
СЧЕТОВОДЕН  БАЛАНС 
на “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД 
     КОНСОЛИДИРАН 

   І - во шестмесечие на  2006 год. 
 
 
Балансови позиции         Прило-     30.06.2006         31.12.2005 
            жение          хил.лв.              хил.лв. 
 
Нетекущи  активи 
 
Имоти,съоръжения и оборудване   3.1             9148               9580 
Инвестиции в дружества   3.2               843                 843 
Биологични активи                     55               60 
Нематериални  активи         26       31 
Отрицателна репутация               -5042       -5349 
Търговски и др.вземания          8         2 
Разходи за бъдещи периоди        50     102 
Всичко дълготрайни активи                5088                    5269 
 
Текущи  активи 
 
Материални запаси                  511     515 
Вземания и предоставени аванси  4            1938               2042 
Парични средства и еквиваленти                739            913 
Всичко текущи активи               3188               3470 
 
Общо  активи                 8276               8739 
 
 
Собствен  капитал 
 
Основен  капитал                329     329 
Преоценъчен  резерв      11       11 
Резерви                 806                         790 
Неразпределена печалба                   0                             0   
Резултат от текущия период              -126     -324 
Всичко  собствен капитал              1020                 806 
 
Малцинствено  участие              3446            3500 
 
Нетекущи  пасиви                 867                      1347 
 
Текущи  пасиви              
 
Банкови заеми                1081     884 
Текущи задължения    5           1686                1939 
Други  текущи задължения                106                        151 
Провизии        50      50 
Приходи за бъдещи периоди                  20                         62 
Всичко краткосрочни пасиви             2943              3086 
 
Общо  капитал  и  пасиви              8276              8739 
 
 
 
Дата   09.08.2006                   Съставил:           Ръководител: 



 
 
 
  
 

 
 
    ОТЧЕТ  ЗА  ДОХОДИТЕ 

              на “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД 
     КОНСОЛИДИРАН 
                                      1 – во шестмесечие  на   2006  г. 
 
 
Наименование на перата        Припо-     30.06.2006 год.    30.06.2005 год. 
            жение           хил.лв.              хил.лв. 
 
 
Приходи от дейноста    6        7561          7502 
 
Разходи  за материали             2447             2037 
Разходи за външни услуги            1114          1198 
Разходи за персонала    7         1233          1370 
Разходи за амортизация              595            706 
Други оперативни разходи              182                      171 
Всичко оперативни разходи            5571          5752 
 
Отчетна  с/ст на продадените активи            2026           1727 
 
Печалба от оперативна дейност                                   -36                       23 
 
Други приходи /разходи/-нетно    -  - 
Финансови приходи /разходи/ -нетно  8           -151           -180 
Извънредни  приходи/разходи/-нетно               -16   -3 
Печалба  преди  облагане              -203               -160 
 
Разходи  за  данъци    9                5               0 
 
Печалба /Загуба/               -208                   -160 
  В т.ч. за малцинствено участие                                             -82             -63 
 
 
 
 
 
Дата    09.08.2006                 Съставил:                   Ръководител: 
 
 
  
   
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
            ОТЧЕТ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ  
                        на  “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД 
        КОНСОЛИДИРАН 
                                                 1 – во шестмесечие на  2006 г 
 
 
          в хил.лв. 
             
Показатели                  Основен       Преоц.     Целеви      Текущ         Общо     Мал.у-е 
     Капитал      резерв      резерви      резултат   
 
Салдо към 01.01.2005                             329                14                 732           (181)           894          3759                             
 
Последващи преоценки                                                                                                          
Разпределение за резерви   
Печалба за годината                     (324)         (324) 
Други изм.в соб.капитал                (3)                   58  181             236         (259). 
Салдо към 31.12.2005                       329               11                790            (324)           806          3500 
 
Последващи  преоценки                                    
Разпределение за резерв                                                                                       
Неразпределена печалба                                                                                                        
Печалба /загуба/за периода                   (126)    (126)                     
Други изм. в соб.капитал                       16               324             340           (54)       ..                    
. 
Салдо към 30.06.2006       329           11               806            (126)          1020           3446     . 
 
 
 
 
  
 
 
Дата  09.08.2006     Съставил:   Ръководител:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ  ПО ПРЕКИЯ МЕТОД 
        на “БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ “АД 
                                    КОНСОЛИДИРАН 

                                               1 – во  шестмесечие на  2006 г 
 

    30.06.2006 30.06.2005 
  ПАРИЧНИ  ПОТОЦИ        хил..лв.     хил.лв. 
 
А.Парични потоци от оперативна дейност 
1.Постъпления от клиенти               8902        8642 
2.Плащания на доставчици            -7297       -6800 
3.Плащания/постъпления/свързани с финансови активи, 
държани с цел търговия                   0             0  
4.Плащания свързани с възнаграждения          -1217                      -1293 
5.Платени/възстановени данъци(без корпоративен д-к в/у печалбата)              0              0 
6.Платени корпоративни данъци върху печалбата               -1                           -5 
7.Получени лихви                    0                             0 
8.Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни  заеми  за 
оборотни средства                    0                            -6  
9.Курсови разлики                  -1              0            
10.Други постъпления/плащания от оперативна дейност            -77           -34  
 Нетен паричен поток от оперативна дейност  /А/           309                  504 
Б.Парични потоци от инвестиционна дейност 
1.Покупка на дълготрайни активи               -55         -162 
2.Постъпления от продажба на дълготрайни активи              62          224 
3.Предоставени заеми                   0               0 
4.Възстановени/ платени/предоставени заеми,в т.ч.по финансов лизинг                    0               0 
5.Получени лихви по предоставени заеми                 0            -19 
6.Покупка на инвестиции                   0               0 
7.Постъпления от продажба на инвестиции                 0               0 
8.Получени дивиденти от инвестиции                 0               0 
9.Курсови разлики                   0               0 
10.Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност               0               0   
 Нетен  поток  от  инвестиционна дейност  /Б/               7                            43     
В.Парични потоци от финансова дейност 
1.Постъпления от имитиране на ценни книжа                  0              0 
2.Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                 0                             0 
3.Постнъпления от заеми                               126            39    
4.Платени заеми                -107          -245 
5.Платени задължения по лизингови договори             -422             -410 
6.Платени лихви,такси,комисионни по заеми.               -82            -85 
7.Изплатени дивиденти                    0                             0 
8.Други постъпления/плаания  от финансова дейност                -5             -3          
 Нетен паричен поток  от  финансова дейност /В/           -490         -704 
 
Г.Изменения паричните средства през периода /А+Б+В/            -174         -157 
Д.Парични средства в началото на периода               913          780 
Е.Парични средства в края на периода, в т.ч.              739          623    
наличнос в касата и по банкови сметки               730                        617 
блокирани парични средства                    6              6 
 
 
 
 
 
 
Дата 09.08.2006  г.              Съставил:                Ръководител: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  КЪМ   КОНСОЛИДИРАНИЯ  ФИНАНСОВИЯ  ОТЧЕТ 
            на  “ БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ” АД 
                                    1 – во  шестмесечие  2006 г. 
 
 
1.  Учредяване  и  регистрация 
 
 Търговско  дружество “Български  транспортен холдинг” АД гр. Пловдив  е  
учредено  на 28.09.1996 год. 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 год. 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,  интепритацийте, издадени  от Пстоянния  комитет  за  
разяснения  към  същия  съвет  и  специфичните изисквания на  българското  
законодателство, всички  те  приложими  към  30.06.2006 год. 

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  2001 год. , преоценки  по  
действащото  до  края  на  2001 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  2006 год се  прилагат  следните  амортизационни  норми : 
 
        Год.аморт-норми (%) 
 
   Сгради         4 
   Съоражения        4 
   Машини и оборудване     30 
   Компютри      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  обесценка, 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  328523  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  да  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 01.01.2006  3571    5177          1337          523          6692       817   18117 
Постъпили                         11        17              25              3            115         14       185 
Излезли                              20           13              -              -                 37           2         72 
С/до на 30.06.2006        3562       5181          1362          526          6770       829   18230 
 
Натрупана 
Амортизация: 
С/до на 01.01.2006            237      1764          1062           230         4987       257     8537 
Аморт.за периода                 5          98              38             10           427           9       587 
Аморт.на излезлите           -               5              -                   -            37           -          42 
С/до на 30.06.2006           242      1857           1100           240        5377       266     9082 
Балансова стойност 
На 30.06.2006 г.              3320      3324           262             286       1393        563     9148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.2. Дългосрочни финансови  активи 
 
      Дъщерни Асоциирани 
    дружества       дружества               Общо 
 
       хил.лв.                   хил.лв.                           хил.лв. 
 
Салдо на 01.01.2006 год                    5       838   843 
Постъпили          -         -     - 
Излезли през годината          -         -         - 
От преоценка: 
       Намаление          -         -      -    .  
Балансова с/ст  
на 30.06.2006       5       838         843  
 
 
 
 4. Вземания и предоставени аванси 
                                                                                      30.06.2006       31.12.2005 

     хил.лв.                  хил.лв. 
 
Вземания  от  свързани  предприятия           -                       - 
Вземания  от  клиенти          1222                 1295 
Аванси /р-ди за бъд.периоди/                         123                   103 
Съдебни и присъдени вземания          319                   304 
Данъци за възстановяване           104                   103 
Други краткосрочни вземания           170        237  
 
Общо  вземания          1938            2042 
 
 
5. Текущи  задължения 

          30.06.2006         31.12.2005 
хил.лв.                  хил.лв. 

 
Задължения към доставчици         722                    972 
Задължения към  персонала         673       626 
Задължения към осигур.предприятия        201       209 
Данъчни задължения          120                    132 
 
Общо  текущи  задължения       1716                  1939 
 
 
6. Приходи  от  дейноста 
 
                30.06.2006           30.06.2005 
       хил.лв                     хил.лв. 
 
Приходи  от  продукция             1            1 
Приходи от продажба на стоки      2089                    1788 
Приходи от услуги        4426       4221 
Приходи от наеми и др.         887                    1358 
Приходи от финансиране                                             158         134 
  
Общо  приходи  от  дейноста       7561                   7502 
 
 
 
 



7. Разходи  за  персонала 
          
              към 30.06.2006     към 30.06.2005 
         хил. лв.       хил.лв. 
 
Възнаграждения           991                       1053 
Социални осигуровки и надбавки         242                         317 
 
Общо  разходи за персонала        1233                        1370 
 
 
 
8.  Финансови  приходи / (разходи)    
        
                към 30.06.2006     към30.06.2005
                          хил.лв              хил.лв. 
 
Лихви             (140)                           (169) 
Операции с финансови  активи            -                                - 
Разлики от промяна на вал.курсове           (2)                                1 
Други /банкови такси/                         (9)                             (12) 
 
Общо              (151)                             (180)  
 
 
9. Разходи  за  данъци 
         
                към 30.06.2006      на 30.06.2005  
                                     хил.лв                              хил.лв. 
 
Разходи за текущи данъчни активи          5       - 
Разходи за отсрочени данъчни активи         -        -     .    
 
Общо            5      -      .       
 
 
 
 
 
 
 
 
09.08.2006 г                   Изготвил :             Изп.директор: 


