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1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 

  
“БГ ТРАНС” ООД е  създадено през 2000 година. Дружеството е със седалище и адрес на 

управление гр. Стара Загора, ул.”Калояновско шосе”№ 16 Съдебната регистрация на дружеството е 

с Решение 2440 от 20.06.2000година на Старозагорски окръжен съд. Последвалите промени в Устава 

на дружеството и органите за управление са вписани с решение 1164 от 25.03.2003 г.,решение 3585 

от 14,12,2004г.  решение 3936 от 28,12,2004г. и решение 1482 от 26,05,2005 г. на Старозагорски 

окръжен съд. 
  

Собственост и управление 

Към 31 декември 2005 г. разпределението на капитала на дружеството е както следва: 

1. Клаус Бургщалер         99.00   % 

2. Йозеф Щьобих       1.00  % 

 Дружеството се представлява и управлява от Клаус Бургщалер – управител и Мирослав  Величков –

управител – заедно и по отделно. 

Към 31.12.2005 г. общият брой на персонала в дружеството е 30 работници и служители. 
  

 Предмет на дейност 

Предметът на дейност на Дружеството през 2005 г. включва следните видове  сделки:  

 Товарен автомобилен транспорт 

 - Международен                              - 98.04 % 

 - Вътрешен   + друга дейност        -   1.96 %               
  

 Структура на Дружеството 
  “БГ ТРАНС” ООД  няма разкрити клонове и представителства.  

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 
  

2.1.База за изготвяне на финансовия отчет 

 Финансовият отчет на  “БГ ТРАНС” ООД е изготвен в съответствие с Националните  

стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, утвърдени от Министерския съвет с 

ПМС № 46/21.03.2005 г., в сила от 01.01.2005 г. 

 Дружеството води своите счетоводни регистри в български лева (BGN) и изготвя своите 

официални финансови отчети в съответствие с българското счетоводно и данъчно законодателство. 

Данните в годишния финансов отчет (ГФО) са представени в хил. лв. 



 

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципите предвидени в 

закона за счетоводството. 

2.2. Сравнителни данни 

Отчетната 2002 г. е първа година, за която дружеството изготвя финансов отчет в 

съответствие с новите Национални счетоводни стандарти, в сила от 01.01.2002 г. 
  
  

2.3.Основни показатели на стопанската среда 

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на 

Дружеството, за периода 2000 – 2003 г. са представени в таблицата по-долу: 

Показател  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
БВП в млн. лева1  25,454 29,618 23,443 --- --- --- 

Реален растеж на БВП  5.8% 4% 4.4% 4.2% % % 

БВП на човек от населението в 
лева 

 3,191 3,725 n.a. --- --- --- 

Инфлация в края на годината  11.4% 4.8% 3.8% 5.6% 4.0% 6,5% 

Среден валутен курс на щатския 
долар за годината 

 2.12388 2.18479 2,07688 --- --- --- 

Валутен курс на щатския долар в 
края на годината 

 2.10191 2.21926 1.88496 1.54856 1.43589 1.65790 

Основен лихвен процент в края 
на годината 

 4.63% 4.65% 3.31% 2.83 2.37 2.05 

Безработица  17.9% 17.3% 16.27% --- --- --- 

  
 

  

2.4. Отчетна валута 

Функционалната и отчетна валута на Дружеството е българският лев. От 01.07.1997 г. левът 

е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1:DEM 1, 

а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение 

BGN 1.95583:EUR 1.  

Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна валута се 

отчитат в левова равностойност на база валутния курс към датата на операцията и се преоценяват на 

месечна база като се използва официалният курс на БНБ на последния работен ден от месеца. Към 

31.12.2005 г. те са представени по заключителния курс на БНБ.  
                                                             
1 Нови, деноминирани лева 
Източник: НСИ, БНБ 



Курсовите разлики от преоценката се третират като текущи приходи и разходи и се 

включват в отчета за приходи и разходи като финансови приходи/разходи.  
  

2.5. Приходи 
Приходите в Дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, до 

която стопанските изгоди се придобиват от Дружеството и доколкото приходите могат надеждно да 

се измерят. 

При продажбите на стоки приходите се признават, когато всички съществени рискове и 

ползи от собствеността на стоките преминават в купувача.  

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност на 

сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, 

извършени по сделката и разходите за приключването й. 

  

2.6. Разходи 

Разходите в Дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 

принципите на начисляване и съпоставимост. 

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през 

който договорите за които се отнасят, се изпълняват. 

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за приходи и разходи диференцирано 

и се състоят от банкови такси. 

  

2.7. Дълготрайни материални активи 

  Дълготрайните материални активи са представени в счетоводния баланс по цена на 

придобиване Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. митническите такси и всички 

преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи са: 

разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за 

монтаж .  

Дружеството е определило стойностен праг от 500.00 лв., под който придобитите активи 

независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в 

момента на придобиването им. 

 

 Методи на амортизация 

 Дружеството използва линейния  метод на амортизация на дълготрайните материални 

активи. 



            Прилаганите амортизационни норми в съответсвие с определения полезен срок на годност по 

групи са както следва: 

 · сгради                                     –    4 %  - полезен срок на годност – 25 год. 
 · машини и оборудване           –  30%   - полезен срок на годност –   5 год. 4мес. 
 · компютри +периферия         –  50 %  - полезен срок на годност –   2 год. 
 · автомобили                            –   25%  - полезен срок на годност –   4 год. 
 · стопански инвентар                    –   15%   - полезен срок на годност –   6 год.8мес. 
  

2.8. Нематериални дълготрайни активи 

  Нематериалните дълготрайни активи са представени в счетоводния баланс по цена на 

придобиване, намалена с натрупаната амортизация.  

В Дружеството се прилага линейния метод на амортизация на нематериалните дълготрайни 

активи.  

Прилаганите амортизационни норми са както следва: 

             · Програмни продукти             –   50%  - полезен срок на годност –   2 год. 
 · Патенти, лицензи                   –   15%  - полезен срок на годност –   6 год.8мес. 
   

2.9. Дългосрочни вземания 

   Отсрочени  данъци произтичащи  от временни разлики. 

2.10. Материални запаси 

  Материалните запаси са оценени по  цената на придобиване . Разходите, които се извършват, 

за да доведат даден продукт в неговото настоящо състояние и местонахождение, се включват в 

цената на придобиване (себестойност), както следва: 

 · суровини и материали в готов вид – всички доставни разходи, които включват вносни мита 

и такси, транспортни разходи, невъзстановими данъци и други разходи, които допринасят за 

привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид; 

  

2.11. Търговски и други вземания  
  Търговските вземания в лева се представят и отчитат по стойността на оригинално 

издадената фактура, намалена с размера на обезценката за несъбираеми суми. Вземанията 

деноминирани  в  чуждестранна валута  са оценени в лева по курса на Българска народна банка в 

деня на възникването им, като са преоценени по централния курс на БНБ към 31.12.2005 г. и 

намалени с размера на обезценката за несъбираеми вземания.Не са обезценени вземания ,като 

несъбираеми. 

 

2.12. Парични средства 



  Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки. 

  За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци: 

· паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени 

брутно, с включен ДДС (20%); 

  

2.13. Задължения към доставчици и други задължения 

 Задълженията към доставчици и другите текущи задължения в лева се отчитат по стойността 

на оригиналните фактури (цена на придобиване), която се приема за справедливата стойност на 

сделката и ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги. Задълженията  

деноминирани  в  чуждестранна валута  са оценени в лева по курса на Българска народна банка в 

деня на възникването им, като са преоценени по централния курс на БНБ към 31.12.2005 г. 
  
    

2.14.  Задължения към персонала по социалното и трудово законодателство 

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в  “БГ ТРАНС” ООД  се 

основават на разпоредбите на Кодекса на труда, на разпоредбите на действуващото осигурително 

законодателство . 

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия 

персонал за пенсионното, здравно и срещу безработица осигуряване, вкл. и за ФГВРС.  

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на 

ДОО за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в 

съотношение, което се променя ежегодно и е определено с осигурителния кодекс. Общият размер на 

вноската за задължително държавно обществено осигуряване, за безработица и за здравно 

осигуряване за 2005 г възлиза на:  

· за работещите при условията на втора категория труд 52,7% (разпределено в съотношение 

работодател/осигурено лица 70:30).  

· за работещите при условията на трета категория труд 42,7% (разпределено в съотношение 

работодател/осигурено лица 70:30).  

Освен задължителното държавно обществено осигуряване съществуват законово създадени 

възможности за допълнително доброволно пенсионно и здравно осигуряване в доброволен фонд. 

Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.  

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ) на дружеството, работодателят има 

задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за:  

1. неспазено предизвестие – съгласно чл.220 ал.1 от КТ /30 дни/;  



2. поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване 

на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни – от една до четири брутни работни 

заплати според трудовия стаж в дружеството;  

3. при прекратяване на трудовия договор поради болест – не по-малко от брутното 

възнаграждения на работника  за два  месеца;  

4. при пенсиониране – от две  до шест брутни работни заплати според трудовия стаж в 

дружеството; 

5. за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, 

което се признава за трудов стаж. 

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат  други 

задължения към работниците и служителите.  

Краткосрочните доходи за персонала (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на 

периода, в който персоналът е положил труд за тях) се признават като разход в отчета за приходи и 

разходи в периода, в който е положен трудът за тях и като текущо задължение (след приспадане на 

всички платени вече суми и полагащи се удръжки).  

    

2.15. Дружествен капитал и резерви 

 “БГ ТРАНС” ООД  е  дружество с ограничена отговорност  и е  регистрирало в Търговския 

регистър определен размер на 50000.00 лв. капитал, който да служи като обезпечение на 

кредиторите на дружеството за изпълнение на техните вземания към него. Съдружниците отговарят 

за задълженията на дружеството до размера на своето  участие в капитала и могат да претендират 

връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.  
  

2.16. Данъци върху печалбата 

  Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на 

българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. 

Кумулативната данъчна ставка за 2005 г. е 15%. 
  

2.17. Отсрочени  данъци върху печалбата 

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички  

временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите 

стойности и данъчните основи  на отделните активи и пасиви. 

1. Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни 

разлики.  



1. Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни 

разлики и за неизползваните данъчни загуби, до степента , до която е вероятно 

те да се проявят обратно и  да бъде генерирана  в бъдеще достатъчна облагаема 

печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се 

приспаднат  тези намаляеми разлики.  

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат на всяка дата на 

финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се  проявят обратно и ще се 

генерира достатъчно  облагаема печалба, с които те да  могат да бъдат приспаднати. 

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал 

или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния  капиталов компонент или 

балансовата  позиция. 

 Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква 

да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), 

на база данъчните закони които са в сила или в голяма степен  на сигурност се очаква да са в сила. 

    П Р И Л  О Ж Е Н И Я : 

3.1. НЕТНИ ПРИХОДИ OT ПРОДАЖБИ  

  
Приходите от продажба на услуги включват: 

  
    2005   2004  
    BGN '000  BGN '000
Вътрешен пазар   7  14
Износ     2641  2848
Общо    2648  2862
  

Другите приходи включват: 

  2005   2004  
      BGN '000  BGN '000
Други   41 68
Общо     41 68

3.2.. РАЗХОДИ 3А МАТЕРИАЛИ 

Разходите за материали включват: 
    2005  2004 
    BGN '000  BGN '000 
Ел.енергия  2  2 
Горива и смазочни материали  1030  937 
Резервни части  58  72 



Други  109  126 
Общо   1199   1137 

  

3.3. РАЗХОДИ 3А ВЪНШНИ УСЛУГИ 

  
Разходите за външни услуги включват: 

    2005   2004  
    BGN '000  BGN '000 
Застраховки  48 41 
Данъци и такси  16               10 
Наеми  14 13 
Съобщителни услуги  37 30 
Нает транспорт  13 65 
Осветление и отопление                    2  2 
Одит  3 3 
други  200 310 
Услуги от чужд.институции   549 
Общо   906  1023 

  
  

3.4. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 

            Разходите за персонала включват:       2005   2004  
        BGN '000  BGN '000 
Разходи за възнаграждение     66 
Разходи за осигуровки    26 
Общо         92 
  

          Разходите за възнаграждения  включват:       2005   2004  
        BGN '000  BGN '000
Осн.възнаграждения + допл. по КТ                          67  66
Общо       67  66
  

 

          Социалните разходи включват:       2005   2004  
        BGN '000  BGN '000
Осигуровки и обезщетения                             25  26
Общо      25 26

3.5. ДРУГИ РАЗХОДИ 



  
Другите разходи включват:   2005   2004  

    BGN '000  BGN '000 
Задгранични командировки  281 326 
Общо   281 326 
  

3.6. СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР 

Бал. ст/ст  на  продадени активи  20 1 
Общо   20 1 

3.7. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ 

В отчета за приходите и разходите са отразени като извънредни приходи - от 

Застрахователни обезщетения  в размер на 17 х.лв.  от настъпили застрахователни събития по 

зостраховки “Каско” и “Зелена карта”/ГО за чужбина/ 
  

 

3.8. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

  

Земи и сгради   
Машини, 

съоръжения и 
оборудване 

  Транспортни 
средства   Други   

Разходи за 
придобиване 
на ДМА 

  Общо 

 2005 
BGN ‘000   2004 

BGN ‘000  2005 
BGN ‘000  2004 

BGN ‘000  2005 
BGN ‘000  2004 

BGN ‘000  
2005 
BGN 
‘000 

 
2004 

BGN 
‘000

  2005 
BGN ‘000   2004 

BGN ‘000  2005 
BGN ‘000   2004 

BGN ‘000

Отчетна стойност      15   15  1451  1306  13  12        1479   1333 
Салдо на 1 януари       

Придобити  10 354 150 1 1  365  151 365  151
Преоценка      
Отписани   140 5   140  5
Салдо на 31 
декември   25 15 1665 1451       14 13   1704  1479
Набрано изхабяване      

Салдо на 1 януари          14 10 918 573       7 5   939  588
Начислена 
амортизация за 
годината, в т.ч.  2 4 289 346         3 2   294  352
Обезценка      
Отписана амортизация   120   120  
Салдо на 31 
декември   16 14 1087 918       10 7   1113  939
Балансова стойност 
на 31 декември    9 1 578 533         4 5   591  540

  

 



3.9. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

  

  

Търговски марки, 
патенти, 
лиценции

 Софтуери  Общо

  BGN '000  BGN '000  BGN '000
Отчетна стойност      

Салдо на 1 януари 2005 3 1 3
Придобити 1
Отписани 
Салдо на 31 декември 2005 4 1 3
       
Набрано изхабяване      
Салдо на 1 януари 2005 2 1 2

Начислена амортизация за годината, в 
т.ч. 1
Отписана амортизация 
Салдо на 31 декември 2005 3 1 2

Балансова стойност на 31 декември 
2005 1 0 1
  
  

3.10. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 

          31.12.2005  31.12.2004
          BGN '000  BGN '000
Материали - гориво         16              3 
Общо         16             3 

  
  
 
 
 

Наличните към 31.12.2005 г. материални запаси са представени в баланса по: 

              31.12.2005 31.12.2004
              BGN '000  BGN '000
                  
Цена на придобиване / себестойност       16 3
 Общо             16 3
  
  

Основни материали 



    BGN '000     Относителен дял в % 
       31.12.2005  31.12.2004  31.12.2005  31.12.2004
Гориво  16 3 100 100
Общо      16                 3 100 100

  

  

3.11. ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ 

              31.12.2005  31.12.2004
              BGN '000  BGN '000
Вземания от клиенти в страната         349 313
Вземания от клиенти в чужбина         54 91
Общо             403 404

  

3.12.. ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 

              31.12.2005  31.12.2004
              BGN '000  BGN '000
Данъци за възстановяване-ДДС                         62 25
Общо:             62 25

  

  

3.13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ И БАНКИ 

              31.12.2005   31.12.2004
              BGN '000   BGN '000
Парични средства в каса         2 6
Разплащателни сметки         85 17
Общо             87 23

3.14.РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ 

Разходите за бъдещи периоди включват: 

 · застраховки -28 х. лв.(2004:  - 20 х.лв.) 

 · други услуги - 3  х. лв.  

Тези разходи ще бъдат признати като текущи през следващите 12 месеца.  

  

3.15. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

  



Основен капитал 

Към 31 декември 2005 г. регистрираният  капитал на “БГ ТРАНС”ООД възлиза на 50 хил. 

лв., разпределен в 1000 дяла по 50 лв.  

  

3.16. ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ФИН.ПРЕДПРИЯТИЯ 

Като дългосрочно задължение към БАНКИ е представена сумата 1089 х. лв.  

Сумата  33 х.лв. – лизинг за ДМА  

3.17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ 

            31.12.2005  31.12.2004
            BGN '000  BGN '000
Задължения към доставчици от чужбина  177 42
Задължения към доставчици от страната  28 2
Общо:          205 44

  

3.18 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ 

  

Няма данъчните задължения .  

До датата на изготвяне на отчета в дружеството са извършени ревизии и проверки, както 

следва 

1. по ДДС – до 31.05.2004г.  

2.  пълна данъчна ревизия – до 31.12.2003г. 

3.  Национален осигурителен институт  - няма извършена ревизия. 

4.    Инспекцията по труда – до 01,02,2006г. 

3.19.. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

            31.12.2005  31.12.2004
            BGN '000  BGN '000
Задължения към персонала       5 5
Задължения по социалното осигуряване     3 3
Общо           8 8
  

Задължения към  персонала 

Задълженията към персонала са текущи и включват чистата сума на неизплатените 

възнаграждения за декември 2005 г.  



В задълженията към персонала няма  дължими възнаграждения за неизползван платен 

отпуск от за минали отчетни периоди . 

Задължения към социалното осигуряване 

Задълженията към социалното осигуряване към 31.12.2005 г. Няма начислени осигуровки  за 

неизползвани платени отпуски . 

Получени аванси 

Получените аванси от клиенти - няма. 

  

3.20. УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И АНГАЖИМЕНТИ - НЯМА 

  

3.21. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

Осъществените сделки са продажба на ДМА,горива, други продажби, покупка на услуги и 

други. Условията, при които са извършвани сделките не се отклоняват от пазарните цени за подобен 

вид сделки. 

          

  

  

3.22. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА- НЯМА 

 
 
 
 
2802,2006                                                                                            Управител ............................... 
Стара Загора                                                                                                   /Мирослав Величков/ 


