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Годишният консолидиран доклад за дейността представя коментар и анализ на
финансовия отчет и друга съществена информация относно финансовото състояние и
резултатите от дейността на „Трейс Груп Холд” АД и дъщерните му дружества. Той съдържа
информацията по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството и чл. 100н, ал. 7 от Закона за
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), както чл. 32, ал. 1, т. 2 и 4 от Наредба № 2 на
Комисията за финансов надзор, чл.187 и чл. 247 от Търговския закон.
І. Обща информация за дружеството
„Трейс Груп Холд” АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от
ЗППЦК. Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело
№255/2005год.
Седалище и адрес на управление: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.
Адрес за кореспонденция: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.
Предмет на дейност:
Извършване на строително-монтажни работи;
Управление на проекти в областта на високото и пътно строителство
Консултантски услуги
Търговска дейност
Отдаване под наем (сублизинг)на дълготрайни активи.
Акционерен капитал:
24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции с номинална
стойност 1 лев всяка, от които 24 195 752 бр. с право на глас и 4 248 бр. собствени без право на
глас. Акциите на „Трейс Груп Холд” АД се търгуват на Българска фондова борса от 27 октомври
2007 г.
Обслужващи банки :
Уникредит Булбанк АД
МКБ Юнион Банк АД
Първа Инвестиционна Банка АД
Корпоративна Търговска Банка АД
Обединена Българска Банка АД
SG Експрес Банк АД
Банка Пиреос АД
Регистриран одитор, отговорен за одита: СОП „Ейч Ел Би България” ООД.
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ІI. Развитие на дейността
1. Предмет на дейност
„Трейс Груп Холд” АД е холдингово дружество, което обединява браншово обвързани
дружества в строителния сектор. Дейността им е специализирана в отделни направления в
зависимост от капацитета и местоположението на съответното дружество. Централата на
холдинга е в гр.София, а седалищата на дъщерните дружества са разположени в
структуроопределящи региони на България - Стара Загора, Пловдив, Бургас, Плевен, Ямбол,
Кърджали, Смолян и Казанлък.
Холдингът успешно реализира проекти по оперативните програми на Европейския съюз,
изпълнява обекти от национално и регионално значение, свързани със строителство,
поддръжка, реконструкция, рехабилитация и възлагане на проекти от: транспортната
инфраструктура /пътища, автомагистрали, летища и железопътна инфраструктура/,
благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и озеленяването,
околната среда, енергийната инфраструктура, високото строителство и прилежаща
инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, рехабилитация , реконструкция
и строителство на пътища, автомагистрали, летища, изграждане на метростанции и
метроучастъци, ж.п. линии и съоръжения, градска инфраструктура и пътна маркировка.
Изпълнява консултантска и инженерингова дейност, управлява дружествени дялове и акции от
капитала на дружества от страната и чужбина.
Отговаря на критериите за участие в международни процедури на Организацията на
Северноатлантическия договор, чрез Агенцията на НАТО по подръжката и снабдяването.
Дружеството притежава NCAGE-код на производител/доставчик/ от кодификационната
система на НАТО и уникален D-U-N-S-код, който идентифицира дружеството, като доставчик на
американското правителство на стоки и услуги. Дружеството е включено в списъка с базата данни
на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО към Министерство на
икономиката и енергетиката. Това дава право на участие в процедури по Наредба за условията и
реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни
процедури на Организацията на Северноатлантическия договор /НАТО/, чрез Агенцията на
НАТО по подръжката и снабдяването /НАМСА/.
Холдингът притежава търговски марки TRACE, и търговска марка „Строител на годината”,
регистрирани в Патентното Ведомство на Република България.
Трейс Груп Холд АД е член на:
- Камарата на строителите в България
- Българската браншова камара "Пътища"
- Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
- Асоциацията на индустриалния капитал в България
- Българска асоциация на водите
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Резултати от дейността.

Структура на нетните приходи от продажби:
През 2012г. консолидираните приходи от дейността са в размер на 303 410 хил.лв. и
намаляват с 19.99% спрямо 2011г.(2011г.-379 192 хил.лв.).
Консолидираните нетни приходи от продажби са в размер на 302 703 хил.лв. и намаляват с
20.01% спрямо 2011г.(2011г.-378 423 хил.лв.).
Приходите от продажби на групата са реализирани в основната си част на територията на
РБългария.

Продажби на продукция

2012г.

Относителен
дял 2012г.

1 211

0.40%

1 540

0.41%

1 357

0.40%

2011г.

Относителен
дял 2011г. 2010г.

Относителен
дял 2010г.

Продажби на услуги в т.ч.

290 065

95.83%

361 217

95.45%

330 086

97.39%

Услуги по СМР договори

287 896

95.11%

355 679

93.99%

327 403

96.60%

Продажба на стоки

4 788

1.58%

3 944

1.04%

3 619

1.07%

Други приходи в т.ч.

6 639

2.19%

11 722

3.10%

3 853

1.14%

302 703

100%

378 423

100.00%

Общо

338 915

100.00%
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В сруктурата на нетните приходи от продажби с най-голям дял в размер на 95.83% са
приходите от услуги на стойност 290 065 хил.лв. В абсолютна стойност те намаляват с 71 152
хил.лв. спрямо предходната година (2011г.-361 217 хил.лв.), но запазват относителния си дял в
нетните приходи от продажби (2012г.- 95.83%) (2011г.- 95.45%). В основната си част те са
формирани от приходи от строително-монтажни работи в размер на 287 896 хил.лв, които
наамаляват стрямо 2011 г. с 19.06%.
Обектите, които дружествата от групата са изпълнявали и от които са отчели приходи от
услуги през 2012г. са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Автомагистрала "Тракия" /А-4/ "Оризово-Бургас", участък: ЛОТ 2 "Стара Загора -Нова Загора",
от км 210+100 до км 241+900
Проект за разширение на Метро София Първи диаметър: Участък ж.к. Младост I(МС13)бул.Цариградско шосе (МС19) с подземен паркинг
Разширение на софийското метро - втори диаметър от пътен възел "Надежда" до бул. "Черни
връх" - Обособена позиция II бул."П.Евтимий"-бул."Черни връх" с дължина 2,6 км. и 3
метростанции
Ремонт на бул. "Черни връх" от кръстовището с ул. "Хенрих Ибсен" /"Сребърна"/ до
кръстовището с бул. "Тодор Каблешков"
Рехабилитация на път III-3402 Славяново-Пордим – от км 10+654.81 до км 21+763.03, област
Плевен Application number: 2(2i)-1.1-3
Лот 41: „Рехабилитация и реконструкция на път-II-58-Р-н I-5 (Черноочене)-границата с ОПУ
Пловдив от км17+500 до км 25+047 и път III-5904-Крумовград-Дъскари-Голямо Каменяне-АвренГръцката граница от км 20+340 до км 26+166, с обща дължина 13.373, област Кърджали“
Път I-9 „Слънчев бряг-Бургас“от км 222+849.41 до км 225+522.39 участък: от км 222+849.41 до км
225+522.39 /километраж по проект обход Поморие/; участък: от км 222+289.41 до км 224+962.32
/километраж по съществуващ път/
Поддържане базирано на показатели на изпълнение, на АМ „Люлин“ и прилежащите пътни
съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата от км0+000 до км 19+495,
включително и пътни връзки с обща дължина 6,5700 км, от които 570,00 метра магистрален
габарит (A29), на територията на ОПУ – София и ОПУ – Перник, стопанисвана от АПИ, съгласно
чл. 19, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата
Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти по обособени позиции: 1. Кръстовище на
две нива бул. „Андрей Сахаров“ бул. „Андрей Ляпчев“
Поддържане(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации) на 1263.690 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ – Областно пътно
управление София съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата
Поддържане(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации) на 10.125 км допълнителни републикански пътища, стопанисвани от АПИ – Областно
пътно управление София съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата
Текущ ремонт и поддържане на пътните настилки на територията на Столична община – зона I
Райони Витоша, Лозенец, Средец и Триадица с граници: пл. Св.София, бул.Цар Освободител вкл.,
ул.Московска вкл.,ул.Париж вкл., ул.Шипка вкл.,ул.Мизия вкл., ул.Хан Омуртаг вкл., бул.Еминеску
вкл.,бул.П.К.Яворов вкл.,бул.Симеоновско шосе вкл., Околовръстен път вкл.,границата м/у р-н
Панчарево и р-н Витоша, граница на СО, граница м/у р-н Овча купел и р-н Витоша, бул.Никола
Петков, бул.Цар Борис III, ул.Тодор каблешков, бул.България, бул.акад.И.Е.Гешов,
ул.Св.Г.Софийски, бул.Прага, бул.Хр.Ботев, ул.Позитано, бул.Витоша
Услуги по зимно поддържане и лятно почистване на пътища в парк „Витоша“, на част от
републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа по
Обособена позиция 3: Общинска пътна мража на Район „Витоша“ и Район „Панчарева“
Услуги по зимно поддържане и лятно почистване на пътища в парк „Витоша“, на част от
републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа по
Обособена позиция 5: Общинска пътна мража на Район „Връбница“ и на Район „Нови Искър “ и
Републикански път / II-16/ Ребърково - София
Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, Лот №2 северозападна и централна северна
област, Идентификационен № на МОТ:W-02
5
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16.
17.

18.

19.
20.
21.
22.

Рехабилитация Път І-6 Участък "Мъглиж-Гурково" от км.319+561 до км.352+424.84=352+433 и и
Участък "Гурково-Сливен" от км.352+433 до км 387+300, Договор TRP V ЛОТ 11
Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив
- Бургас, по обособени позиции:
Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово - Калояновец, включително
главните коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на
железния път 21 км;
Позиция 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Ямбол и Завой - Зимница,
включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях
с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км;
Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително
главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и
подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в
гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина
на железния път 122 км
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации) на автомагистрален участък от АМ “Тракия” от км 174+379 до км 208+097, включително
и принадлежащите пътни връзки с дължина – 1,469 км в обхвата на автомагистралата на
територията на ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ
"Транзитни пътища V" Лот № 17 - Път IІ-16 „Мездра- Ребърково-Елисейна”, Участък 1 от км
0+000 до км 22+544,90; Път IІ-16 „Елисейна- Своге”, Участък 2 от км 22+550 до км 50+790,53; Път
IІ-16 „Своге- Нови Искър”, Участък 3 от км 50+790,53 до км 81+778,84; с обща дължина 81.773 км
Допълнително проектиране и строителство на Обект: Автомагистрала /А2/ „Хемус” „СОП –
Пътен възел Яна” от км. 0+000 до км. 8+460
Лот 28 - Рехабилитация на път ІІІ-591 Крумовград - яз. "Студен кладенец" от км 0+000 до км
24+860
Продължение на обект частично ограждане до осъществяване на цялостно ограждане на
ЗМ"Лозенски път" на имот №001711 в землището на гр. Свиленград

23.

Рехабилитация на пътни кръстовища -„Поликлиника", „Автогара", „Петрол" в гр. Свиленград и
подход към гр. Свиленград от Р. Гърция", по проект "Живот на пътя-Виса-Свиленград”

24.
25.

Изграждане на състезателно трасе за мотокрос фристайл на територията на спортна зала "Армеец"
Реконструкция и електрификация на ж.п.линия Свиленград-турска граница

26.

Определяне на изпълните за извършване на поддържане (превантивно,текущо,зимно и ремонтно
възстановителни работи при аварийни ситуации) на републикански пътища на територията на
ОПУ Смолян
Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на
община Девин за четири сезона 2010-2011, 2011 -2012, 2012-2013, 2013-2014
Частично асфалтиране и реконструкция на улици и пътища в община Смолян Обособена позиция
№ 3 -с.Стойките, с.Солища, с.Гела, с.Широка лъка улици в гр.Смолян, в т.ч.ул."Хр.Смирненески”
кв.Езерово
Аварийни дейности в Община Смолян
Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – община Борино
Основен ремонт на път Стоманово
Изкърпване на пънта настилка на входната артерия на гр. Девин
Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа на територията на
община Смолян
Зимно поддържане и снегопочистване на Общински пътища на територията на община Летница
за зимния експлоатационен сезон 2012/2013с обща дължина 17,02 км. и Републикански пътища в
границите на град Летница с обща дължина 6,463 км.
Зимно поддържане общинска пътна мрежа на община Ловеч 2012-2013
Поддържане и снегопочистване на републикански пътища в чертите на град Луковит през зимния
сезон 2011/2012г.
Рехабилитация на общински път PVN 3170 „PVN 1146, Вълчитрън – Борислав/Катерица –

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Одърне – ж.п. гара Одърне
Ремонт на част от третокласната и четвъртокласната пътна мрежа на територията на община
Долна Митрополия
Ремонт на улиците „Дунав” и „Георги Михайлов” в с.Байкал
Асфалтиране на площадка на обект: „Дом за деца лишени от родителски грижи с.Тотлебен”
Асфалтиране на площадка на обект: „Бензиностанция Snell до Кооперативен пазар гр. Плевен”
Асфалтиране площадка на обект: „Вертикална планировка склад Байер гр.Ловеч”
Асфалтиране площадка и направа канал за преглед на коли на обект: „Автобусен гараж на СД
Елит 97”
Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчаване на общинска пътна мрежа в Община
Свиленград през зимния сезон 2011-2012г.
Аварийни действия при стихийно бедствие - февруари 2012 г.
Възстановяване жилищни сгради нострадали от наводнение в гр. Свиленград - възстановителна
помощ чрез предоставяне на строителни услуги
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни
ситуации) на 735.259 км републикански пътища, стоапнисвани от АПИ – ОПУ Ловеч, съгл. чл.19,
ал.1, т.1 от ЗП
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни
ситуации) на 779.7 км републикански пътища, стоапнисвани от АПИ – ОПУ Стара Загора, съгл.
чл.19, ал.1, т.1 от ЗП (РПС Казанлък и РПС Гурково)
Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно - възстановителни работи при аварийни
ситуации/ на 136,9 км републикански пътища на територията на РПС Гурково, стоапнисвани от
АПИ – ОПУ Стара Загора, съгл. чл.19, ал.1, т.1 от ЗП
Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни
ситуации) на 620.500 км републикански пътища, стоапнисвани от АПИ – ОПУ Кърджали, съгл.
чл.19, ал.1, т.1 от ЗП
Асфалтови кърпежи на ул.”Ангел Вълев”, гр.Елхово
Благоустрояване на парково и предпарково пространство-гр.Елхово, асфалтиране на пешеходна
алея
Фотоволтаични централи/Соларен парк Червенаково
Фотоволтаични централи/Соларен парк Палаузово
Фотоволтаична централ „Стоянов кладенец
Зимно поддържане на Община Тунджа
Възстановяване на отводнителен канал с.Крушаре
За възлагане на обществена поръчка за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации) на 587.6 км републикански пътища на
територията на ОПУ Ямбол стопанисвани от АПИ, съгл. чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата
Изграждане, основен и текущ ремонт, реконструкция и поддържане на четвъртокласна пътна
мрежа и улична мрежа на територията на община Раднево. Поддържане на общинската пътна
мрежа при зимни условия и сногопочистване.
СМР градски парк и лесопарк Боровец гр.Ямбол
Ремонт на паважна настилка на обект площад Велчова завера
Пътни входно-изходни съоръжения за служебния вход и входа и изхода на паркинга на
територията на провеждане на Фестивала-Авиобаза Доброславци, град София
Изграждане на нова улица от 510- от509- от508- от 508а между кв.100 и кв.113а местност Витоша
ВЕЦ Симеоново гр.София,част пътна
Асфалтиране междублоково пространство на ул.Яна Язова №10
Рекордиране на паважна настилка на трамвайни коловози на бул.бул.Цар борис ІІІ пред ЗТ
Трамкар
Поддържане на платната за движение и зимно поддържане на републиканските пътища в
границите на град Ихтиман с обща дължина 4,050 км,както следва:
Път І-8 – София – Нови хан- Ихтиман – Костенец от км124+436 до км127+886=3,450км
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Път III-822 Самоков – Ихтиман от км35+100 до км35+700=0,600 км
СМР на обект:Манастирски ливади-Запад ул.Българска легия
Доставка и полагане на тротоарни плочки - неоцветени
Ремонт на помещения в офис сграда на Балканкерамик АД
Спортен център с трибуни - Созопол
Възстановявяне на настилки , разррушени по време на аварийни ремонти по водопроводната и
канализационна мрежа , обслужвана от "ВиК" ЕАД , гр. Бургас на територията на техническите
експлотационни райони на предприятието" - ЛОТ 1 – Район Бургас - град , ЛОТ 2 – Район Бургас
– извънградски - Долно Езерово, Горно Езерово, Лозово, Крайморие, Сарафово, кв. Меден
Рудник;
Поддържане превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации) на 1169,4 км републикански пътища, на територията на ОПУ Бургас, стопанисвани от
АПИ» - РПС М.Търново
Поддържане превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации) на 1169,4 км републикански пътища, на територията на ОПУ Бургас, стопанисвани от
АПИ» - РПС М.Търново
Направа на асфалтова настилка на територията на "Лукойл ННефтохим Бургас" АД
Дейности по поддържане на пътната сигнализация и маркировка, ремонт на съществуващо и
монтиране на ново крайпътно и крайулично оборудване и обновяване на спирковите заслони на
територията на ТД "Зора" и ТД"Възраждане" в Община Бургас
Текущ ремонт и поддържане на улични пътни и тротоарни настилки на територията на ТД
"Възраждане" , Община Бургас"
Направа на стабилизирана пътна настилка на полски път в землището на с. Кръстина за
изграждането на фотоволтаичен парк
Текущ ремонт и поддържане на улични пътни и тротоарни настилки на територията на ТД
"Възраждане" , Община Бургас
Строително монтажни работи на обект "Бензиностанция в к-с "Лазур"
Изграждане на подход към обект "Супермаркет "ЛИДЛ" с. Равда общ. Несебър
Доставка и полагане на плътна асфалтова смес в гр.Приморско"
Направа на асфалтова настилка в кк"Св. Влас"
Изграждане на временен паркинг на летище Бургас
Направа на асфалтова настилка в кк"Слънчев бряг"
Ремонтни пътни и асфалтови работи на ул. Св. Иван Рилски и ул. Панайот Хитов в гр. Поморие”,
както следва: ул. Панайот Хитов от ос.т. 958 до ос.т. 987 и ул. Св. Иван Рилски от ос.т. 987 до ос.т.
962
Премахване на хоризонтална маркировка и полагане на нова маркировка на писта, рульожки и
перон на летище Бургас
СМР на обект III-9901 "Ахтопол - Резово" от км 14+070 до км 30+238
Направа на трошенокаменна настилка до магазин "Метро" в Бургас
Реконструкция на ГСМ при летище Бургас по обособени позиции. Обособена позиция №1 –
Строителна част
Ремонт и поддържане на светофарни уредби, гр.Бургас
Направа на асфалтова настилка с неплътна смес на територията в гр. Созопол , местност
"Буджака" до ул. "Виа Понтика"
Преасфалтиране на бензиностанция находяща се к-щето на главен път Бургас-Каблешково и
общински път обслужващ м.с. "Черно море"
Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби, пътни маркировки и други
елементи, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на Община
Бургас, по обособени позиции както следва:Обособена позиция ІІІ: Монтаж, ремонт и поддръжка
на светофарни уредби на територията на община Бургас.“
Супермаркет ЛИДЛ-F 109”, находящ се в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, УПИ I-54, кв. 133 и пътно
кръстовище за осигуряване на достъп
Възстановяване на асфалтова настилка на територията на к-с Меден рудник, гр.Бургас
8
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Реконструкция, локални ремонти и асфалтиране на обект - паркинг за служебно ползване на
Митница Бургас"
Преминаване на извън габаритен товар на територията на гр. Бургас , по пътя Лукойл Нефтохим
БУргас
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и
четвъртокласните пътища в Община Царево по
Обособена позиция 1: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените
места - гр. Царево, с. Лозенец, с. Велика, с. Изгрев и асфалтова настилка на четвъртокласните
пътища Царево-Лозенец, Лозенец-Велика, Велика-Фазаново
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и
четвъртокласните пътища в Община Царево по
Обособена позиция 2: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените
места - гр. Ахтопол, с. Синеморец, с. Бродилово и асфалтова настилка на четвъртокласните
пътища Царево-Бродилово, Българи–Кости
Ремонт и поддържане на асфалтовите участъци на територията на на Летище Бургас
СМР на обект III-9901 "Ахтопол - Резово" от км 20+600 до км 30+250 - продължение Синеморец Резово
Текущ ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на община Поморие, разделена
на три зони
СМР на обект ІІІ-9901 „Царево-Ахтопол” от км 8+000 до км 14+000
СМР на обект ІІІ-9901 „Царево-Ахтопол” от км 3+000 до км 11+000
Строителство на Нова сграда ДП „РВД” на Летище Бургас
Ремонт улична/ пътна мрежа I етап/ поз.1 Основен ремонт общински път /I-6 КалоферКазанлък/ с.Тъжа
Ремонт улична/ пътна мрежа I етап/ поз.3 Основен ремонт улици "Христо Ботев" и "Васил
Левски" с.Осетеново
Ремонт улична/ пътна мрежа I етап/ поз.4 Основен ремонт на тротоари-център с.Долно Сахране I
етап
Ремонт улична/ пътна мрежа I етап/ поз.4 Основен ремонт на тротоари-център с.Долно Сахране I
етап
Ремонт улична/ пътна мрежа I етап/ поз.4 Основен ремонт на тротоари-център с.Долно Сахране I
етап
Ремонт улична/ пътна мрежа I етап/поз.2 Основен ремонт площадно пространство с. Асен и
тротоари около църква с. Асен
Ремонт улична/ пътна мрежа I етап/поз.5 Основен ремонт улици в гр.Павел баня/ Изграждане
паркинг ул."Чудомир"
Ремонт улична / пътна мрежа II етап - поз.1: Основен ремонт улици в гр. Павел баня - II;
Подобект 1.1 Основен рем. На паркинг ПРО; Подобект 1.2 Основен ремонт улици
Ремонт улична/пътна мрежа - II етап - позиция 3: Основен ремонт на общинска улица в с.Турия
Отводняване и асфалтиране на алея на жил. блок на бул. "Ал. Батенберг"№111
Асфалтиране на ул. "Теменуга" с.Средногорово 1300м2
Асфалтиране на ул. "Розова долина"-IIIетап с.Овощник 1500м2
Асфалтиране на ул.'Т.Бенковски", с.Бузовград 750 м2
Асфалтиране на ул."М.Палаузов", с.Бузовград 540 м2
Преасфалтиране на ул. "Ср. гора" отсечка от ул."В. Левски" до ул."Хр. Ботев" с.Бузовград 400м2
Асфалтиране на ул. "Ал. Стамболийски" след подмяна на водопровод от бул."23 ПШП" до
ул."Стара планина" гр.Казанлък 2900м2
Асфалтиране на ул. "П. Волов" I етап, с.Горно Черковище 1500м2
Асфалтиране на ул. "Ивайло" I етап, с.Горно Черковище 600м2
Възстановяване на част от асфалтова настилка на ул. "Роза" I етап, с. Розово 200м'
Реконструкция на ул. в гр. К-к и общинска пътна мрежа през 2012г. - Ремонт на четвъртокласна
пътна мрежа по утвърден списък на ОбС - Казанлък
Реконструкция и рехабилитация на 8 улици - гр.Първомай
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Предотвратяване на риска от наводнения и борби с ерозията чрез раконструкция на коритото на
р.Осъм в гр.Ловеч
Полагане на асфалтова настилка на обект: "Фотоволтаично поле с.Дъбово пътна връзка и
паркинг"
Проектиране и рехабилитация на пешеходна пътека, находяща се в гр.Раднево,обл.Ст.Загора,
бул."Г. Димитров" №24 до СОУ "Гео Милев"
Реконструкция на селищна водопроводна мрежа село Мъдрец, община Гълъбово
Рамково споразумение за текущо поддържане на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и
местостоянки за самолети във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево”
Поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации/ на 779.7 км републикански пътища, стопанисвани от АПИ-Областно пътно управление
Стара Загора съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата" №Д-54/03.11.2010г.
Зимно поддържане на общинаската пътна мрежа - 236 км., разположена на територията на
Община Стара Загора за сезон 2012-2013 г
Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища за движение на град Казанлък през
2012г.
Текущ ремонт и поддържане на общинска пътна мрежа град Казанлък през 2013г.
Маркировка на територията на ПГСАГ
Изработване на пешеходни пътеки със структурен пластик /червен и бял/ град Стара Загора
Хоризонтална пътна маркировка РПМ на територията.на ОПУ Смолян
Изработване на пешеходни пътеки със структурен пластик гр.Гълъбово
Хоризонтална пътна маркировка на територията на ОПУ Ст.Загора
Хоризонтална пътна маркировка на територията на ОПУ София
Маркировка в района на АТЕ ПЛАСТ ООД

Основни възложители на дружествата в групата през 2012г. година са Агенция Пътна
инфраструктура и Метрополитен ЕАД, както и Общини на територията на цялата страна. Малък
дял от клиентите на дружествата в групата са частни инвеститори.
Нетните приходи от продажби на продукция представляват едва 0.40% от приходите от
дейността. През 2012г. те са на стойност 1 211 хил.лв. и са формирани в основната си част от
продажбата на асфалтови смеси, инертни материали и бетонови и варови разтвори и СБЕ. Найголям дял от тези приходи заемат приходите от продажба на асфалтови смеси в размер на
815хил.лв. и представляват 67.30% от всички приходи от продажба на продукция. През отчетната
година се наблюдава намаляване на абсолютния размер на приходите от продажба продукция
(2011г.-1 540 хил.лв.), но относителният им дял в общия размер на нетните приходи се запазва
(2011г. – 0.41%). Причината за това е, че дружествата, разполагащи с асфалтови бази и тези, които
имат сключени концесионни договори за производство на инертни материали, влагат
произведената от тях продукция на обектитите на които извършват строително-монтажни работи
или продават същата на други дружества в групата, които не разполагат със собствени
производствени звена. Мобилните асфалтосмесители се монтират в районите на изпълняваните
обекти и целта е да обезепечават строителството на обектите с необходимите продукти.
Продажбата на стоки също има малък дял в нетните приходи от продажби. Тя нараства
спрямо 2011г., както в абсолютна стойност, така и като относителен дял и е в размер на 4 788
хил.лв. (2011г.-3 944 хил.лв.) и 1.58% (2012г.) спрямо 1.04% (2011г.). Това са приходи
формирани от продажба на горива в размер на 2 674 хил.лв., техническа сол в размер на 663
хил.лв. и материали за жп строителство на стойност 1 028 хил.лв., в основната си част
реализирани от търговското дружество на холдинга Трейс Комерс ЕООД.
През годината се наблюдава съществено намаляване и на приходите от други продажби
спрямо съпоставимия период. Другите приходи включват приходи от продажба на материали,
наеми на дълготрайни активи, производствени отпадъци, неустойки, отписани задължения. Те са
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в размер на 6 639 хил.лв. спрямо 11 722 хил.лв.(2011г.). Най-голям дял в тези приходи имат
приходите от продажба на материали, които са в размер на 4 364 хил.лв. и намаляват спрямо
съпоставимия период с 54.68 % (2011г.-9 629 хил.лв.) В основната си част те са продадените
горива от дружествата в групата на подизпълнителите им, с цел осигуряване на по-добра
организация и ритмичност в работата. След приключване на дейностите по някои от найголемите проекти изпълнявани през последните три години,( ЛОТ -2 АМ Тракия и двата участъка
от Софийското метро)значително бе намален и обемът на продаваните материали.
Относителният дял на видовете приходи в нетните проходи от продажби намира
следното графично изражение:

Структура на финансовите приходи
През 2012 г. финансовите приходи са в размер на 705 хил.лв. и намаляват спрямо 2011 г. с
64 хил.лв. (2011г.-769 хил.лв.). Те не се променят съществено, както в абсолютна стойност, така и
като относителен дял към общия размер на приходите. Намаляват приходите от лихви по
търговски заеми-29 хил.лв. (2011г.-39 хил.лв.), приходите от лихви по сметки - 7 хил.лв. . (2011г.21 хил.лв.) и приходите за лихви по търговски вземания – 419хил.лв. (2011г.- 536 хил.лв.). Не са
реализирани приходи от лихви по лизингови договори (2011г.-74 хил.лв.),което е в резултат на
приключване на договорите за сублизинг на дълготрайни материални активи на дружества извън
групата на Трейс Груп Холд АД. Значително нарастват приходите за лихви по депозити- 171
хил.лв. (2011г.-34 хил.лв.). Това нарастване се дължи на това, че през отчетната година
дружествата са предоставили свободните си оборотни средства под формата на депозити пред
банки или други институции с инвестиционна цел. Нарастват и другите приходи от лихви в
сравнение със съпоставимия период. Те са в размер на 43 хил.лв.(2011г.- 36 хил.лв.).
Положителните курсови разлики са в размер на 20 хил.лв. и намаляват спрямо 2011 г. (2011г.26 хил.лв.). Другите финансови приходи са в размер на 16 хил.лв. . (2011г.-3 хил.лв)
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Структурата и изменението на финансовите приходи са показани в табличен и графичен
вид по-долу.
Хил.лв.

Вид приход

2012г.

Относителен
Относителен
дял 2012г. 2011г. дял 2011г.

2010г.

Относителен
дял 2010г.

Приходи от лихви в т.ч.

669

94.89%

740

96.23%

810

50.75%

по търговски заеми

29

4.11%

39

5.07%

67

4.20%

74

9.62%

344

21.55%

34

4.42%

134

8.40%

по лизингови договори
по депозити

171

по сметки

24.26%

7

0.99%

21

2.73%

16

1.00%

по търговски вземания

419

59.43%

536

69.70%

248

15.54%

други
Резултат от продажба на
дъщерни и асоциирани
предприятия

43

6.10%

36

4.68%

1

0.06%

574

35.96%

Положителни курсови разлики

20

2.84%

26

3.38%

4

0.25%

Други финансови приходи

16

2.27%

3

0.39%

208

13.03%

705

100.00%

769

100.00%

1 596

100.00%

Общо

Структура на разходите по икономически елементи
През 2012 г. разходите по икономически елементи намаляват спрямо предходната година
с 18.14% и са в размер на 292 515 хил.лв., разпределени както следва:
Хил.лв
Вид разход

2012г.

Относителен
дял 2012г.

2011г.

Относителен
дял 2011г.

2010г.

Относителен
дял 2010г.

Използвани суровини, материали

71 034

24.28%

68 227

19.1%

34 676

11.1%
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и консумативи
Разходи за външни услуги

191 720

65.54%

256 381

71.7%

249 497

79.6%

Разходи за амортизации
Разходи за заплати и осигуровки
на персонала

7 293

2.49%

6 380

1.8%

4 628

1.5%

18 588

6.36%

21 885

6.1%

18 971

6.1%

Обезценка на активи

1 992

0.68%

1 324

0.4%

2 982

1.0%

Други разходи

1 888

0.65%

3 152

0.9%

2 646

0.8%

292 515

100.00%

357 349

100.0%

313 400

100.0%

Общо разходи
по икономически елементи

През 2012 г. разходите за суровини, материали и консумативи не се променят съществено
като абсолютна стойност спрямо съпоставимия период. Те нарастват с 2 807 хил.лв. или с 4.11%.
По своята същност това са разходи за основни и спомагателни материали за производство,
горивни и смазочни материали, гуми, резервни части, ел. енергия, офис материали и
консумативи, вода и други. По-съществена е промяната на относителния им дял в общата
стойност на разходите по елементи- 24.28 %(2011 г.-19.1%).
С най-значителен дял са разходите за основни материали за производство- 57 545 хил.лв и
разходите за горива и смазочни материали – 9 834 хил.лв. Разходите за основни материали за
производство нарастват с 4 424 хил.лв. или 8.32% спрямо предходния период, а разходите за
горива и смазочни материали намаляват с 1 124 хил.лв. или 10.26%. Независимо от намаляване на
приходите от СМР услуги, тези видове разходи за материали не бележат съществени изменения
като абсолютна стойност. Причина за това е, че голяма част от работите дружествата от холдинга
са изпълнили със собствени сили, а също така и големия обем на транспортните разходи, които
се изпълняват с автомобили, собственост на дъщерното дружество Трейс Транс ЕООД. При
останалите разходи за материали, също няма съществени изменения на стойностите, съпоставени
с предходния отчетен период. В Трейс Груп Холд АД закупуването на основните материали и
горивата се осъществява чрез дъщерното дружество на холдинга Трейс Комерс ЕООД.
Централизираните доставки на материали дават възможност за ритмично снабдяване на
дружествата от групата, оптимизирани цени и гарантирано качество на закупените материали.
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Разходите за външни услуги включват: разходите за подизпълнители, нает транспорт,
ремонти, застраховки, реклама, консултантски и други договори, охрана, данъци и такси и други.
През 2012 г. се наблюдава значително намаляване спрямо предходния период на абсолютния
размер на стойността на разходите за външни услуги – 191 720 хил.лв (2012 г.) спрямо 256 381
хил.лв.(2011 г. ) и намаляване на относителния им дял към разходите за дейността по елементи –
65.54% (2012 г.) към 71.7% (2011 г.). Услугите от подизпълнители са в размер на 173 804 хил.лв.
или 90.66% от общия размер на разходите за външни услуги. Това намаление в абсолютна
стойност е в резултат на намаляване на обемите на извършените строителни дейности и
намаляване на приходите от продажби. Намалява абсолютният и относителният дял и на
разходите за нает транспорт 2012г. ( 4 996 хил. лв. - 2.61%) спрямо 2011г.(8 572 хил. лв. – 3.34%).
Причина за това е изключително добрата обезпеченост на Трейс Груп Холд АД със
специализирани товарни автомобили. През 2012 г. се наблюдава нарастване на разходите за
механизация. (2012 г.- 5 379) (2011 г.- 3 890 хил.лв.).Причина за това нарастване е наемането на
машини, които както в периоди на изключително интензивна работа, така и поради спецификата
на някои дейности е по-ефективно да бъдат наемани.
Разходите за застраховки през годината са в размер на 937 хил.лв и намаляват спрямо
предходния период с 65 хил.лв. От разходите за външни услуги съществено намаляват
разходите за консултантски и други договори с 2 475 хил.лв, разходите завзривни работи с 623
хил.лв., разходите за наеми с 423 хил.лв. и нарастват разходите за охрана с 373 хил.лв.,
лабораторни изпитвания със 155 хил.лв. и за геодезически услуги със 157 хил.лв.
Независимо от преразгледаната през 2009 година счетоводна политика по отношение
амортизационните срокове на активите, при разходите за амортизация се наблюдава тенденция
към нарастване на стойността им. Те са в размер на 7 293 хил.лв. (2012 г.) спрямо 6 380 хил.лв.
(2011г.). Трейс Груп Холд АД продължи инвестирането в дълготрайни материални активи, което
бе съобразено с дейностите по изпълнение на договорите, които се сключваха. През 2010 г. бяха
закупени 100 бр. товарни автомобили Рено Керакс на стойност 6 580 хил.евро. Същите са
закупени по договор за лизинг с Уникредит Лизинг АД и са със срок на изплащане 36 месеца.
Закупуването на тези автомобили създаде независимост от доставчиците на транспортни услуги и
възможност за достигане на максимална производителност и оптимална себестойност. През
2011г. и 2012г. бяха поетапно закупени специализирани автомобили на обща стойност 2 376
хил.лв., които обезпечиха дейността на дружествата по сключените дългосрочни договори за
текущо и зимно поддържане. През 2012г. от съществено значение за дейността на групата е и
закупуването на Система за полагане на панели за коловоз - S2PV. Стойността на машината е в
размер на 2 775 хил.лв. и е разработена от френската фирма „Жисмар”. Тази система е новост за
РБългария и инвестирайки в нея Трейс Груп Холд АД излиза на пазара на ремонта,
рехабилитацията и новото строителство на железопътните пътища в страната.
През отчетния период Трейс Груп Холд АД и дружествата от групата са придобили
дълготрайни материални активи на стойност 18 751 хил.лв., които включват както закупените
през 2012 година, така и въведените в експлоатация активи, закупени в предходни отчетни
периоди, за които се изисква значителен период от време за подготовка за въвеждането им в
употреба. Капитализирани са разходи за дълготрайни материални активи в размер на 1074
хил.лв. Най-голям дял от общия размер на придобитите и въведени в експлоатация дълготрайни
материални активи се пада на машини и оборудване, които са на стойност 9 845 хил.лв. и земи на
стойност 5 142 хил.лв. През периода са придобити и дълготрайни нематериални активи на
стойност 20 хил.лв.
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Към 31.12.2012 г. групата има начислени разходи от обезценка на активи в размер на 1 992
хил.лв., които в основната си част са в резултат на начислената обезценка на вземането на Трейс
Холидей ЕООД от ЕТ Джуел-Н.Димитров в размер на 1 100 хил.лв. Дружествата в групата
обезценяват вземанията, за които съществува несигурност по отношение събираемостта им.
Разходите за възнаграждения на персонала намаляват в абсолютен размер с 3
297хил.лв.(2012г.- 18 588 хил.лв.) спрямо съпоставимия период (2011г.-21 885 хил.лв.), като
относителният им дял в общите разходи за дейността запазва стойността си -(2012г.-6.36%)
спрямо (2011г.-6.1%). Списъчният брой на персонала към 31.12.2012г. е 1 106 души и е намалял
спрямо 31.12.2011 г. (2011г.-1394 души). С цел оптимизиране на разходите, ръководството
съобразява назначаването на персонала със спецификата на работите, които се изпълняват на
обектите. Поради необходимостта от различни умения и квалификация на труда, назначенията
се извършват до изтичане на срока на съответния договор.
Другите разходи за дейността включват разходите за командировки, представителни
разходи, разходи за дарения, начислени глоби и неустойки, за трудова медицина, провизии по
предстоящи разходи и други. През 2012 г. другите разходи възлизат на 1 888 хил.лв. и
представляват 0.65% от разходите по елементи. При тях изменението е в посока намаление-както
в абсолютна стойност, така и като относителен дял. Голям дял в тези разходи заемат начислените
разходи за провизии по договори, които са в размер на 372 хил. лева.Това са разходите, които се
очаква да бъдат направени в бъдещи периоди за гаранционна поддръжка, съгласно условията на
договорите, когато всички приходи са вече отчетени. Те са свързани със сроковете за
гаранционно поддържане на приключилите през отчетния период договори и се начисляват с
цел покриване на разходите, които ще бъдат направени в следващите отчетни периоди.
Намаление се наблюдава при разходите за командировки, за глоби и неустойки, за държавни
вземания и по изпълнителни дела.
Относителният дял на разходите по икономически елементи намира изражение в
следното графично представяне:
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Структура на финансовите разходи
Финансовите разходи през 2012г. намаляват с 25.30% в сравнение с тези от 2011г. С найголям дял във финансовите разходи са разходите за лихви, в частност лихвите по лизингови
договори. През 2012г. приключват част от сключените лизингови договори от 2008г. - 2010г с
Интерлийз ЕАД, Интерлийз Ауто АД, Хипо Алпе Адриа Лизинг ООД и продължава
изпълнението на тези с Уникредит Лизинг АД и Сожелиз България ЕООД . През годината са
влезли в сила нови договори за лизинг със Сожелиз България ЕООД на стойност 606 хил.евро.
хил.лв

Вид разход
Разходи за лихви в т.ч.

2012г.

Относителен
дял 2012г.

2011г.

Относителе
н
дял 2011г.

1 836

61.82%

3 014

75.80%

2010г.

Относителе
н
дял 2010г.

2 637

63.96%

по търговски заеми

32

1.08%

12

0.30%

26

0.63%

по заеми от финансови предприятия

688

23.16%

1 207

30.36%

573

13.90%

по лизингови договори

718

24.17%

1 341

33.73%

1 204

29.20%

1

0.03%

по депозити
по търговски задължения

190

6.40%

318

8.00%

772

18.72%

Други

208

7.01%

135

3.40%

62

1.50%

От операции с финансови инструменти

1

0.03%

251

6.09%

Отрицателни курсови разлики

93

3.13%

35

0.85%

Други финансови разходи
Общо

30

0.75%

1040

35.02

932

23.44%

1 200

29.11%

2 970

100.00%

3 976

100.00%

4 123

100.00%

През 2012г. намалява относителният дял на разходите за лихви по кредити към финансови
предприятия в общите финансови разходи- от 30.36% през 2011г. на 23.16% през 2012г, а се
увеличават разходите за лихви по търговски заеми от 0.30% през 2011г. на 1.08% през 2012г. Това
се дължи на ползвания по-малък привлечен ресурс от финансови институции за дейността на
групата. Дружествата от холдинга обслужват няколко краткосрочни кредита - един револвиращ
на стойност 8 000 хил.лв. и овърдрафт на стойност 1 500 хил.лв от Уникредит Булбанк АД и
краткосрочни кредитни линии от МКБ Юнион Банк АД в размер на 4 000 хил.лв. и
Корпоративна търговска банка АД в размер на 300 хил.лв. Сключени са договори и за три
дългосрочни инвестиционни кредита от на обща стойност 3 516 хил.лв. от SG Експресбанк АД.
Към 31.12.2012г. общият размер на усвоените средства от кредити от банки е 10 160 хил.лв.
През 2012 г. се наблюдава нарастване на отрицателните курсови разлики и те са в размер на
93 хил.лв. спрямо 30 хил.лв. през 2011 г. и относителният им дял във финансовите разходи се
променя от 0.75% през 2011г. на 3.13% през 2012г.
Поради голямата стойност на банковите гаранции, които са били действащи през периода,
другите финансови разходи са в размер на 1 040 хил.лв. (2011 г.-932 хил.лв.).
Поради
необходимостта дружествата от групата да обезпечават с банкови гаранции, както участието си в
търгове, така и авансовото плащане и доброто изпълнение в процеса на изпълнение на
договорите за строителство, Трейс Груп Холд АД и дружествата от групата имат сключени
рамкови договори за банкови гаранции, които към 31.12.2012 г. са със следните стойности по
договори и размер на предоставените банкови гаранции:
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Наименование на банка
Първа инвестиционна банка АД
МКБ Юнионбанк АД
УниКредит Булбанк АД
Корпоративна търговска банка АД
Общо:

Размер на лимита по договор
20 000
22 950
39 360
27 000
109 310

Гаранции в сила към
31.12.2012
9 488
18 626
27 567
14 172
69 853

В други финансови разходи освен таксите за банкови гаранции, се включват и таксите за
поддържане и обслужване на банкови сметки.
Структурата на финансовите разходи намира изражение в следното графично
представяне:

Персонал
През 2012г. структурата на персонала в групата по категории е следната:

Общо наети лица
Ръководни служители
Аналитични специалисти
Приложни специалисти
Помощен персонал
Персонал, зает с услуги
Квалифицирани работници
Оператори на машини,съоръжения
Нискоквалифицирани работници

Списъчен брой към 31.12.2012
1 106
143
116
141
33
7
92
307
267

Списъчен брой към 31.12.2011
1 394
124
114
149
58
18
151
413
362

Списъчният брой на персонала намалява спрямо предходния отчетен период с
20.66%.Независимо от затруднената икономическа обстановка и нарастващата безработица в
17
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страната ръководството на холдинга полага големи усилия в стремежа си да осигури подобна
заетост и през следващата година.
1. Финансово-счетоводен анализ. Финансови показатели – цялата част
Счетоводна политика
Консолидираният финансовият отчет на Трейс Груп Холд АД е изготвен в съответствие с
изискванията на Международните стандарти на финансови отчети, одобрени от Европейския
съюз. Дружеството продължава изпълнението на същата счетоводна политика от 2011година.
Спазени са основните принципи на Закона за счетоводството и изискванията, определени от
Международните счетоводни стандарти. Дружествата от групата на Трейс Груп Холд АД ползват
Индивидуален сметкоплан и единна счетоводна политика.
Финансови показатели и коефициенти
Цел на всяко дружество е да организира дейността си така, че да извлича максимален
икономически ефект. Паричния измерител на този ефект е печалбата. През текущата година
дружеството приключва с финансов резултат печалба в размер на 1 629 хил.лв, което
представлявa намаление от 78% в сравнение с 2011г. Общо приходите намаляват с 20% спрямо
съпоставимия период, а общо разходите намаляват с 19%. Това означава, че дружеството
реализира своите приходи , влагайки по-голям ресурс в сравнение с предходната година

Състоянието на финансовата 2012г. намира изражения в следните икономически показатели:
Финансови показатели
Показатели
Дълготрайни активи /общо/
Краткотрайни активи в т.ч.
Материални запаси
Краткосрочни вземания
Краткосрочни финансови активи
Парични средства
Обща сума на активите
Собствен капитал
Финансов резултат
Дългострочни пасиви
Краткосрочни пасиви
Обща сума на пасивите
Приходи общо
Приходи от продажби
Разходи общо

2012 г.
Стойност
83 634
121 757
6 976
80 642
385
33 754
205 391
80 599
1 629
5 875
118 783
124 658
303 410
302 703
301 950

2011 г.
Стойност
87 820
132 286
11 423
86 953
1 499
32 411
220 106
78 934
7 268
19 197
121 713
140 910
379 192
378 423
371 743

Разлика
Стойност
(4 186)
(10 529)
(4 447)
(6 311)
(1 114)
1 343
(14 715)
1 665
(5 639)
(13 322)
(2 930)
(16 252)
(75 782)
(75 720)
(69 793)

%
-5%
-8%
-39%
-7%
-74%
4%
-7%
2%
-78%
-69%
-2%
-12%
-20%
-20%
-19%
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Коефициенти
Рентабилност:
На собствения капитал
На активите
На пасивите
На приходите от продажби
Ефективност:
На разходите
На приходите
Ликвидност:
Обща ликвидност
Бърза ликвидност
Незабавна ликвидност
Абсолютна ликвидност
Финансова автономност:
Финансова автономност
Задлъжнялост

2012 г.
Стойност

2011 г.
Стойност

Разлика
Стойност

%

0,02
0,01
0,01
0,01

0,09
0,03
0,05
0,02

(0,07)
(0,03)
(0,04)
(0,01)

-78%
-76%
-75%
-72%

1,00
1,00

1,02
0,98

(0,02)
0,01

-1%
2%

1,03
0,97
0,29
0,28

1,09
0,99
0,28
0,27

(0,06)
(0,03)
0,01
0,02

-6%
-3%
3%
7%

0,65
1,55

0,56
1,79

0,09
(0,24)

15%
-13%

За успешното развитие на предприятията от съществено значение е анализът на
отделните аспекти на тяхното финансово състояние. Обектът на изследването е финансовото
състояние, а предметът са показателите за анализиране на отделните аспекти на това
състояние. Показателите дават възможност да се направят съответните изводи, въз основа на
които могат да се предприемат действия насочени към оптимизация.
Показателите за рентабилност (доходност) са важен критерий за икономическата
ефективност на предприятието. Като количествени характеристики на ефективността на
приходите от продажби, на собствения капитал, на реалните активи и пасиви на дружеството, те
са предмет на инвеститорския интерес, тъй като показват темповете на възвращаемост на
капитала. Намаляването на печалбата през 2012г. е предпоставка за понижаване нивата на
показателите спрямо предходната година, но техните стойности остават положителни величини.
Рентабилността на собствения капитал измерва величината на балансовата стойност на 1лв.
собствен капитал и достига 0.02 през 2012г.
Показателите за ефективност са количествени характеристики на съотношението между
приходите и разходите на дружеството. Основните фактори, които влияят върху промяната им е
изменение в структура на приходите и разходите. Наблюдава се намаляване стойността на
ефективността на разходите в сравнение с тази за 2011г. На практика за дейността срещу 1.00 лв.
приходи стоят 1.00 лв. разходи
Покзателите за ликвидност са от съществено значение за анализ и оценка на дейността
на дружеството, тъй като изразяват способността му да обслужи своевременно дълговете си с
наличните активи. Разглеждайки я в динамичен аспект, ликвидността предполага да се отчете
способността разполагаемото имущество на предприятието да се превърне в ликвидни активи.
Коефициентът на обща ликвидност за 2012г, изчисляващ се като съотношение между
краткотрайните активи, които са в размер на 121 757 х.лв. и краткосрочните задължения - в
размер на 118 640 хил лв., е на стойност 1.03. При стойност над единица, степента на риска
структурата да изпадне в състояние на невъзможност за покриване на задълженията си е твърде
малка. През отчетния период показателите за абсолютна и незабавна ликвидност са с по-високи
стойности спрямо 2011год., а показателят за бърза ликвидност намалява от 0.99 на 0.97.
Свързани с показателите за ликвидност са и показателите за финансова автономност. Те
характеризират степента на финансовата независимост на предприятието от кредиторите, т е.
степента на използване на привлечен капитал. Коефициентът на финансова автономност е
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съотношение между собствения капитал и общата сума на пасивите. През 2012г. се наблюдава
увеличение на финансовата автономност с 15 % в сравнение с тази през 2011г.
Коефициентът на задлъжнялост показва колко задължения са отчетени на един лев
собствен капитал. Наличието на задлъжнялост не е негативен показател, ако дружеството умело
използва привлечените си средства и не понася санкции при изпълнението на своите договори.
От направения анализ е видно, че изминалата финансова година не е толкова успешна
колкото 2011 г., но изоставането през първата половина на годината е преодоляно, както беше
предвидено на октомврийската среща с инвеститорите. Отчетените загуби в началото на годината
бяха покрити и в края на 2012 г. холдингът резлизира консолидирана печалба в размер на 1 629
хил. лв. Причините за по-слабите резултати през тази година са от различен характер.
Задълбочената икономическа криза в световен и национален мащаб продължава да оказва пряко
влияние върху дейността на дружествата. Ефектът от нейната продължителност се изразява в
увеличена конкуренция и същевременно реализиране на по-високи разходи при сходни обеми на
изпълнение. Повишените цени на основни материали при изпълнение на по-големите проекти в
сравнение със заложените по време на планиране на дейностите доведе до увеличаване на
разходите за материали. В стремежа за преодоляване на трудностите, в холдинга бяха утвърдени
единни правила за работа на екипите за управление на проекти и мениджърските екипи. Това
доведе до подобряване ефективността на ръководене както на всеки един отделен проект, така и
на самите дружества с цел постигане на по-високи резултати чрез оптимизиране на ресурсите материални и човешки. Създадена бе възможност квалифицираните кадри в структурата да бъдат
поставени в конкурентна среда при избор на изпълнение на всеки проект, което доведе до добри
строителни решения. Направените подобрения в организацията на изпълнение и контрол на
проектите допринесоха в положителен аспект като положителните ефектите от това тепърва ще
се увеличават.
През следващата година политиката на Трейс Груп Холд АД ще бъде ориентирана към
подпомагане развитието на дъщерните дружества в утвърждаването им като водещи регионални
структури, чрез засилване на контрола върху дейността им и подобряване на организацията на
изпълнение на проектите. Единните правила за работа ще подобрят качеството на управление и
ще подпомогнат вземането на корпоративни решения при изпълнение на проекти в чужбина,
което е водеща цел на Ръководството за следващата година. През последните три години Трейс
Груп Холд АД развива активна дейност за излизане на външния пазар и конкретно в страните от
Балканския полуостров, Близкия Изток и Северна Африка.
Отговорност на ръководството:
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна
политика.
Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите МСС;
МСФО, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.
Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за
избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности

2. Инвестиционен портфейл
Инвестиции
ТЕХНОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 99 АД
Общо

31.12.2012 г.
размер
стойност
33%
1 470
1 470

31.12.2011 г.
размер
стойност
33%
1 390
1 390
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5. Дивидентна политика
Политиката за разпределение на дивиденти е следствие на политиката за разпределение на
печалба на дружеството. Съветът на директорите счита, че печалбата на дружеството основно
трябва да се инвестира в нови мощности, необходими за постигане на ефективност при
осъществяване на дейността и за подобряване на производствената и технологична обезпеченост
на дъщерните дружества.
Основен ангажимент на корпоративното управление на „Трейс Груп Холд” АД е повишаване
на доверието на акционерите и част от този ангажимент представлява разпределение на дивидент
с цел удовлетворяване на техните очаквания. Висшият мениджмънт на компанията се стреми да
взема балансирани решения по отношение на дивидентите, съобразявайки се с разполагаемите
ресурси, икономическата обстановка и желанията на акционерите.
6. Система за управление на качеството
„Трейс Груп Холд” АД и дъщерните дружества поддържат Интегрирана система за
управление на качеството в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Дружествата са внедрили и поддържат политика по качество, околна среда, здраве и
безопасност на работа. Политиката е съобразена с предмета на дейност и големината на
съответното дружество. Подходяща е за въздействието върху околната среда, което оказват
техните дейности, продукти и услуги, както и за естеството и степента на рисковете, свързани със
здравето и безопасността при работа.
„Трейс Груп Холд” АД притежава следните сертификати: Сертификат №
QMS/11141/BG/R от 11.07.2011г. в съответствие с ISO 9001:2008; Сертификат №
EMS/11142/BG/R от 11.07.2011г. в съответствие с ISO 14001:2004; Сертификат №
OHSMS/11143/BG/R от 11.07.2011г. в съответствие с OHSAS 18001:2007.
Системата за управление на процесите, оказваща влияние върху качеството, околната
среда, здравето и безопасността при работа обхваща: Изпълнение на проекти в България, участие
в международни търгове в страната и чужбина. Строителство, поддръжка, реконструкция,
рехабилитация и възлагане на проекти от: транспортната инфраструктура /пътища,
автомагистрали, летища и железопътна инфраструктура/, благоустройствената инфраструктура,
хидротехническото строителство и озеленяването на околната среда, енергийната
инфраструктура, високото строителство и прилежаща инфраструктура, електронни съобщителни
мрежи и съоръжения. Консултантска и инженерингова дейност. Придобиване и управление на
дружествени дялове и акции от капитала на дружества от страната и чужбина.
С цел усъвършенстване на Системата за управление на качеството дружествата работят в
следните направления:
-

Прилагане на изискванията на ISO 9001:2008 при управление на качеството в
съответното дружество;

-

Обучение на персонала за прилагане на изискванията на интегрираната система;

-

Подготовка на входните данни и провеждане на Преглед на ръководството на СУК
на дружеството;

-

Изпълнение на Програмата за вътрешни одити;

-

Доказване на съответствието на системата с изискванията по отношение на
качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа в договорни
ситуации.
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До края на първото тримесечие на годината всяко дружество приема Бизнес програма, в
която се определят ясни цели по качеството както за отделните звена, така и за дружеството като
цяло. Набелязват се основни насоки за усъвършенстване на системата през годината и се
разработват програми за одити.
„Трейс Груп Холд” АД счита опазването на неприкосновеността, здравето, правата и
благоденствието на своите служители и на околната среда за елементи от първостепенно и
фундаментално значение при упражняването и развитието на своята дейност. В подкрепа на това
през 2012г. в дружествата започна внедряване на Система за социална отговорност SA 8000.
Сертификат за социална отговорност SA 8000 притежават „Трейс Груп Холд” АД, Трейс София
АД, Трейс Бургас и Пи Ес Ай АД. Дружествата са сертифицирани от C.I.S.E. – Network Lavoro
Etico.
7. Защита на околната среда
„Трейс Груп Холд” АД прилага международните стандарти за управление на околната
среда. За групата, нейното устойчиво развитие, конкуретноспособност и икономически
просперитет, са тясно свъзрани с глобалните усилия за защита на околната среда.
Като дружество от холдингов тип, което не извършва самостоятелна производствена
дейност, „Трейс Груп Холд” АД е насочил своята дейност приоритетно в мениджмънт на
дъщерните си предприятия и управление на проекти.
Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд” АД оценява важността от запазването
на еко баланса в природата и проявява особено внимание към въздействието върху околната
среда, което имат производствата на дъщерните дружества. Те ежегодно докладват за оценка на
влиянието върху околната среда и мерките, които се предприемат в това направление.
„Трейс Груп Холд” АД и неговите дъщерни дружества стриктно спазват екологичното
законодателство по отношение на производството на строителни материали, депонирането на
строителни отпадъци и предотвратяване на ерозия на почвите при земно-изкопни работи.
Дружествата предприемат необходимите мероприятия по намаляване на вредните
въздействия в околната среда при извършване на дейността си. Всички производствени
съоръжения /трошачни инсталации, асфалтови бази, инсталации за каменно брашно и др./ са
осигурени с филтриращи инсталации за улавяне на вредните емисии, отделяни при работа и са
съобразени с изискванията на контролиращите органи, които следят за опазването на околната
среда. Подновено е техническото оборудване и автомобилния парк в структурата.
Специализираните машини и камиони отговарят на европейските и световни стандарти за
намаляване на вредните емисии.
При изпълнение на строителните проекти се спазват европейските и националните
стандарти за опазване на околната среда. За всеки проект се разработва индивидуален План за
опазване на околната среда с конкретни дейности по предотвратяване на замърсяването и
нарушаването на околната среда, както за разумното и рационално използване на природните
ресурси.
Всички дружества от групата на Трейс, включително и „Трейс Груп Холд” АД, притежават
сертификат ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 за околна среда, здраве и безопасност на труд.
Ръководството е идентифицирало, описало и осигурило с ресурси и информация всички
процеси, оказващи влияние върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при
работа в съответствие с изискванията на посочените стандарти.
Същите подлежат на управление, насочено към непрекъснато подобрение и ефективност.
Висшият мениджмънт отделя голямо внимание на процесите, дейностите и материалите,
които се използват. Ангажира всички нива в групата чрез поставяне на цели и изисква резултати.
Дружеството предпочита изполването на местни ресурси при производството и строителство, с
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което се съкращават разходите за извозване, а това от своя страна води до намаляване на
замърсяването на околната среда.
8. Рискови фактори

Политически риск
Политическите рискове са свързани с евентуално възникване на вътрешнополитически
сътресения и неблагоприятна промяна в стопанското законодателство. Този риск е свързан с
възможността правителството на една държава внезапно да смени политиката си и в резултат на
това средата, в която работят дружествата да се промени неблагоприятно, а инвеститорите да
понесат загуби.
Дейността на „Трейс Груп Холд” АД е в пряка зависимост от държавния бюджет,
бюджета на общините и международните спогодби за финансиране на проекти. Забавените
разплащания на държавата към инфраструктурните дружества оказват негативно влияние върху
ликвидността и финансовите им резултати. Повишава се вътрешнофирмената задлъжнялост,
което е сериозен риск за всички компании в сектора.

Валутен риск
По своята същност валутният риск представлява рискът от покачване или понижаване на
валутните курсове, водещи до формиране на печалби/загуби от преоценка на приходите и
разходите в акционерното дружество. Поради фиксирания курс на лева към еврото този риск
понастоящем се смята за сравнително нисък. За базиран на друга валута инвеститор валутният
риск от колебанията в обменния курс между базовата му валута и българския лев се ограничава от
промените на обменния курс на базовата му валута и еврото. По отношение на валутния риск
България предлага параметри, близки до тези на страните членки на ЕС.

Инфлационен риск
Инфлационният риск представлява вероятност от повишаване на общото равнище на
цените в икономиката, в следствие на което намалява покупателната способност на местната
валута. През последните години, в условията на валутен борд и рестриктивна фискална политика,
инфлацията в България бе поддържана на сравнително ниско равнище и очакванията са тя да
остане такава и през следващите години.
За строителния бизнес от особено важно значение са равнищата на цените на основните
суровини и материали, най-вече битум, дизел, инертни материали, арматура, цимент. Те са
определящ елемент при формиране на резултата при дългосрочните строителни договори.
Анализирайки промените на цените на основните суровини през последните три години, се
забелязва интензивно и рязко покачване в периода 2010 – 2011 г. През следващата 2012 г. започва
период на продължително колебание и едва в края на годината се установява тенденция за
стабилизиране на цените. Това се вижда на представените графики за изменението в цените на
пътен битум и дизелово гориво за последните три години.
Периода между изготвяне на оферта (бюджет) и изпълнение на проект при дългосрочните
строителни договори обикновено е над 2-3 години и това затруднява прогнозирането на
промените в цените на основните материали.
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Движението на цените на пътен битум и дизел през последните три години е показано в
следните графики.

2010 г. – 2011 г.
1200

Пътен Битум без ДДС на тон в лв

1140
1080
1020
960
900
840

Пътен
Битум
без ДДС
на тон …

780
720
660
600
01.1.2010

01.3.2010

01.5.2010

01.7.2010

01.9.2010

01.11.2010

01.1.2011

01.3.2011

01.5.2011

01.7.2011

01.9.2011

01.11.2011

01.1.2012

2012 г.

2012 г.

24

TРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Годишен консолидиран доклад за дейността за O01O г.

2010 – 2011 г.

Дизел на 1000 л. без ДДС в лв.
Дизел
на
1000
л. без
ДДС в
лв.

2000

1700

1400

Лихвен риск
Лихвеният риск представлява рискът от неблагоприятна промяна на лихвените равнища,
което рефлектира върху лихвените разходи от една страна и до възможни затруднения в
кредитирането, от друга. Той е пряко свързан с инфлационните процеси. През 2012 г.
продължава тенденцията на запазване на високи лихвени равнища. За „Трейс Груп Холд” АД
влиянието на лихвения риск и през тази година е по отношение на сключените договори за
лизинг и банковите услуги, свързани с ползване на кредити и издаване на банкови гаранции.
През 2013 год. цената на финансовите услуги ще запази своето значение за дружеството.
Разходите за банкови гаранции и финансов лизинг ще заемат висок относителен дял във
финансовите разходи и ще влияят значително върху финансовия резултат, предвид планираните
обеми на работа през следващата година.

Секторен риск
Поражда се от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и
паричните потоци, агресивността на мениджмънта, силната конкуренция на външни и вътрешни
производители и др.
По отношение дейността на „Трейс Груп Холд” АД секторният риск се изразява в
трайното навлизане на чужди фирми в строителния бранш в страната. В изострени конкурентни
условия, „Трейс Груп Холд” АД се определя като водеща строителна структура с потенциал от
човешки ресурси и съвременно техническо оборудване.

Фирмен риск
Фирменият риск е свързан с характера на основната дейност на дружеството, с
параметрите и организацията на производствено-технологичния процес, с обезпечеността с
финансови резултати и с др. фактори. Влиянието на този риск върху дейността на дружеството
зависи от професионалните качества на мениджмънта. За неговото минимизиране се разчита на
повишаване ефективността от вътрешнофирмено планиране и прогнозиране, които ще осигурят
възможности за преодоляване на евентуални негативни последици от настъпило рисково
събитие.
ІII. Важни събития, настъпили от началото на годината
Като важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет,
дружеството определя:
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Във връзка с предстоящо подписване на договор за изпълнение на проект „Строителство
на Магистрала Е75, участък: Грделица (Горнье Полье) – Царичина Долина (ЛОТ 2: Път и
мостове от тунел Предеяне до Царичина Долина)”, „Трейс Груп Холд” АД учреди нови
структури в Република Сърбия – „Трейс Груп Холд клон Белград” и „Трейс Болканс” ООД.
Клонът и дружеството са вписани в Търговския регистър на Република Сърбия съответно на
28.02.2013г. и 27.02.2013г. с предмет на дейност строителство на пътища и автомагистрали.
Едноличен собственик на капитала на „Трейс Болканс” ООД е „Трейс Интернешънъл” ЕООД.
„Трейс Интернешънъл” ЕООД регистрира компания в Катар в партньорство с местната
фирма „Редко Интернешънъл Трейдинг & Контрактинг” /Redco International Trading and
Contracting W.L.L./. Новоучреденото дружество „Редко Трейс Интернешънъл” ООД /Redco
Trace International W.L.L./ е с капитал в размер на 200 000 катарски риала. Съгласно
законодателството на Държавата Катар местната компания е с капиталов дял от 51 %, делът на
„Трейс Интернешънъл” ЕООД е 49 %. Предметът на дейност на „Редко Трейс Интернешънъл”
ООД покрива всички сфери на публичното строителство: пътища и магистрали (в това число и
съоръжения - мостове и тунели), железопътна инфраструктура и метро, водни обекти и
пречиствателни станции, високо строителство.
Други събития след датата на баланса, извън оповестените, няма.
IV. Научноизследователска и развойна дейност
Дружеството не осъществява научно-изследователска и развойна дейност.
V. Информация по реда на Tърговския закон
1. Собствени акции. Обратно изкупуване
Към 31.12.2012 г. „Трейс Груп Холд” АД притежава 4 248 бр. собствени акции.
Решението за обратно изкупуване на акции от капитала на дружеството е взето на
извънредно заседание на Общото събрание на акционерите, проведено на 08.01.2009 г., а
процедурата по обратно изкупуване стартира на 05.09.2012 г. с решение на Съвета на директорите
при следните условия:
1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 2.07 % от капитала или до
500 000 / петстотин хиляди / броя акции.
2. Начална дата на обратното изкупуване – 05.09.2012 г.
3. Минимална цена на обратно изкупуване – 2,50 лв. (два лева и петдесет стотинки).
4. Максимална цена на обратно изкупуване – 5,00 лв. (пет лева)
5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на
изкупените акции – до 6 (шест) месеца, считано от 05.09.2012 г.
6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако
дружеството изкупи . 500 000 броя акции, процедурата по обратното изкупуване се
прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 5 срок не
се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да
удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.
2. Информация за членовете на Съвета на директорите
„Трейс Груп Холд” АД има едностепенна система на управление със Съвет на
директорите, състоящ се от 7 члена:
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Николай Ганчев Михайлов- Председател на СД
Цветан Иванов Цонев- Член на СД
Иван Димитров Христов –Член на СД
Манол Пейчев Денев- Член на СД
Мирослав Калчев Манолов- Член на СД
Антон Николов Дончев- Член на СД
Мария Георгиева Каварджикова- Член на СД
Дружеството се представлява и управлява от Николай Ганчев Михайлов и Цветан Иванов
Цонев- Изпълнителни директори, заедно и по отделно.
Съветът на директорите на „Трейс Груп Холд” АД управлява холдинга и решава всички
въпроси, свързани с дейността , с изключение на онези, които са в правомощията на Общото
събрание на акционерите.
Членовете на Съвета на директорите се избира от Общото събрание на акционерите с
мандат от 5 години.
Съветът на директорите определя визията, целите и стратегиите на дружеството;
установява политиката на дружеството в областта на риска; установява системи за управление на
риска и за вътрешен одит; отговаря за създаването на финансово-информационната система на
дружеството; одобрява бизнес план на дружеството; определя политиката на дружеството по
отношение на разкриването на информация и връзки с инвеститорите; писмено определя
структурата, обхвата от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане.
Информация, относно придобиването и притежаването на акции на дружеството от
членовете на СД
Членовете на СД притежават акции на дружеството както следва:
Брой акции
Николай Ганчев Михайлов

Стойност

% Дял

19 492 000

19 492 000

80.56%

Цветан Иванов Цонев

60 781

60 781

0.25%

Манол Пейчев Денев

36 740

36 740

0.15%

Мирослав Калчев Манолов

22 000

22 000

0.09%

Иван Димитров Христов

0

0

0.00%

Антон Николов Дончев

0

0

0.00%

Мария Георгиева Каварджикова

0

0

0.00%

За членовете на СД не са предвидени привилегии или изключителни права да придобиват
акции и облигации на дружеството.
Избраният от Общото събрание Съвет на директорите гарантира независимостта и
безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по отношение
функционирането на дружеството
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Към 31.12.2012 г. членовете на СД участват в управлението или притежаването на над 25%
от капитала на други дружества както следва:
Николай
Михайлов

Дружество
„Трейс Груп Холд” АД

Председател на СД,
Изпълнителен
директор,
притежава 89,56 %
от капитала
Притежава 35% от
капитала

СК Трейс АД
УСМ АД

Манол
Денев

Иван
Христов

Член на СД, Член на СД
Главен
изпълнителен
директор

Член на СД

председател на
СД,
Изп.
директор
Член на СД

Августа Трейс
ЕООД
ПСФ Мостинженеринг
АД
Родопа Трейс ЕООД

Мирослав
Манолов
Член на СД

Член на СД
Председател
на СД
Управител
Председател
на СД

Контрольор

Трейс Бургас ЕАД
Пътна сигнализация
съоръжения ЕАД
Инфрастрой ЕООД

Цветан
Цонев

и

Трейс Кърджали АД

Трейс
Интенешънъл
ЕООД
Трейс Холидей ЕООД
Трейс Роудс ЕAД
Трейс Ал Джунеби ООД
Виор Велика Морава АД

Председател
на СД
Председател
на СД
управител
Член на СД

Председател
на СД
Изпълнителен
директор
Контрольор

Управител
Председател
на СД

Член на СД
Управител
Изпълнителен
директор

Саут Хил ЕООД

Управител
Притежава 100 %
чрез „Галини-Н”
ЕООД
Инжпроект ООД
Притежава пряко
20%
и
чрез
„Галини
–Н”
ЕООД - 80%
Химколор АД
Председател на СД
Притежава 85 %
чрез „Галини – Н”
ЕООД
Галини ЕООД
Едноличен
собственик
и
управител
Галини – Н
Едноличен
ЕООД
собственик
и
управител
Инфраструктура
и Едноличен
транспортно строителство собственик
ЕООД
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Орфеос ООД
СБАЛ
–
център АД

Гръбначен

Съдружник и
управител
Член на СД

Членовете на Съвета на директорите - Антон Дончев и Мария Каварджикова не участват в
управлението и не притежават над 25% от капитала на други дружества.
VI. Перспективи и развитие
През 2013 г. „Трейс Груп Холд” АД продължава изпълнението на поетите ангажименти
по дългосрочните действащи строителни договори:
1.Връзка на Автомагистрала „Хемус” със „Софийски околовръстен път.
2. TRP 5/17: Проект „България – Транзитни пътища V” Лот № 17 – 82 километров
участък от Път ІІ-16 по Искърското дефиле.
3. Поддържане на пътища от Републиканската пътна мрежа на Р.България на територията
на седем областни пътни управления, както и за общински пътища на територията на четири
общини.
Предстои реализирането на стартиралите в края на 2012 г. и началото на 2013 г. проекти,
по - големи от които са:
- Западната дъга на софийски околовръстен път на стойност 47 820 000 лева. Срокът за
изпълнение е 22 месеца.
- Проект за разширение на софийското метро: Втори етап – Първи диаметър, участък:
„бул. Цариградско шосе ( МС 19 ) – ж.к. Дружба – летище София (МC 23)“ Обособена позиция II
на стойност 76 396 644.90 лева. Срокът за изпълнение е 28 месеца.
Рамково споразумение за „Проектиране, СМР, реконструкции, преустройства,
основни и аварийни ремонти и на територията на летище София” за срок от четири години с
обща прогнозна стойност 115 710 000 лева.
„Трейс Груп Холд” АД продължава да работи в изпълнение на приетата политика за
разширяване на дейността си в областта на инфраструктурното строителство. В национален
аспект продължават дейностите по следните направления:
Разширяване на дейността във водния сектор;
Развитие на железопътното строителство;
Навлизане в изграждането на депа за отпадъци и сметища.
Холдингът ще продължи да участва в тръжни процедури за:
-

Проекти, включени в новия седемгодишен програмен период на оперативните
програми на Европейския съюз;

-

Проекти, свързани с енергийната ефективност;

-

програми на Министерство на околната среда и водите и Министерство на
земеделието – сметища, пречиствателни станции за питейни и за отпадни води,
подобряване на водопроводната и канализационната мрежа в много от населените
места.

-

проекти на Общините за строителство на пътища, изграждане на пречиствателни
станции, изграждане на съоръжения за битови отпадъци, сгради със социално
предназначение и др.
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„Трейс Груп Холд” АД посредством своята международна компания Трейс
Интернешънъл ЕООД насочва приоритетно усилията си към създаване на условия за успешно
изпълнение на спечеления проект в Република Сърбия: Строителство на Магистрала Е 75, ЛОТ
2. Холдингът продължава активната си дейност по проучване и участие в нови търгове в
инфраструктурния сектор, в това число търгове за изграждане на водни обекти, на Балканите и в
Централна Европа. Дружеството полага усилия за навлизане в пазара на Катар и района на
Персийския залив. Холдингът активно участва в Осмия световен конгрес на търговско промишлените камари в гр. Доха, Катар (22-25 април, 2013 г.). В навечерието на Изложението в
Доха - на 22.04.2013 г., „Трейс Интернешънъл” ЕООД регистрира компания в Катар в
партньорство с местния лидер на строителния пазар „Редко Интернешънъл Трейдинг &
Контрактинг”. Предметът на дейност на новоучреденото дружество „Редко Трейс
Интернешънъл” ООД покрива всички сфери на публичното строителство: пътища и магистрали
(в това число и съоръжения - мостове и тунели), железопътна инфраструктура и метро, водни
обекти и пречиствателни станции, високо строителство.
„Трейс Груп Холд” АД разширява своя периметър от дейности чрез строителство на
обекти в България по проекти на чужди инвеститори. Дружеството оказва съдействие за
подписване на Меморандум за разбирателство между Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България – КРИБ и Кюрдската федерална камара на търговията и индустрията
и лобира за създаването на двустранен Българо – кюрдски бизнес съвет като основна стъпка за
проучване на пазара в Иракски Кюрдистан.”Трейс Груп Холд” АД води преговори с големи
европейски партньори от инфраструктурния сектор, както и с международно утвърдени
финансови институции за съвместно участие в проекти, включително по линия на публичночастното партньорство в България и чужбина.
VІІ. Информация за прилагане на Националния кодекс за корпоративно управление
Вече пета година „Трейс Груп Холд” АД спазва принципите за прозрачно управление,
заложени в Национален кодекс за корпоративно управление. С решение на свое заседание от
21.01.2012 г. Съветът на директорите декларира, че ще продължава да управлява дружеството
независимо и отговорно, спазвайки правилата за защита на акционерите, прозрачност и
съобразяване със заинтересованите лица. Решението е публикувано от БФБ София АД.
Спазването на Кодекса е на принципа „спазвай или обяснявай”. Информация за това е
представена допълнително като част от Годишния финансов отчет.
са:

Водещи цели и приоритети при осъществяване на дейността на „Трейс Груп Холд” АД

- Отговорност към доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните от
управлението и дейността на дружеството лица;
- Утвърждаване на корпоративната социална отговорност като форма на стратегическо
корпоративно управление;
- Постоянно обновяване на практиките на корпоративно управление на дружеството с цел
адаптиране към новите изисквания;
- Осигуряване на равнопоставеност на акционерите;
Изпълнявайки ангажиментите си към Кодекса, ръководството се стреми към
своевременно адаптиране на вътрешните актове на дружеството и цялостната му дейност с
непрекъснато изменящата се действаща нормативна уредба. Финансовите отчети на дружеството
се изготвят съгласно МСС, а годишният одит се извършва от независим одитор с оглед
осигуряване на безпристрастна и обективна преценка за начина, по който са изготвени и
представени отчетите.
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Съветът на директорите управлява независимо и отговорно дружеството в съответствие с
установените визия, цели, стратегии на дружеството и интересите на акционерите. Той определя
и контролира основните насоки за развитие на дружеството. Съветът на директорите е приел
политика в областта на риска и контролира изградената система за управление на риска и
вътрешен контрол. Прилаганата система за вътрешен контрол работи ефективно и периодичните
анализи на дейността на всички дружества в структурата са база за навременно идентифициране и
предотвратяване на съществуващите рискове.
Основните дейности, които обхваща вътрешния контрол са:
- контрол при функциониране на текущото счетоводство и първичния документооборот;
- компетентност на персонала, зает с финансови и отчетни функции;
- контрол относно съдържание, достоверност и своевременност на финансови отчети,
подавани към мениджмънта;
- пълнота на обхвата и надеждност на финансовата информационна система;
- законосъобразно изпълнение на данъчните и осигурителните задължения;
- опазване и съхранение на активите;
- контрол върху разпоредителни действия с активи и ресурси.
В дружеството е създаден Одитен комитет от трима независими експерти, който следи
функционирането на системата за вътрешен контрол.
Съветът на директорите поддържа система за разкриване на информация, която е в
съответствие с приетата политика на дружеството по отношение на разкриването на
информация и връзките с инвеститорите. Следвайки принципа за равнопоставеност на
акционерите, инвеститорите и обществеността, „Трейс Груп Холд” АД продължава да оповестява
регулирана информация чрез следните платформи и медии:
Сервиз Финансови пазари ООД – чрез системата „х3 news”
Е- регистър на КФН;
С цел повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните лица,
през 2012 г. се утвърди практика за провеждане на периодични срещи с инвестиционната
общност. Те предизвиха сериозен интерес и се оказаха ефективен начин за комуникация на
ръководството на холдинга с инвеститорите и специализираните медии.
Системата за разкриване на информация е в съответствие със законовите изисквания,
гарантира равнопоставеност на адресатите и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.
Осигурява пълна, навременна и вярна информация, която позволява обективни оценки и база за
вземане на решения. В дружеството функционират правила за подготовка на годишните и
междинните доклади и реда за разкриване на информация.
„Трейс Груп Холд” АД поддържа своя интернет страница, която съдържа данни за
визията и дейността на дружеството, за мениджмънта, акционерната структура и за дружествата от
групата на холдинга.
Разделите „За акционерите” и „Новини” осигуряват постоянна актуална информация за
заинтересуваните относно корпоративно управление, финансова информация, провеждане на
общи събрания.
Корпоративното ръководство на „Трейс Груп Холд” АД гарантира равнопоставеност на
всички акционери и защитава техните права. Те могат да участват в Общото събрание на
акционерите и да изразяват мнението си, както и да упражняват правото си на глас чрез
представители. Писмените материали по дневния ред за общите събрания се подготвят точно и
ясно и не създават заблуждение за акционерите. Свикването на общите събрания на акционерите
се извършва в съответствие с установените правила за даване на публичност на поканата, дневния
ред и конкретните предложения за решения.
Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на
акционерите. То избира и освобождава членовете на Съвета на директорите, съобразно закона и
устава на дружеството, като се спазват принципите за непрекъснатост и устойчивост в дейността
на управителния орган. Изборът на Съвет на директорите се осъществява чрез прозрачна
процедура, осигуряваща навременна и достатъчна информация за личните и професионални
качества на кандидатите.
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Броят на членовете на Съвета на директорите е определен от устава на дружеството, а
съставът му гарантира независимостта и безпристрастността на работата на неговите членове по
отношение на фунционирането на дружеството. Размерът на възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите се определя от Общото събрание на акционерите и е съобразен с техните
отговорности и задължения. Информация за възнаграждението се разкрива ежегодно в годишния
доклад за дейността.
Съветът на директорите отчита, че отговорното прилагане на политиките за
корпоративната социална отговорност допринасят за устойчивото икономическо развитие на
дружеството и са гарант на трудовите отношения с работниците, техните семейства, местната
общност и обществото като цяло. Декларирайки своята социална отговорност и поемайки
задължения извън законовите и обичайни изисквания, ръководството на „Трейс Груп Холд” АД
се старае да повиши стандартите за социално развитие, да осигури защита на околната среда и
уважение на основните права. Прилага отворено управление и се стреми да съгласува интересите
на всички заинтересовани страни за постигане на качество и устойчивост.
Ръководството на „Трейс Груп Холд” АД счита мотивацията на служителите за важен фактор
за постигане на поставените цели за развитие на компанията. Осигурена е ясна стратегия за
развитие на всеки от работника до мениджъра по следните направления:
· професионално развитие на специалистите и работниците чрез провеждане на обучения
за поддържане и повишаване на квалификацията, както и тясна специализация за
конкретните професионални области;
· предоставяне на време и възможност за повишаване на образователния ценз и
придобиване на по-висока квалификация;
· стимулиране на инициативността за изучаване на чужди езици, работа със специализиран
софтуер, внедряване на нови технологии, усвояване на нова техника;
· стимулиране на иновативното мислене, което дава възможност на креативните хора да
прилагат идеите си в практиката;
· ръководството на холдинга и дружествата предоставят възможност на всеки доказал се
работник, служител и ръководител, съобразено с личните и професионалните му интереси,
да се развива и израства кариерно в системата на групата.
Учредената преди пет години награда „Строител на годината на Трейс Груп Холд” АД” се
връчва на изявени специалисти от групата като признание за професионални умения и
постигнати резултати през текущата година.
Обучаващата система за привличане на млади специалисти осигурява възможност за
развитие и постигане на високи степени в професионална реализация. Партньори на холдинга са
професионалните средни и висши училища в страната.
Компанията има утвърдена политика за прием на млади специалисти, която включва:
· провеждане на ежегодни срещи със завършващите строителни техникуми в страната и
Университета по архитектура, строителство и геодезия и Висшето строително училище
„Любен Каравелов” – София, на които се представят възможностите за реализация и
производствен стаж в структурите на групата.
· стимулиране на младите инженери и специалисти да започват работа на обекти и да
трупат опит в реални производствени условия.
· възможност за всеки качествен млад специалист да израства като мениджър и да заема
ключови управленски позиции на големи инфраструктурни обекти.
В рамките на структурата се провеждат вътрешни семинари, годишни срещи за обучение и
повишаване на квалификацията на висшия мениджмънт.
През 2012 г. „Трейс Груп Холд” АД продължава активната си политика в областта на
социалната и корпоративна отговорност (КСО). В областта на културата групата продължава
традициите си да подкрепя инициативи за запазването на българската духовна и материална
култура.
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„Трейс Груп Холд” АД е отново сред спомоществователите на инициативата на вестник
“Стандарт” „Чудесата на България” за популяризиране на българското културно-историческо
наследство. През 2012 г. кампанията обедини усилията на държавните институции и гражданското
общество за определяне на новите кандидатури от материалното и нематериалното културноисторическо наследство на България за включване в списъка на ЮНЕСКО.
„Трейс Груп Холд“ АД за пореден път подкрепи Балканско квадринале на живописта
“Митове и легенди на моя народ“,
което се организира от Община Стара Загора,
Министерството на културата, Съюза на българските художници и Градската художествена
галерия - Стара Загора. В изложбата бяха представени 165 произведения на 120 художници от
България, Сърбия, Румъния, Турция, Литва и Латвия, Германия, Япония и Полша.
По повод официалното откриване на лот 2 на АМ „Тракия” „Трейс Груп Холд” АД
възстанови парен валяк ветеран, с което положи началото на създаването на сбирка със машини и
пособия, използвани в пътното строителство през миналия век.
Възстановеният
парен
валяк е произведен през 1938 г. от немския машиностроителен концерн Henschel и тежи 18 тона.
Той е използван за строителството на пътища у нас до средата на 50-те години на миналия век.
Ветеранът е единственият от своя модел, оцелял досега. Дори и Henschel няма във фирмения си
музей толкова стар експонат.
През 2012 г. дружеството продължи да подкрепя развитието на масовия и
професионалния спорт чрез подпомагане на Българската федерация по мотокрос, ФК „Верея” –
Стара Загора, Баскетболен клуб „Черноморец” - Бургас", Клуба по спортна стрелба „Августа
1992" – Стара Загора,
Получените през 2012 г. награди са обществена оценка за цялостната дейност на „Трейс
Груп Холд” АД, както и признание за визията на групата в областта на корпоративното развитие
и социалната отговорност. Дружеството получи най-високото отличие на Камарата на
строителите в България за 2012 г. - Кристален плакет със сребърна икона на "Св. Димитър" за
цялостен принос към сектор "Строителство" . Дружеството беше отличено с награда от
Национален конкурс „Сграда на годината” за приноса си в развитието на градската среда Изграждането на метростанции - „НДК”, „Европейски съюз", „Дж. Баучер”, „Младост 3” и бул.
„Цариградско шосе”.
С най-високото отличие в категорията „Транспортно строителство” – златна статуетка – от
Камарата на строителите в България бе отличено „Пи Ес Ай” АД за приноса си в изграждането
на лот 2 на АМ „Тракия”.
Сдружението на пътните инженери и консултанти (СПИК) отличи с наградата „Инженер
на годината 2012” в областта на строителството председателя на СД на „Трейс Груп Холд” АД
проф. Николай Михайлов за приноса му в изграждането на отсечката Стара Загора – Нова
Загора от АМ "Тракия".
VІІІ. Допълнителна информация по приложение 10 на Наредба №2 на КФН
1.
Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно основните
категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в
приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната
финансова година.
Информацията относно предоставени услуги е представeна в т.2.Резултати от дейността.
2.
Информация относно приходите, разпределени по отделните категории
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или
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предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на
всеки
отделен
продавач
или
купувач/потребител,
като
в
случай,
че
относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за
неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента:
През 2012г. най-голям е делът на приходите от строително-монтажни услуги. В тази
връзка водещи клиенти на дружеството са Агенция Пътна инфраструктура, Метрополитен ЕАД,
Джи Си Еф - СК-13 - Трейс Рейлинфра Консорциум”, Общини на територията на цялата
страна.
Едни от основните доставчици са фирми-подизпълнители по действащи строителни
договори:
1. СК 13 Пътстрой АД - подизпълнител по договор Проектиране и строителство на
Автомагистрала Тракия ЛОТ 2 „Стара Загора-Нова Загора от км210+100 до км 241+900”
2. Старт инженеринг АД- подизпълнител по договор „Разширение на Софийското МетроПърви диаметър, участък „ж.к.Младост 1 (МС13)- бул,Цариградско шосе (МС19) с подземен
паркинг с дължина 2.150км и 2 Метростанции
3. Ибера Инвест АД - подизпълнител по договори „Разширение на Софийското МетроВтори диаметър от пътен възел Надежда до бул.Черни връх-обособена позиция II –
бул.”П.Евтимий”- бул.”Черни връх” с дължина 2.6км и 3 метростанции” и „Изграждане на
водопроводи и канализационни колектори по Интегриран воден проект за град София- Етап 2”.
4.Инфрастрой Пирин ЕООД – доставчик на материали за обект Проектиране и строителство
на Автомагистрала Тракия ЛОТ 2 „Стара Загора-Нова Загора от км210+100 до км 241+900”
5.Пътприбор ООД – подизпълнител на обект Поддържане (превантивно, текущо, зимно и
ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на 735.259 км републикански
пътища, стоапнисвани от АПИ – ОПУ Ловеч, съгл. чл.19, ал.1, т.1 от ЗП
6.Мегаинвест-Холд ЕООД – подизпълител на обект:Поддържане(превантивно, текущо, зимно
и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1263.690 км републикански
пътища, стопанисвани от АПИ – Областно пътно управление София съгласно чл.19, ал.1, т.1 от
Закона за пътищата.
7. Доставчици на асфалтови смеси – Пътища и съоръжения ЕАД и Пътстрой -92 АД.
8. Доставчици на други основни материали и горива - Пауталия Билдинг ЕООД, ЖПСВ
ЕООД, ФАЕ ГмбХ София, Ваяком ЕООД, Пи Ем Ар ЕООД, ATLANTIS SA Гърция , NIS a.d.
Novi Sad.
9. Други основни доставчици през 2011г. са дружества, с които има сключени рамкови
договори за лизинг - Уникредит Лизинг АД, Интерлийз ЕАД и Сожелиз България ЕООД, с
които дружеството има сключени рамкови договори за финансов лизинг.
3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за
дейността на „Трейс Груп Холд” АД.
През 2012г. бяха сключени следните договори за строителство, които са от съществено
значение за „Трейс Груп Холд” АД:
- Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км. 59+400 до км
61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780”.
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Изпълнител: Обединение „ТРЕЙС СОП” ДЗЗД
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” София
Партньори в Обединение „Трейс СОП” ДЗЗД са „Трейс Груп Холд” АД – 60%, „Пи Ес
Ай” АД – 20%, „Пътно строителство” АД - Добрич – 10% и „Станилов” ЕООД – 10%.
Стойността на договора е 47 820 000 лева, а финансирането е осигурено по Оперативна
програма „Транспорт” 2007-2013 г. Срокът за изпълнение е 22 месеца.
- Проект за разширение на метрото в София: Втори етап – Първи диаметър,
участък: „бул. Цариградско шосе ( МС 19 ) – ж.к. Дружба – летище София (МC 23)“
Обособена позиция II: „Участък от км. 3+184,90 ( края на МС 20 ) до ул. „Поручик
Неделчо Бончев“ км 5+010,00.“
Обособена позиция II обхваща участъкът от км. 3+184,90 (края на МС 20) до ул. „Поручик
Неделчо Бончев“ км 5+010,00. Участъкът е подземен с дължина 1825 м и включва подземната
метростанция 21, която ще бъде ситуаирана на бул. "Искърско шосе" и „Подпоручик Йордан
Тодоров".
Изпълнител: „Метро Дружба” ДЗЗД
Възложител: „Метрополитен” ЕАД
Водещ партньор в Обединение „Метро Дружба” ДЗЗД е „Трейс Груп Холд” АД с
партньори „Мостконсулт“ ООД и „АР ДЖИ БИ“ ЕООД .
Стойността на договора е 76 396 644.90 лева. Проектът се финансира от Европейския
фонд за регионално развитие (ЕФРР), Оперативна програма „Транспорт 2007-2013” и
национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 28 месеца.
- Рехабилитацията на път III -3402 „Славяново - Пордим” - от км 10+654.81 до км
21+763.03, област Плевен.
Изпълнител: „Трейс Пордим” ДЗЗД
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” София
Партньори в ДЗЗД “ТРЕЙС ПОРДИМ” са „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД –
партньор, и ПИ ЕС АЙ АД – партньор

водещ

Стойността на договора е 6 015 628,04 лева. Проектът е финансиран със средства от
структурните фондове на ЕС
и републиканския бюджет по Оперативна програма
„Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”. Срокът за изпълнение е 12
месеца.
- Път I-9 „Слънчев бряг-Бургас” от км 222+849.41 до км 225+522.39
Изпълнител: „Трейс Слънчев бряг” ДЗЗД
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” София
Партньори в ДЗЗД “ТРЕЙС ПОРДИМ” са „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД –
Трейс Бургас АД – 30%.

70%,

и

Стойността на договора е 6 345 103,668 лева, а финансирането е осигурено от бюджета на
Р.България. Срокът за изпълнение е 89 календарни дни.
- Лот 41 Рехабилитация и реконструкция на път -ІІ-58- Р-н І-5(Черноочене)границата с ОПУ Пловдив от км 17+500 до км 25+047 и път ІІІ-5904- Крумовград –
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Дъскари -Голямо Каменяне-Аврен-Гръцката Граница от км 20+340 до км 26+166 , с обща
дължина 13.373, област Кърджали.
Изпълнител: „Трейс Изток” ДЗЗД
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” София
Партньори в Обединение „ТРЕЙС ИЗТОК” ДЗЗД са „Трейс Груп Холд” АД – 70%, „Пи
Ес Ай” АД – 10%, „Трейс – София” АД – 10% и „ПСФ Мостинженеринг” АД.
Стойността на договора е 6 044 888.72 лева, а финансирането е осигурено от Структурни
фондове на ЕС (финансова схема BG 161PO001/2.1-01/2007 "Подкрепа за рехабилитация и
реконструкция на второкласни и третокласни пътища") и републиканския бюджет по Оперативна
програма "Регионално развитие". Срокът за изпълнение е 88 календарни дни.
- Лот 33 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІI-1801-о.п. София-кв. СуходолМало Бучино-Голямо Бучино-гр. Перник/кв.Мошево/от км 0+00 до км 4+474.04 и от км
4+976.74 до км 18+264.50, с обща дължина 17.762 км област София, област Перник“.
Изпълнител: „Трейс Запад” ДЗЗД
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” София
Стойността на договора 9 715 334,23 лева. Финансирането се осъществява със средства от
структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за
рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския
бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”. Партньори в „Трейс Запад” ДЗЗД са
„Трейс Груп Холд” АД - водещ партньор, и партньори Пи Ес Ай АД и Трейс – София АД.
Срокът за изпълнение на работите е 114 календарни дни.
- Лот 43: "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-536-О.П.Ямбол-Роза-БотевоМеден кладенец-Скалица-Овчи кладенец от км 0+000 до км 3+101.24 и път ІІ-53-Границата
ОПУ-Сливен-О.П. Ямбол-Калчево-Победа-Челник-Тамарино-Войника-Границата с ОПУ
Бургас от км 146+289 до км 148+238.24, с обща дължина 5,050 км, област Ямбол”.
Изпълнител: „Трейс Изток” ДЗЗД
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” София
Стойността на договора 4 611 753,86 лева. Финансирането се осъществява със средства от
структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007 ”Подкрепа за
рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския
бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”. Партньори в Обединение „ТРЕЙС
ИЗТОК” ДЗЗД са „Трейс Груп Холд” АД – водещ партньор, и партньори „Пи Ес Ай” АД,
„Трейс – София” АД и „ПСФ Мостинженеринг” АД. Срокът за изпълнение на работите е 120
календарни дни.
- Рехабилитация на общински път LOV 1002 км 0 +000 – км 1+940; рехабилитация на
общински път GAB 1165 км 20+200 – км 24+860; основен ремонт на общински път GAB
1165 км 24+860 – км 27+893.
Изпълнител: „Трейс Априлци” ДЗЗД
Възложител: Община Априлци
Стойността на договора е 5 050 407,58 лева, а финансирането е по Договор за отпускане на
финансова помощ № 11/321/01075 от 12.08.2011 г. между Държавен фонд „Земеделие” и
Община Априлци по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР),
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подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРС).
Партньори в Обединение „Трейс Априлци” ДЗЗД са „Трейс Груп Холд” АД – водещ партньор,
и партньор „Инфрастрой” ЕООД.С
Срокът за изпълнение е 93 календарни дни.
- Поддържане на АМ „Люлин” и прилежащите пътни съоръжения и
принадлежности в обхвата на автомагистралата от км 0+000 до км 19+495.
Изпълнител: „Люлин Трейс” ДЗЗД
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура” София
Стойността на договора е 1 188 564 лева, а финансирането е осигурено от републиканския
бюджет. Партньори в Обединение „ЛЮЛИН ТРЕЙС” ДЗЗД са „Трейс Груп Холд” АД – водещ
партньор, „Родопа Трейс” ЕООД и „Пътно поддържане – Дупница” ЕООД – партньори. Срокът
на договора за поддържане на АМ „Люлин” е 24 месеца
- Зимно поддържане и лятно почистване на пътища в природен парк „Витоша“, на
част от републиканските пътища в границите на София – град и част от общинската
мрежа по Обособена позиция 3: Общинска пътна мрежа на район „Витоша“ и район
„Панчарево“ и Обособена позиция 5: Общинска пътна мрежа на Район „Връбница” и
на Район „Нови Искър” и Републикански път / ІІ – 16 / Ребърково - София.
Изпълнител: „Витоша 2014” ДЗЗД
Възложител: Столична община
Стойността на договора е 1 188 564 лева, а финансирането е осигурено от републиканския
бюджет. Партньори в Обединение „Витоша 2014” ДЗЗД са „Трейс Груп Холд” АД – водещ
партньор, и „Пътно поддържане – Дупница” ЕООД – партньор. Финансирането е от бюджета на
Столична община. Срокът на договора е 30.06.2014 г.
- СМР за укрепване напречното сечение и стабилизиране коритото на р. Блато, в
чертите на гр. Костинброд.
Изпълнител: „Трейс Груп Холд” АД
Възложител: Община Костинброд
Стойността на договора е 886 800 лева, а финансирането се осъществява със средства от
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161PO001/1.4-06/2010/022 от 03.06.2011г.
Срокът за изпълнение на работите е 80
календарни дни
- Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров "Св.
Анастасия", Мостик и предмостово пространство по обособена позиция: 2 - Реконструкция
на мостик и предмостово пространство и обособяваене на културно - историческия маршрут" .
Изпълнител е ДЗЗД "Трейс-2012" с партньори „Трейс Бургас” ЕАД и „Трейс София” ЕАД.
Стойността на договора е 1 449 217.51 лв.
- Строителство на „Спортен център с трибуни” на стойност 970 046 лв. Средствата са
осигурени от бюджета на община Созопол. Срокът за идпълнение на договора е 7 календарни
месеца. Изпълнител е Сдружение „Трейс Аполония” ДЗЗД с партньори „Трейс Бургас” ЕАД –
лидер и „Трейс София” ЕАД.
- „Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби, пътни
маркировки и други елементи, свързани с организацията и безопасността на движението
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на територията на Община Бургас”. Възложител е Община Бургас, а срокът на договора е 3
години. Изпълнител е „Трейс Бургас” ЕАД.
- Ремонт на улици в с.Опан, община Опан на стойност 718 466 лева. Възложител е
Община Опан. Финансирането е осигурено от Европейски земеделски фонд за развитие на
селките райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., Договор
№ 24/322/00603 от 12.08.2011 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 "Обновяване и
развитие на населените места".
- „Текущо поддържане на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране и
местостоянки във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево” на стойност 607 068
лева. Възложител е Министерство на отбраната, а срокът на договора е 4 години. "Реконструкция на улици в гр. Казанлък, населени места и пътна мрежа през 2012г. по 44
обособени позиции". Договорът е на стойност 776 818 лева, а средствата са осигурени от
бюджета на Община Казанлък.
- Ремонт на бул. „Черни връх” от кръстовището с ул. „Хенрих Ибсен”
/”Сребърна”/ до кръстовището с бул. „Тодор Каблешков”. Договорът е на стойност
2 305 959, 66 лева. Възложител е „Метрополитен” ЕАД. Изпълнител е Обединение „Метро
Трейс”.
- „Изграждане, основен и текущ ремонт, реконструкция и поддържане на
четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Раднево.
Поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия и снегопочистване” на
стойност 10 000 000 лева. Средствата са осигурени от бюджета на Община Раднево и ще бъдат
предоставяни на етапи за срока на договора, който е 5 години. Изпълнител е Обединение
"ТРЕЙС РАДНЕВО 2012" с партньори „ПСФ Мостинженеринг” АД и „Пи Ес Ай” АД.
- „Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция
на коритото на р. Осъм в гр. Ловеч”. Проектът е по Оперативна програма "Регионално
развитие 2007-2013 г." и е на стойност 647 445 лева. Изпълнител е „Пи Ес Ай” АД. Срокът за
изпълнение на договора е 90 календарни дни.
- Лот 43: "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-536-О.П.Ямбол-Роза- Овчи
кладенец и път ІІ-53-Границата ОПУ-Сливен-О.П. Ямбол- Челник-Тамарино- Границата
с ОПУ Бургас, с обща дължина 5,050 км, област Ямбол”. Стойността на договора е
4 611 753,86 лева. Срокът за изпълнение е 120 календарни дни. Изпълнител е ОБЕДИНЕНИЕ
„ТРЕЙС ИЗТОК” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньори Пи Ес Ай АД, Трейс –
София АД и ПСФ Мостинженеринг АД.
- СМР на обект ІІІ-9901 „Царево-Ахтопол” от км 3+000 до км 11+000
3 358 318,03 лв. Изпълнител е „Трейс Бургас” ЕАД.

на стойност

- Текущо и зимно на 1169,4 км републикански пътища, на територията на ОПУ
Бургас, стопанисвани от АПИ» - РПС М.Търново със срок 37 месеца. Изпълнител е „Трейс
Бургас” ЕАД.
4.
Информация относно сделките, сключени между „Трейс Груп Холд” АД и
свързани лица, през отчетния период.
В посочените таблици са представени вземания и задължения от свързани лица през
2012г. Подробна информация за всички сделки между свързани лица е отразена в Годишния
финансов отчет за 2012, Раздел: Сделки със свързани лица
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Продажби на свързани лица извън групата
Клиент
Галини-Н ЕООД
Инжпроект ООД
Галини ЕООД
Декон ЕООД
Химколор АД
Технострой-инженеринг 99 АД
Адвал АД
СБ Инженеринг АД
Дикол-2 Г.Михайлов ЕООД
Джи Си Еф СК-13 Трейс Рейлинфра
консорциум
СК-13 Трансстрой АД
Пътно поддържане ЕООД Елхово
Мегаинвест-холд ЕООД
ДЗЗД Пи Ес
Общо

Вид сделка
услуги, наеми, материали
услуги, материали
услуги
услуги, материали
материали
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги
услуги

2012 г.
49 012
74
76
1 909
4
549
154
963
32 660
777
165
311
86 654

2011 г.
62 466
239
23
8 378
17
1 690
1 257
2
6 123
258
14
80 467

Покупки на свързани лица извън групата
Доставчик
Галини-Н ЕООД
Инжпроект ООД
Галини ЕООД
Декон ЕООД
Химколор АД
Технострой-инженеринг 99 АД
Адвал АД
СБ Инженеринг АД
Дикол-2 Г.Михайлов ЕООД
Джи Си Еф СК-13 Трейс Рейлинфра
консорциум
СК-13 Трансстрой АД
Мегаинвест-холд ЕООД
Общо

Вид сделка
услуги, материали
услуги, материали
лихви
услуги, материали
материали
услуги, материали
услуги
услуги

услуги

2012 г.
49 221
401
89
2 089
184
2 320
1 540
607
108
3 281
138
59 978

2011 г.
63 368
1 558
123
9 779
487
861
16 903
12 565

3 376
109 020

5.
Информация за събития и показатели с необичаен за „Трейс Груп Холд” АД
характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него
приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата
година.
Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху
дейността на „Трейс Груп Холд” АД през 2012г.
6.
Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел, посочване
финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези
сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено
за оценката на финансовото състояние на емитента.
През 2012 г. не са водени сделки извънбалансово.
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7.
Информация за дялови участия на „Трейс Груп Холд” АД, за основните му
инвестиции в страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти,
нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа
извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.
„Трейс Груп Холд” АД инвестира основно в ценни книжа и дялови участия в български и
чуждестранни предприятия и недвижими имоти.
Информация за дяловите участия на „Трейс Груп Холд” АД е представена в този доклад –
раздел І, т.4 Инвестиционен портфейл.
Инвестиции в дъщерни предприятия – капиталови дружества
Вид
Пи Ес Ай АД
Строителна компания Трейс АД
ПСФ Мостинженеринг АД
УСМ АД
Трейс-Бургас ЕАД
Августа Трейс ЕООД
Родопа Трейс ЕООД
Стройинженеринг Казанлък ЕООД
Инфрастрой ЕООД
Трейс- Пловдив ЕООД
Трейс Кърджали АД
Трейс Билд ЕАД
Пътна сигнализация и съоръжения ЕАД
Трейс Комерс ЕООД
Трейс Интернешънъл ЕООД
Трейс Холидей ЕООД
Трейс Роудс ЕАД
Трейс Транс ЕООД
Трейс Своге ЕООД
Обезценка инвестиция в Строителна компания Трейс АД
Обезценка инвестиция в Трейс Пловдив ЕООД
Трейс СОП ЕООД
Метро Дружба ЕООД
Общо

31.12.2012 г.
размер
стойност
99.26%
2 975
65.00%
39
97.68%
1 612
99.69%
8 055
100.00%
250
100.00%
13
100.00%
170
100.00%
100.00%
96.15%

3 408
1 245
1 250

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

150
5
1 300
7 062
50
4 801
1
(39)
(1 245)
0
0
31 102

100.00%
100.00%

31.12.2011 г.
размер
стойност
98.02%
2 676
65.00%
39
97.68%
1 612
99.69%
8 055
100.00%
250
100.00%
13
100.00%
170
100.00%
270
100.00%
408
100.00%
1 245
96.15%
1 250
100.00%
1 300
100.00%
150
100.00%
5
100.00%
1 300
100.00%
5 062
100.00%
50
100.00%
1 001
100.00%
1
(1 245)

23 612

„Стройинженеринг Казанлък” ЕООД беше преобразувано чрез вливане в „Пи Ес Ай”
АД, по смисъла на чл.262 и следващите от Търговския закон. Във връзка с вливането на
„Стройинженеринг - Казанлък” ЕООД в „Пи Ес Ай” АД се увели капитала на "Пи Ес Ай” АД
чрез издаването на 13 936 броя обикновени поименни, непривилегировани акции с право на
един глас , с ликвидационен дял , с номинална стойност от 45.00 лева всяка. Титуляр на акциите
от увеличението на капитала на приемащото дружество е едноличния собственик на капитала на
вливащото се дружество „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД.
Капиталът на „Трейс Транс“ ЕООД беше увеличен с 3 800 000 / три милиона и
осемстотин хиляди / лева чрез записване на 38 000 / тридесет и осем хиляди / нови дяла с
номинална стойност 100 / сто / лева всеки.
Капиталът на „Трейс Холидей“ ЕООД беше увеличен с 2 000 000 / два милиона / лева
чрез записване на 40 000 / четиридесет хиляди / нови дяла с номинална стойност 50 / петдесет /
лева всеки.
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Капиталът на „ИНФРАСТРОЙ” ЕООД беше увеличен с 3 000 000 / три милиона / лева
чрез записване на 1500 / хиляда и петстотин / нови дяла с номинална стойност 2000 / две хиляди
/ лева всеки.
Съгласно решение на СД на „Трейс Груп Холд” АД холдингът започва през 2012г.
изпупуване на акции от миноритарните акционери на „Пи Ес Ай” АД Стара Загора. Към
31.12.2012г. „Трейс Груп Холд” АД притежава 114 849 броя акции, което представлява 99,26 % от
капитала на „Пи Ес Ай” АД Стара Загора.
През 2012 г. ръководството на Трейс Груп Холд АД взема решение да обезцени
инвестицията си в Строителна компания Трейс АД в размер на 39 хил.лв. поради отрицателна
стойност на собствения капитал на Строителна компания Трейс АД към 31.12.2012 г., наличие на
индикации за ниска възвращаемост на инвестицията и занижени очаквания за генериране на
входящи парични потоци за дружеството-майка в близкото бъдеще.
Инвестиции в асоциирани предприятия
Инвестиции
ТЕХНОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 99 АД
Общо

31.12.2012 г.
размер
стойност
33%
1 470
1 470

31.12.2011 г.
размер
стойност
33%
1 390
1 390

Търговските взаимоотношения между „Трейс Груп Холд” АД и дружества от
икономическата група са поставени на равноправна търговска основа и не са предоставени
никакви преференции или облекчения на базата на това, че са свързани лица.
8. Информация относно сключените от „Трейс Груп Холд” АД, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем, с
посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове на плащане,
както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения

Дружество
Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД

Вид кредит
банкови
гаранции
револвиращ
револвиращ

Трейс Груп
Холд АД

инвестиционен

Трейс Груп
Холд АД

инвестиционен

Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД
Трейс Груп
Холд АД

банкови
гаранции
револвиращ
банкови
гаранции

Кредитор
Уникредит
Булбанк
Уникредит
Булбанк
Уникредит
Булбанк
SG
Експресбанк
АД
SG
Експресбанк
АД

МКБ
Юнионбанк
МКБ
Юнионбанк
ПИБ АД

Размер
/лв./
39 360 000
1 500 000
8 000 000
490 424

250 241

22 950 000

Лихвен %
1%
1седм.Sofibor+5.
1%
1седм.Sofibor+5.
1%
1мес
Euribor+3.75%
1мес
Euribor+3.75%

4 000 000

2%
1мес
Sofibor+3.25%

20 000 000

ОЛП+10 пункта

Срок за
погасяване/
усвояване

Усвоен
лимит към
31.12.2012
/лв./

26.7.2018

27 567 329

26.12.2013

245 871

30.08.2013

3 167 800

30.5.2015

408 686

30.10.2015
Краен срок на
гранцията с
най-дълъг срок
на валидност +
100 дни

243 286

18 625 946

14.02.2013

3 734 449

01.04.2013

9 487 844
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Трейс Груп
Холд АД
СK Трейс АД
РОДОПА
ТРЕЙС ЕООД
Трейс София
АД

банкови
гаранции

КТБ АД

10 000 000

12%

банкови
гаранции
Кредитна линия

КТБ АД
КТБ АД

17 000 000
300 000

1,68%
9,00%

Гаранцията с
най-дълъг срок
на валидност
Гаранцията с
най-дълъг срок
на валидност
31.10.2013

инвестиционен
банков кредит

SG
Експресбанк
АД

2 358 988

1мес
Euribor+3.9%

31.03.2016г.

6 849 105
7 323 043
0

2 358 988

8.
Информация относно сключените от „Трейс Груп Холд” АД, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем,
включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с
посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове на плащане,
и целта, за която са били отпуснати
Отпуснати заеми от дъщерни дружества към 31.12.2012г.
Кредитополучател

Кредитор
Трейс Интернешънъл
ЕООД

Размер на
заема /лв./
88 012.35
/45 000 евро/

Неизплатена
главница /лв./
88 012.35
/45 000 евро/

Срок на
погасяване
31.12.2011г.
изискуем

Хидропромет
инженеринг ООД –
Сърбия
Ивана
Тодорова
Мутафова
Джуел – Н –
Николай Димитров
ЕТ
Галин
Николаев
Михайлов

Лихва

Трейс Комерс ЕООД

167 600.00 евро

157 869,70 евро

31.07.2026г.

6.3%

Трейс Холидей ЕООД

2 500 000.00

2 500 000.00

17.12.2007 г.

Трейс София АД

100 000.00

68 552.36

31.12.2013

43 750 лв. +
0.07 % за всеки
ден просрочие
10.50%

12.00%

9.
Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни
книжа през отчетния период.
През 2012г. не са постъпвали средства от издаване на нова емисия акции.
10.
Анализ на съотношението на постигнатите финансови резултати, отразени във
финансовия отчет за финансовата година, и по – рано публикувани прогнози за тези
резултати.
Постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата
година не се различават съществено от публикуваните предварителни резултати в междинния
финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г.
11.
Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с
посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и
мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването
им.
42

TРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Годишен консолидиран доклад за дейността за O01O г.

Политиката на Трейс Груп Холд е насочена основно към управление на предприятията от
портфейла си и мениджиране на големи инфраструктурни проекти. Свободните парични
средства се насочват към финансиране на дружествата, инвестиции в производствени имоти,
инвестиции в специализирани машини и техника с цел затваряне на производствения цикъл.
Придобити бяха имоти на територията на Софийска и Плевенска област, които се използват за
изграждане на производствени бази. През 2012г. бяха закупени още 25 броя камиони,
необходими за дейностите по зимно поддържане. По този начин компанията обезпечава
дейностите по текущ ремонт и поддържане и постига оптимизиране на разходите.
Следвайки политиката си за излизане на пазара на железопътното строителство,
„Трейс Груп Холд” АД закупи Система S2PV за полагане на ж.п. линии на френската
фирма „Жисмар“ със средна производителност при полагането на 36 м. звена от 500÷800
м/ден. Системата S2PV е много по-ефективна от до сега съществуващата технология за
полагане на 25 м звена с пътеполагащ кран YK 25/18. Тя е новост за България и е крачка
напред към развитието на „Трейс Груп Холд“ АД в железопътното направление.
„Трейс Груп Холд” АД се грижи за събиране на вземанията си и осигурява регулярно
обслужване на задълженията си.
12.
Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в
структурата на финансиране на тази дейност.
Ръководството на „Трейс Груп Холд” АД преструктурира наличния паричен ресурс при
осъществяване на средносрочните си инвестиционни намерения в съответствие с настъпилите
промени в пазарната среда. Вложените средства са собствени – резултат от развитието на
основната дейност на холдинга. В случай на недостиг, останалите необходими средства за
реализиране на планирани инвестиционни проекти на дъщерните дружества се осигуряват със
собствени средства на „Трейс Груп Холд” АД или банков кредит според всеки конкретен случай.
Дейността на компанията е насочена основно към управление на сегашните инвестиции и
в изпълнение на политиката за инвестиране в специализирана техника и производствени бази с
цел обезпечаване на дейностите.
13.
Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи
за управление на „Трейс Груп Холд” АД и на неговата икономическа група.
Продължаващата икономическа криза постави пред дружеството сериозни
предизвикателства през 2012 г. За да може холдингът да реагира адекватно на промените в средата
и на пазара и да реализира необходимата печалба от дейността си, се наложиха промени в начина
на управление. Целта бе да се постигне по-ефективно мениджиране на процесите, ресурсите и
човешкия потенциал.
Динамичната и непредвидима среда във вътрешен план наложи въвеждането на
стратегическото планиране и изграждането на нов тип екипи за управление на проекти.
По отношение на партньорствата с другите компании продължи тенденцията за укрепване
на взаимодействието с доказалите се в работата подизпълнители и доставчици на услуги, както и
бяха създадени стратегически партньорства с чуждестранни компании с цел трайно излизане на
външния пазар.
14.
Информация за основните характеристики на прилаганите от „Трейс Груп Холд”
АД в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове.
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С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети и спазване
на Закона за счетоводството, годишният одит на „Трейс Груп Холд” АД се извършва от
регистриран одитор съгласно Закона за независимия финансов одит. Всички финансови отчети
се изготвят съгласно Международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна
дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на мениджмънта и
Съвета на директорите. В дружеството е създадена система за вътрешен контрол, която
гарантира
ефективното
функциониране на системите за отчетност и разкриване на
информация.
Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира
с оглед
идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане тяхното
ефективно управление. Утвърдена е практика за периодично обсъждане на текущите финансови
резултати от дейността на дружествата от групата на Трейс с оглед осигуряване изпълнение на
бизнес-програмите им и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи
инвестиционни проекти, и с цел повишаване ефективността на инвестициите в дъщерните
предприятия.
В дружеството функционира Одитен комитет от трима души, който следи за
ефективността на вътрешния контрол и процесите на управление на риска. Членовете на
Одитния комитет са независими от Съвета на директорите и притежават необходимата
квалификация и професионален опит.
15.
Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната
финансова година.
През 2012 г. не са извършвани промени в състава на Съвета на директорите.
Съветът на директорите е в състав:
Проф. Николай Ганчев Михайлов
Инж. Цветан Иванов Цонев
Инж. Иван Димитров Христов
Манол Пейчев Денев
Мирослав Калчев Манолов
Акад. Антон Николов Дончев
Мария Георгиева Каварджикова
16.
Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки
от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година,
изплатени от „Трейс Груп Холд” АД и негови дъщерни дружества.
Вид

Съвет на директори
Изпълнителни Директори
Общо:

Начислени суми от „Трейс Груп Холд” АД за:
възнаграждения и
компенсируеми
дългосрочни доходи
осигуровки за периода
отпуски
/хил. лв./
/хил. лв./
/хил. лв./
1 569
570
2 139

3
3

-
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Вид
Изпълнителни директори
Съвет на директорите
Общо:

Начислени суми от дъщерни дружества за:
възнаграждения и
компенсируеми
дългосрочни доходи
осигуровки за периода
отпуски
/хил. лв./
/хил. лв./
/хил. лв./
14
822
52
14
874

17.
Информация
за
притежавани
от
членовете
на
управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен
състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях
поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им
от емитента опции върху негови ценни книжа - вид и размер на ценните книжа,
върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна
цена, ако има такава, и срок на опциите.
Информация по тази точка е представена в раздел Информация за членовете на съвета
на директорите в настоящия доклад.
18.
Информация за известните на дружеството договорености (включително и след
приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да
настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи
акционери или облигационери.
На дружеството не са известни договорености, в резултат на които могат да настъпят
промени в притежавания относителен брой акции или облигации от настоящи акционери или
облигационери.
19.
Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на
сто от собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на
емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му
капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.
Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи
задължения или вземания на „Трейс Груп Холд” АД в размер най-малко 10 на сто от собствения
му капитал.
20.
Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и
адрес за кореспонденция.
Ивана Тодорова Мутафова
Тел. 02 / 80 66 697; e-mail: ivana@tracebg.com
София 1408, ул.”Никола Образописов” 12

21.

Промени в цената на акциите на дружеството
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Акциите на „Трейс Груп Холд” АД се търгуват на БФБ - София АД, сегмент „Стандарт”.

ІХ. Анализ и разяснение на информацията по приложение 11 на Наредба №2 на КФН
1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга
държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и
задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал,
която съставлява всеки отделен клас.
Капиталът на „Трейс Груп Холд” АД е в размер на 24 200 000 лева, разпределен в
24 200 000 броя обикновенни,поименни акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Съгласно акционерна книга към 31.12.2012 г., издадена от Централен депозитар АД,
структурата на капитала на „Трейс Груп Холд” АД е следната:

Капитал
/лв./

Брой
акции

Номинална
стойност
/лв./

Вид акции

Бр. акции,
които
се
търгуват

Регулиран пазар, където
се търгуват
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24 200 000

24 200 000

Акционери
юридически лица
физически лица
„Трейс Груп Холд” АД
обратно
изкупени
собствени акции

1

обикновени,
безналични, поименни

Брой акционери
към 31.12.2012г.
към 31.12.2011г.
240
250
2 093
2 237
-

24 200 000

Българска Фондова Борса
АД - София

Брой акции
към 31.12.2012г.
към 31.12.2011г.
3 131 856
3 074 943
21 068 144
21 125 057
4 248
0

Всички акции на дружеството са от един клас и всяка акция, с изключение на обратно
изкупените собствени, дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всяка акция
дава право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
Цялата емисия от 24 200 000 броя акции, издадени от дружеството е регистрирана за търговия на
БФБ – София АД, сегмент „Стандарт”. „Трейс Груп Холд” АД не е издавало други ценни книжа,
които не са допуснати за търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава
членка.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения
за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от
дружеството или друг акционер.
Всички акции на дружеството се прехвърлят свободно, без ограничения, при спазване на
разпоредбите на действащото българско законодателство. За придобиване и притежаване на
акции от „Трейс Груп Холд” АД не е необходимо получаване на одобрение от дружеството или
друг акционер.
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или
повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за
акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се
притежават акциите.
Към 31.12.2012 г. лицата, които притежават повече от 5% от акциите на „Трейс Груп Холд” АД
са следните:
Акционер
към дата
31.12.2012 г.

31.12.2012 г.

4. Данни
тези права.

Притежава
Притежава бр. акции
%

Име/наименование на акционера

ЕГН/БУЛСТАТ

Николай Ганчев Михайлов
"Галини - Н" ЕООД, регистрирано по ф.
д. № 15261/2006 г. на Софийски градски
съд, със седалище и адрес на управление:
гр.София 1408, район Лозенец, ул.
Никола Образописов № 12

5511037605

80.56

19 492 000

123687558

9.00

2 178 000

за

акционерите

със

специални

контролни

права

и

описание

на

„Трейс Груп Холд” АД няма акционери със специални контролни права.
47

TРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Годишен консолидиран доклад за дейността за O01O г.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не
се упражнява непосредствено от тях.
Дружеството няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите,
когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява
непосредствено от тях. Всеки служител, който е акционер гласува по свое усмотрение.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата
глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок
упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество
дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени
притежаването на акциите.

на
за
на
от

Не съществуват ограничения в правата на глас на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД.
Правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражнява лично и чрез
представител от лицата, придобили своите акции и вписани в книгата на акционерите, най –
късно 14 дни преди датата на събранието. Представителят трябва да разполага с изрично,
нотариално заверено пълномощно, отговарящо на изискванията на ЗППЦК.
Съгласно уведомленията за разкриване на дялово участие, СД следи за случаите, в които
акционер е придобил над ½ или над 2/3 от акциите на „Трейс Груп Холд” АД и съответно не е
отправил търгово предложение или не е продал своите акции в рамките на 14 дни след
придобиването йм. Техните имена ще бъдат съобщавани изрично на комисията по кворума, за да
не бъдат допускани до участие в Общото събрание на акционерите, съответно с техните гласове
да бъдат приемани решения в явен ущърб на дружеството.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и
които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на
глас.
На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат
до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и
допълнения в устава.
Съгласно Устава на „Трейс Груп Холд” АД, членовете на СД се избират от Общото
събрание на акционерите. За членове на СД се избират лица, които отговарят на изискванията на
ТЗ.
Изменения и допълнения в Устава на дружеството се приемат от Общото събрание на
акционерите.
9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.
Органи на управление на „Трейс Груп Холд” АД са Общото събрание на акционерите,
Съветът на директорите и Изпълнителният директор.
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