
        СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ   
                                  КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
                на “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД 
                             за годината завършваща на 31.12.2012 г. 
 
 
1.  Учредяване  и  регистрация 
 
 Търговско  дружество “Български  транспортен холдинг” АД, гр. Пловдив  е  
учредено  на 28.09.1996 г. като  Национален  приватизационен  фонд  “Транспорт”, с 
основен  предмет  на дейност придобиване на акции от предприятя, предложени  за  
приватизация  по  реда  на  Закона  за  преобразуване  и  приватизация  на  държавни  и  
общински  предприятия  срещу  инвестиционни  бонове  по  програмата  за  масова   
приватизация  в България. 
 През  март  1998 г. Национален  приватизационен  фонд “Транспорт”, съгладно  
законодателството,  преуреди  дейноста  си  в  акционерно  холдингово  дружество 
“Български транспортен  холдинг” АД. 
 Предметът на  дейност на  дружеството е: придобиване,  управление, оценка  и  
продажба  на  участия  в  български  и  чуждестранни  дружества;  придобиване, 
управление  и  продажба  на  облигации;  придобиване,  оценка  и  продажба  на  
патенти;  отстъпване  на  лицензи  за  изкупуване  на  патенти  на  дружества,  в  които  
холдинговото  тружество  участва;  финансиране  на  дружества,  в  които  
холдинговото  дружество  участва;  собствена  производствена  и  търговска  дейност. 
 
2. Описание  на  значителните  счетоводни  политики 
 
2.1. База  за  изготвяне  на  финансовия  отчет. 
 

Настоящият  финансов  отчет  е  изготвен  в  съответствие  с  изискванията  на  
приложимите  счетоводни  стандарти,  издадени  от  Международния  съвет  за  
счетоводни  стандарти,  интепритациите, издадени  от Пoстоянния  комитет  за  
разяснения  към  същия  съвет  и  специфичните изисквания на  българското  
законодателство, всички  те  приложими  към  31.12.2012 г. 

Дружеството  води  своето  текущо  счетоводство  и  изготвя  своите  официални  
финансови  отчети  в  съответствие  с  изискванията  на  българското  търговско, 
счетоводно  и  данъчно  законодателство. 
 
2.2.  Признаване  на  приходите  и разходите 
 
 Оперативните приходи, оперативните  разходи, както  и неоперативните  
приходи  и  разходи  се  признават  в съответствие с принципите  за  текущо  
начисляване  и   съпоставимост  между  тях. 
 
2.3.  Дълготрайни  материални  активи 
 
 Дълготрайните материални активи  са  оценени  по  цена  на  придобиване,  
включваща  покупната  им цена и всичките  разходи  по  въвеждането им в 
експлоатация  и  са  намалени  с  начислената  им  амортизация. 
 Определен  е  стойностен  праг  на  същественост  500  лв. 
 Като  преоценъчен  резерв в баланса на дружеството  е  представен  резултатът  
от  извършени  през  преходните  години,  включително  до  2003 г. , преоценки  по  
действащото  до  края  на  2003 г. счетоводно  законодателство  на  притежаваните  от  
дружеството  дълготрайни  материални  активи.   
 



 
2.4. Последващи  разходи  по  дълготрайните  активи 
 
 Последващо  извършвани  разходи  , във връзка  с  замяна  на  някой  компонент 
от  дълготрайните  материални  активи, който се е отчитал отделно, се  капитализират  
след  отписването на съответния самостоятелен компонент. Всичкии  останали  
последващи  разходи  се  отчитат  като  текущи  в  отчета  за  приходите  и  разходите. 
 
 
2.5.Амортизация  на  дълготрайните  материални  активи 
 
 Дружеството  начислява  амортизация  на  дълготрайните  материални  активи, 
съобразно  полезния  живот  на  отделните  активи,  определени от  ръководството  на  
дружеството  за  всеки  клас  активи. Амортизация  не  се  начислява  на  земите  и  
активите, които  са  в  процес  на  изграждане  или  доставка. 
 Амортизаията  се  начислява  от  месеца,  следващ  придобиването или  
въвеждането  в  експлоатация,  като  се  прилага  линейния  метод. 
 През  2012 г. се  прилагат  следните  амортизационни  норми : 
 
        Год.аморт.норми (%) 
 
   Сгради         4 
   Съоражения        4 
   Машини и оборудване     30 
   Компютри и моб.тел.     50 
   Автомобили      25 
   Стопански инвентар     15 
 
 
2.6. Материални  запаси 
 
 Стоково  материалните  запаси  се  оценяват  по цена на придобиване /фактурна 
с/ст плюс транспортни р-ди/. Оценката  на  потреблението  на  материалните  запаси  се  
извършва  по  метода  средна  претеглена  цена. 
 
 
2.7. Вземания 
 
 Вземанията в лева са  оценени  по  стойността  на  тяхното  възникване. Преглед  
на  вземанията  за  обезценка  се  извършва  от  ръководството  на  дружеството  в  края  
на  всяка  година  и  ако  има  индикация  за  подобна  обезценка, загубите  се  
начисляват  в  отчета  за  доходите на дружеството. 
 
 
2.8. Парични  средства  и  еквиваленти 
                                       
 Паричните  средства  в лева  са  оценени  по  номиналната  им  стойност. За  
нуждите  на  изготвянето на  отчета  на  паричния  поток  в  паричните  средства  и  
еквиваленти  се  включват  всички  налични  парични  средства  в  каси  и  банки. 
 
 
2.9. Основен  капитал 
 
 Основния  капитал на  дружеството  е  разделен  на  328 523  дяла  с  номинална  
стойност  1,00  лева  всеки  и  е  напълно  внесен. 



 
2.10  Текущите  задължения  
  
 Текущите  задължения  в  лева  се  оценяват  по  стойността  на  тяхното 
възникване. 
 
 
2.11. Провизии  за  потенциални  задължения 
 
 Провизии  за  потенциални  задължения  се  начисляват  и  признават, когато  
дружеството  има  правно  или  конструктивно  задължение, възникнало  в  резултат  на  
минали  събития, от които  се  очаква  да  изтече  икономическа  изгода  за  
погасяването  му. Ръководството  на  дружеството  определя  стойността  на  
провизиите  на  основата  на  най-добрата преценка  на  стойността,  необходима  за  
уреждането  им  към  датата  на  финансовия  отчет. 
 
 
2.12. Данъци  върху  печалбата 
 

   В  съответствие  с  българското  данъчно  законодателство,  дружеството  е  
субект  на  данъчно  облагане  с  корпоративни  данъци. 
 
  
2.13 Финансови  дълготрайни  активи 
 

Дългосрочните финансови активи – съочастия  в други предприятия  се  оценяват 
по цена на придобиване  или  по  себестойност.  
 
 
 
3.  Дълготрайни  активи 
 
3.1. Дълготрайни  материални  активи 
 
   Земи и   Сгради   Машини  Съоръж.  Транс. Други   Общо 
                             подобр.                 и оборуд      с/ва 
 
   хил.лв      хил.лв.       хил.лв.          хил.лв.       хил.лв.    хил.лв.   хил.лв.  
 
Отчетна  с/ст: 
С-до на 01.01.2012    22     280             97             50            94          39        582 
Постъпили                         1        -             -                -               -            -            1 
Излезли                              -              -                -                -               -             -           - 
С/до на 31.12.2012          23          280              97             50            94          39        583 
 
Натрупана 
Амортизация: 
С/до на 01.01.2012             5         120            84              18             94          39        360    
Аморт.за периода              1           12              1                 2               -            -          16  
Аморт.на излезлите           -               -              -                -                 -            -           - 
С/до на 31.12.2012                  6          132             85                 20               94            39         376 
Балансова стойност 
На 31.12.2012 г.                 17        148            12              30               0             0        207 
 
 



3.2. Дългосрочни финансови  активи 
 
      Дъщерни  Други 
    дружества       дружества               Общо 
       хил.лв.                   хил.лв.                           хил.лв. 
 
Салдо на 01.01.2012 год                449        86   535 
Постъпили          -         -                  - 
Излезли през годината         -         -          - 
От преоценка: 
       Намаление          -         -      -   . 
Балансова с/ст  
на 31.12.2012  г.      449        86   535  
 
 
3.3. Търговски и  други  вземания 
        31.12.2012       31.12.2011 

     хил.лв.                  хил.лв. 
 
Вземания от свързани предпр./кредит/        140       217     

     
 
 
 4. Вземания и предоставени аванси 
                                                                                      31.12.2012       31.12.2011 

     хил.лв.                  хил.лв. 
 
Вземания  от  свързани  предприятия        1042                     845 
Вземания  от  клиенти              27                       23 
Аванси /р-ди за бъд. периоди/                             8                        5 
Данъци за възстановяване               7                         7 
Други краткосрочни вземания             64           59 
Общо  вземания          1148                     939  
 
 
 
5.   Капиталови резерви 
       31.12.2012       31.12.2011 
          хил.лв.                хил.лв. 
 
Общи  резерви           149                   148 
Други  резерви         1234    1226 
          1383    1374 
 
 
 
 
6.   Текущи   задължения 

          31.12.2012         31.12.2011 
хил.лв.                  хил.лв. 

 
Задължения  към  свързани  предприятия       319                    343 
Задължения към доставчици             7                        7 
Задължения към  персонала           42         52 
Задължения към осигур.предприятия            5           5 
Общо  текущи  задължения         373                    407 



 
 
 
 
 
 
 
7.  Приходи  от  продажби 
 
                31.12.2012           31.12.2011 
       хил.лв                     хил.лв. 
 
Приходи  от  продукция            0                        0   
Приходи от продажба на стоки      1481                    2258         
Приходи от услуги          505         469  
          1986       2727 
 
 
8.  Други приходи от продажби 
                31.12.2012           31.12.2011 
       хил.лв                     хил.лв. 
 
  Приходи от продажби на ДМА        0                          0 
 
 
 
9.   Други  приходи 
                                                                                                 31.12.2012           31.12.2011 
       хил.лв                     хил.лв. 
 
Отписани задължения           15                       - 
Приходи от наеми           87                        70 
Неустойки по договори                        9                         11 
                                                                         111                       81 
 
 
10. Разходи  за  персонала 
          
              към 31.12.2012     към 31.12.2011 
         хил. лв.       хил.лв. 
 
Възнаграждения            475                      402 
Социални осигуровки и надбавки            32                        32 
 
Общо  разходи за персонала           507                       434 
 
 
 
11.  Финансови  приходи / (разходи)    
        
                към 31.12.2012     към31.12.2011
                          хил.лв              хил.лв. 
 
Лихви              -                                   5 
Операции с финансови  активи          -                                    - 
Други /банкови такси/                        -                                     -       
              -        5 



Разходи  за  данъци 
         
                към 31.12.2012      на 31.12.2011  
                                     хил.лв                              хил.лв. 
 
Разходи за текущи данъчни активи          -   1 
Разходи за отсрочени данъчни активи        -    -  . 
 
Общо             -   1   . 
 
 
 
 
 
 
04.03.2013 г.       Изготвил :           Изп.директор: 
    /К.Костадинов/       /Т.Попов/ 


