на право на собственост върху реална част от търговско предприятиеI обособена в 
дейност „Управление на собственост и наеми“ от Трейс Транс ЕООДK Сделката е вписана в 
Търговски регистър на OOKM4KOMNRгK 

 
Ø На MSKMOKOMNRгK в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на 
директорите на „Трейс-Бургас“ ЕАДK Йовко Ганчев Жилков е освободен и на негово място е 
назначена Стела Петрова Петрова-МаневаK 

 
Ø На OPKMPKOMNRгK в Търговския регистър е вписана промяна в представляващия и състава на 
Съвета на директорите на „Трейс-Бургас“ ЕАДK Румен Митков Запрянов е избран за Изпълнителен 
директор и член на Съвета на мястото на Петър Христов ИлиевK 
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Ø На MRKMOKOMNRгK в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на 
директорите на „УСМ“  АДK  Дамян Гаврилов Дамянов е освободен и на негово място е назначен 
Галин Николаев МихайловK 

 
Ø На MPKMPKOMNRгK с решение на Търговския регистър на РСърбия като Изпълнителен директор 
на „Трейс ПЗП Ниш“ АД е отписан Йовко Ганчев ЖилковK 

 
Ø На OPKMPKOMNRгK с решение на Търговския регистър на РСърбия като представляващ на „Ню 
Бриджис“ ООД е вписан Стойко Мешков на мястото на инжK Румен ЙовчевK 
 
NO.=Сделки с неконтролиращо участие=EНУ)=
=
По-долу са описани ефектите от сделки с НУ върху собствения капитал за групата към PNKNOKOMN4гK 
=

== СК ТРЕЙС АД= ТРЕЙС АЛ==
ДЖУНЕБИ ООД=

ВИОР ВЕЛИКА==
МОРАВА АД=

Други== Общо=

Балансова стойност на придобито НУ J  J  J  NT4  NT4  
Плащане към НУ J  J  J  E4RF E4RF 
Увеличение на собствения==
капитал на Групата=

-== =-= =-= NO9== NO9==

 
Дъщерни предприятия с неконтролиращо участие=
Дъщерни предприятия със значително неконтролиращо участие за групата са „СК Трейс“ АД и 
„Трейс Интернешънъл“ ЕООДI което има НУ в дъщерните си предприятия „Трейс Ал Джунеби“ 
ООД и „Виор Велика Морава“ АДK 
 

Име на дъщерното предприятие= СК ТРЕЙС АД= ТРЕЙС АЛ==
ДЖУНЕБИ ООД=

ВИОР ВЕЛИКА=
 МОРАВА АД=

Място на основната дейност България Султанат на ОМАН Сърбия 
Частта от собственост на НУ PRKMMB PMKMMB OTKNRB 
Частта от правата на глас за НУ PRKMMB PMKMMB OTKNRB 

 
 

= Общо за НУ,=хил.лв.=
Балансова стойност на НУ към=PN.NO.OMNP= ESN)=
Печалба/загуба причислима към НУ за периода SU  
Друг всеобхватен доход причислим към НУ за периода N  
Изплатени дивиденти причислими към НУ ENUF 
Промени в участия в дъщерни предприятия  ENT4F 
Балансова стойност на НУ към=PN.NO.OMN4= ENU4)=

=
NP.=Действащо предприятие=
Ръководството на Групата считаI че предприятията са действащи и ще останат действащиI няма 
планове и намерения за преустановяване на дейносттаK 
=
N4.=Оповестяване съгласно законови изисквания=
Групата оповестява начислени през OMN4 гK суми за услугиI предоставени от регистрирани одитори в 
размер на NVV х.лвK 
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NR.=Финансови показатели=
=
Показатели=
№= Показатели= OMN4=г.= OMNP=г.= Разлика=

Стойност= Стойност= Стойност= B=
N Дълготрайни активи LобщоL         VM VPS         U4 ORM           S SUS  UB 
O Краткотрайни активи в т.чK       N4R VSP        NSM OTV        EN4 PNSF JVB 
P Материални запаси           U MNO           U 4O4             E4NOF JRB 
4 Краткосрочни вземания         VV PRS        NMM VSU          EN SNOF JOB 
R Краткосрочни финансови активи              UOU           S R4U          ER TOMF JUTB 
S Парични средства         PT TST         44 PPV          ES RTOF JNRB 
T Обща сума на активите       OPS UVV        O44 ROV          ET SPMF JPB 
U Собствен капитал       NMO RPM         VS P4N           S NUV  SB 
V Финансов резултат           V N4P         NS PSR          ET OOOF J44B 
NM Дългострочни пасиви           V 44P         NO VNN          EP 4SUF JOTB 
NN Краткосрочни пасиви       NOR NNM        NPR PPU        ENM OOUF JUB 
NO Обща сума на пасивите       NP4 RRP        N4U O4V        ENP SVSF JVB 
NP Приходи общо       P4R RPV        POP MPN         OO RMU  TB 
N4 Приходи от продажби       P44 RNO        POO RM4         OO MMU  TB 
NR Разходи общо       PPR NRO        PM4 SVM         PM 4SO  NMB 

=
Коефициенти=
№= Коефициенти= OMN4=г.= OMNP=г.= Разлика=

Стойност= Стойност= Стойност= B=
== Рентабилност:= == == == ==
N На собствения капитал             MKMV             MKNT            EMKMUF J4UB 
O На активите             MKM4             MKMT            EMKMPF J4OB 
P На пасивите             MKMT             MKNN            EMKM4F JPUB 
4 На приходите от продажби             MKMP             MKMR            EMKMOF J4UB 
  Ефективност:=         
R На разходите             NKMP             NKMS            EMKMPF JPB 
S На приходите             MKVT             MKV4             MKMP  PB 
  Ликвидност:=         
T Обща ликвидност             NKNT             NKNU            EMKMOF JNB 
U Бърза ликвидност             NKNM             NKNO            EMKMOF JOB 
V Незабавна ликвидност             MKPN             MKPU            EMKMTF JNUB 
NM Абсолютна ликвидност             MKPM             MKPP            EMKMPF JUB 
  Финансова автономност:=         

NN Финансова автономност             MKTS             MKSR             MKNN  NTB 
NO Задлъжнялост             NKPN             NKR4            EMKOPF JNRB 

=
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