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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

За годината, приключваща на 31 декември 2020 год. 

 

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 

39 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН. 

 

Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2020 год., изготвен в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз.  

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА  

 

„ДЖИСИЕФ-СК13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ” ДЗЗД  е дружество, регистрирано по  Закона за 

задълженията и договорите, учредено през 2011 г.  

Дружеството е регистрирано в България и е регистрирано в регистътр Булстат към Агенция по вписванията с рег. 

номер 176032806.  

 Предметът на  дейност е: Рехалибитация на железопътната инфраструктура по участъци Пловдив-Бургас по 

позиция 1, 2 и 3.  

Проектът е одобрен за изпълнение по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013г.“ 

 

Възложител на проекта е ДП НК „Железопътна инфраструктура“.  

 

Финансовият резултат на Дружеството за 2020 г. е загуба в размер на 46 хил. лв. Данъчното облагане на Дружеството 

се извършва съгласно изискванията на местното законодателство. 

 

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 

 

Резултати за текущия период 

 

През 2020 година дружеството няма реализирани приходи от строителни дейности, т.к. договорените работи по 

проект „Рехалибитация на железопътната инфраструктура по участъци Пловдив-Бургас по позиция 1, 2 и 3“ са 

окончателно извършени и приети от възложителя ДП НК „Железопътна инфраструктура“ през 2017г.  

Дълготрайните активи на дружеството са напълно амортизирани и това е причината да няма отразени разходи за 

амортизация.  

Балансовата  загуба е 46 хил.лв.  

 

Дивиденти и разпределение на печалбата 

 

През 2020 година дружеството не е разпределяло дивиденти. 

 

Структура на основния капитал 

 

Дружеството по ЗЗД е учредено от следните съдружници:  

1. «Джи Чи Еффе Дженерале Конструциони ФевориалеСпа-клон България» - ЕИК 201513716,  с адрес  гр. София, 

бул. България No 88, вх. 1, ап. 1, с управител Едоардо Роси- Италиански гражданин. Дялово участие в 

изпълнението на проекта 69,5%. 

2. „СК -13 Трансстрой“ АД – ЕИК 831553195, със седалище и адрес на управление  

гр. София  , ул. Клокотница No 29,  представлявано от инж. Николай Конов.- Изпълнителен директор. Дялово 

участие в изпълнението на проекта 1 %. 
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3. „Трейс Груп Холд“ АД –ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление гр.София,ул.Никола 

Образописов No12, представлявано от Мирослав Манолов-Изпълнителен директор. Дялово участие в 

изпълнението на проекта 29,50%. 

   

 

„ДЖИСИЕФ-СК13-ТРЕЙС-РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ” ДЗЗД се представлява от Едоардо Роси – 

Управител.  

 

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ  

 

 

Ръководството след приключване на проекта има ангажименти по основените договори за изпълнение на 

задължения за гаранционен период до 28.02.2023 г по всички изпълнени позиции от договорите.  

  

УПРАВЛЕНИЕ 

 

Към 31 декември 2020г. Дружеството се управлява и представлява от  

 

Едоардо Роси – Управител. 

 

Отговорности на ръководството 

 

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, 

който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Дружеството към края на годината, финансово 

му представяне и паричните му потоци. 

 

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при изготвянето на 

годишния финансов отчет към 31 декември 2020 г. и е направило разумни и предпазливи преценки, предположения 

и приблизителни оценки.  

 

Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като 

финансовият отчет е изготвен на принципа на действащото предприятие. 

 

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление 

на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и 

други нередности. 

Човешки ресурси.Персонал 

Дружеството няма назначен персонал по трудови правоотношения.  

Анализ на продажбите  и структура на разходите 

Основният дял от приходите на Дружеството са приходи от префактурирани разходи, свързани с изпълнение на 

проект Рехалибитация на железопътната инфраструктура по участъци Пловдив-Бургас . Структурата  на приходите 

от основна дейност е както следва: 

Инвестиционни проекти  

През 2020 година Дружеството не разполага с дълготрайни материални активи . 

Капиталова структура 

През отчетната 2020 г. не са  настъпили изменения в процентното съотношение на  собствеността в Дружеството. 

Съотношението е както следва:  
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1. «Джи Чи Еффе Дженерале Конструциони ФевориалеСпа-клон България»  с дялово участие  69,5% 2. „СК -13 

Трансстрой“ АД с дялово участие  1 % . 

3. „Трейс Груп Холд“ АД с дялово участие 29,50% . 

Забележка: СК-13 Транстрой АД е в несъстоятелност . 

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет 

Не са настъпили важни събития след датата на изготвяне на финансовия отчет, които биха рефлектирали върху 

резултата на Дружеството през следващия отчетен период. 

Предвиждано развитие на Дружеството 

Ръководството не предвижда промени в дейността на Дружеството в краткосрочен план. 

Предвижда се изпълнение на задълженията в гаранционен период на проекта до 2023 год.  

 

Кратък преглед на състоянието на пазара  

Пазарен модел, регулиране и конкурентна среда 

Основни доставчици 

Наши основни доставчици са  Дружествата- съдружници, които извършват строително-монтажните дейности .  

Основни клиенти , сключени договори  

Основният договор, сключен от Дружеството е договор с ДП НК „Железопътна инфраструктура“ за 

Рехалибитация на железопътната инфраструктура по участъци Пловдив-Бургас по позиция 1, 2 и 3. Одобрен за 

изпълнение по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013г.“ 

Възложител на проекта е ДП НК „Железопътна инфраструктура“.  

Анализ на съотношението собствен / привлечен капитал  

Управление на капиталовия риск 

Целите на мениджмънта при управление на капитала са да защитят правото на „ДЖИСИЕФ-СК13-ТРЕЙС-

РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ” ДЗЗД  да продължи като действащо дружество с цел печалба и поддържане на 

оптимална капиталова структура. 

  

 

   

   

   

   

София, 04.04.2021 г. 

    Едоардо Роси  

(име, презиме, фамилия)   

Управител  

„ДЖИСИЕФ-СК13-ТРЕЙС-

РЕЙЛИНФРА КОНСОРЦИУМ” ДЗЗД 

 

  

 

  

   

 


