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Приходите от продажби на „Холдинг БДЖ” ЕАД намаляват с 6 403 хил. лева спрямо 

отчета за 2015 г. предимно от намалени продажби на свързани лица. 

Спрямо бизнес плана на дружеството за 2016 г. приходите намаляват със 7 052 хил. лева, 

основно поради по-малките приходи от продажба на нетекущи активи. 

Оперативните разходи се увеличават с 24 667 хил. лева от начислените непарични 

разходи за обезценка на вземания (направена обезценка на активи в размер на 25 182 хил. 

лева. Обезценени са вземания от железниците на Сърбия, Македония и Гърция, както и 

водените на разчет в баланса вземания от Сименс по текущата поддръжка на ЕМВ) 

повече с 19 447 хил. лева спрямо 2015 г., начислените 5 177 хил. лева повече лихви за 

просрочени плащания, в следствие на осъдителното решение срещу „Холдинг БДЖ” ЕАД 

от юли 2015 г. в полза на Облигационерите и допълнителните разходи за осигуровки за 

минали периоди, вследствие на издаден Ревизионен акт. След издаване на осъдителното 

решение, наказателните лихви се отчитат като разходи за дейността, а не както дотогава 

като финансови разходи. 

Спрямо бизнес плана за 2016 г. оперативните разходи се увеличават с 8 511 хил. лева, в 

резултат на намалени други разходи - балансова стойност на продадени нетекущи активи 

с 10 799 хил.лева и увеличените разходи за обезценка с 21 906 хил. лева. 

EBITDA увеличава отрицателната си стойност с 31 070 хил. лева, от -577 хил. лева за 

2015 г. се очаква да стане -31 647 хил. лева в края на 2016 г., вследствие на намалените 

приходи от продажби и увеличените оперативни разходи. 

Спрямо бизнес плана има увеличение на отрицателната стойност на EBITDA с 15 563 хил. 

лева. 

EBIT увеличава отрицателната си стойност с 30 466 хил. лева, от -2 454 хил. лева по отчет 

за 2015 г. става -32 920 хил. лева в края на 2016 г. 

Спрямо бизнес плана влошаването на показателя е с 15 578 хил. лева. 

Финансовият резултат от загуба 5 093 хил. лева за 2015 г. се увеличава на загуба в 

размер на 31 239  хил. лева за 2016 г. или влошаване на резултата с 26 146 хил. лева. 

Влошаването на финансовия резултат се дължи на намалените приходи от продажби, 

предимно на СЛ и на увеличените разходи от обезценка на активи и лихви просрочени 

плащания.  

По план финансовият резултат е загуба в размер на 10 565 хил.лева или по отчет има 

влошаване спрямо плана с 20 674 хил.лева. 

Финансовият резултат за 2016 г. на поделенията към „Холдинг БДЖ” ЕАД е, както следва: 

 
( хил. лева) 

поделение финансов резултат 

Централно управление на "Холдинг БДЖ" ЕАД -34 580 

Център за атестация -90 

Център за професионално обучение 55 

Поделение за почивна дейност 3 376 

 в т.ч.: Поделение за почивна дейност оперативен резултат 183 

общо "Холдинг БДЖ" ЕАД -31 239 

 

Собственият капитал намалява с 29 665 хил. лева, от отчетената загуба и намаления 

преоценъчен резерв в резултат на извършена преоценка на активи, собственост на 

дружеството, представляващи терени (земи) и подвижен жп състав. 



 

 3 

Спрямо плана за 2016 г. се наблюдава намаление на собствения капитал с 29 335 хил. лева, 

вследствие на влошен финансов резултат – текущ. 

Задлъжнялостта на дружеството намалява с 47 669 хил. лева от изплатените лихви и 

главници по заемите от кредитни институции. 

Коефициентите за рентабилност, задлъжнялост и ликвидност се влошават от отчетената 

загуба и намаления собствен капитал. Изключение е коефициента за абсолютната 

ликвидност, който се подобрява. 

 

 Анализ на дейността на поделенията в структурата на „Холдинг 

БДЖ” ЕАД 

Централно управление 

 „Холдинг БДЖ“ ЕАД е реализирал приход през 2016 г. от продажби на неоперативни 

активи в размер на 8 357 хил. лева. Балансовата стойност на продадените активи е в 

размер на 1 668 хил. лева или реализираната печалба е в размер на 6 689 хил. лева. 

Реализираните приходи от административно и експертно подпомагане на „БДЖ – 

Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД са в размер на 1 800 хил. 

лева. 

 

Център за атестация 

За 2016 г. през ЦА към „Холдинг БДЖ” ЕАД са преминали 878 човека за атестация, в т.ч. 

500 служители на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и 378 служители на „БДЖ – 

Товарни превози” ЕООД. 

 

Център за професионално обучение 

За 2016 г. през ЦПО към „Холдинг БДЖ” ЕАД са преминали 1 973 човека в различни 

обучения за придобиване на правоспособност, професионална квалификация, 

актуализиране на професионалната квалификация и/или проверочни изпити на 

територията на цялата страна. 

 

Поделение за почивна дейност 

Поделение за почивна дейност е осигурило почивка на 7 930 човека, реализираните 

хранодни са 40 527 броя и 46 376 леглодни. 

 

 Приходи 

Приходи на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2016 г. са формирани от: 

 продажба на ДА на външни клиенти – 47%; 

 продажба на ДА на СЛ – 13%; 

 експертно и административно подпомагане – 13%; 

 наем тягов и подвижен състав и обезщетения за ползвани площи – 8%; 
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 приходи от почивни бази – 13%; 

 други приходи от външни клиенти – 4%; 

 други услуги между СЛ – 2%. 

 

 

През 2016 г. са реализирани продажби за 8 357 хил. лева. Продадени са: 

 8 бр. ТПС за 2 771 хил. лева; 

 Почивна станция „Хисаря” за 2 500 хил. лева; 

 178 бр. контейнери за 151 хил. лева; 

 186 бр. товарни вагони за 2 903 хил. лева; 

 Жп стол Попово за 25 хил. лева 

 2 бр. комплект крикове за 7  хил. лева. 

 

 Разходи 

Относителният дял на разходите по икономически елементи за 2016 г. е: 

 Материали, вода, горива, ел. енергия и топлоенергия  – 2%; 

Увеличението на разходите за материали е 28 хил. лева.  

Разходите за вода се увеличат с 3 хил. лева. 

Разходите за гориво намаляват спрямо отчета за 2015 г. с 46 хил. лева, предимно от 

намалена цена. 

Разходите за ел. енергия намаляват с 23 хил. лева спрямо отчета за 2015 г., Разходите за 

топлоенергия се увеличават с 1 хил. лева 
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 Външни услуги – 3%; 

Разходите за външни услуги намаляват спрямо 2015 г. с 366 хил. лева. Намалени са други 

услуги от ДП „НК ЖИ” с 285 хил. лева, техническото обслужване и ремонт с 83 хил. лева 

и др. 

 Разходи за персонал – 6%; 

Разходите за възнаграждения намаляват със 76 хил. лева спрямо отчета за 2015 г. 

Увеличението на социалните осигуровки и надбавки е 282 хил. лева, вследствие на 

начислените допълнителни разходи за осигуровки за минали периоди, съгласно издаден 

Ревизионен акт. 

 Амортизации – 3%; 

Разходите за амортизации намаляват с 658 хил. лева, вследствие на извършените 

продажби на ДА през отчетните периоди, както и в резултат на променена счетоводна 

политика използвана по отношение на прилагания метод на амортизация на товарните 

вагони, като вместо линеен метод, считано от 01.01.2016 г. се използва методът според 

произведеното количество услуги. 

 Други разходи – 2%;  

 Лихвите за просрочени плащания – 28%; 

 Балансовата стойност на продадените активи – 3%. 

 Обезценка на активи – 53%  

 

 

 

Финансови разходи – отчетени са 367 хил. лева за 2016 г. при 3 016 хил. лева отчетени за 

20156 г. или намаление с 2 649 хил. лева от изплатените за периода главници по кредити. 

След издаване на осъдителното решение срещу „Холдинг БДЖ” ЕАД от юли 2015 г. в 
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полза на Облигационерите, наказателните лихви се отчитат като разходи за дейността, а 

не както дотогава като финансови разходи. 

 

 Баланс 

 

Данните за движението на активите и пасивите по баланс към 30.11.2016 г., показват: 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС ЯНУАРИ –  ДЕКЕМВРИ 

  отчет план отчет     

в хил. лева 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015  1/3 (%)  1/2 (%) 

  1 2 3 4 5 

Нетекущи активи 252 636 78 588 152 445 65,72% 221,47% 

Текущи активи, в т.ч.: 86 932 200 398 158 211 -45,05% -56,62% 

Материални запаси 6 362 3 856 6 196 2,68% 64,99% 

Краткосрочни вземания 78 229 193 952 150 774 -48,12% -59,67% 

Парични средства 2 341                    2 590  1 241 88,64% -9,61% 

Активи държани за продажба 9 745 111 544 116 096 -91,61% -91,26% 

Текущи пасиви, в т.ч.: 295 675 337 741 309 071 -4,33% -12,46% 

Краткосрочни задължения 295 279 337 323 308 582 -4,31% -12,46% 

Работен капитал -208 743 -137 343 -150 860 38,37% 51,99% 

Зает капитал 53 638 52 789 117 681 -54,42% 1,61% 

Нетекущи пасиви 31 809 1 625 66 187 -51,94% 1857,48% 

Други           

Чиста стойност на активите  21 829 51 164 51 494 -57,61% -57,34% 

Печалба ( загуба) -31 239 -10 565 -5 093 513,37% 195,68% 

Финансов резултат от минали 
години -124 579 -117 352 -123 565 0,82% 6,16% 

Резерви  148 697 150 131 151 202 -1,66% -0,96% 

Основен капитал 28 950 28 950 28 950 0,00% 0,00% 

Собствен капитал 21 829 51 164 51 494 -57,61% -57,34% 
 

Нетекущите активи – се увеличават с 65,72%, в следствие на рекласификация на 

инвестиция в дъщерното дружество „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, съгласно Решение 

№ 1662 /20.07.2016 г на АПСК, което е свързано с прекратяване на процедурата по 

приватизация на „БДЖ- Товарни превози” ЕООД. Размерът на  инвестицията е 106 487 

хил. лева. 

Текущи активи – намаление на текущите активи с 45,05% спрямо 31.12.2015 г., в т.ч.: 

намаляват  краткосрочните вземания с 48,12%, материалните запаси се увеличават 2,68% 

и паричните средства се увеличават с 88,64% 

Собствен капитал – по отчет е 21 829 хил. лева към 31.12.2016 г. или намаление спрямо 

31.12.2015 г. с 29 665 хил. лева. Собственият капитал намалява вследствие на отчетената 

загуба за периода, от допълнително влошения финансов резултат от минали години и 

намаления преоценъчен резерв. 

Краткосрочни задължения - намаляват с 4,33% в резултат на извършени плащания към 

финансовите кредитори за периода в общ размер на 55 868 хил. лева и рекласификация на 
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краткосрочните задължения към KFW в дългосрочни задължения в резултат на 

предоговорени условия през м.Юни 2016 г. за погасяване на дълга към банката.  

 

 Вземания 

Вземания по 
контрагенти 

Общ 
размер 

към 
31.12.2016 

Обезценка 
към 

31.12.2016 

Балансова 
стойност 

към 
31.12.2016 

Текущи 
вземания 

общ 
размер 

Просрочен
и вземания 

общ 
размер 

Общ 
размер 

към 
31.12.201

5 

Обезценка 
към 

31.12.2015 

Балансова 
стойност 

към 
31.12.201

5 
Текущи 

вземания  
Просрочен
и вземания  

Чужди жп 
администрац
ии 29 033 29 033 0 0 29 033 29 390 18 023 11 367 1 776 27 614 

HELLENIC 
RAILWAYS 
ORGANIZATI
ON /OSE/ 2 991 2991 0 0 2 991 2 991 2 110 881 0 2 991 

Интерконте
йнер 1 477 1 477   0 1 477 1 477 1 477 0 0 1 477 

ДП ТСВ 618 322 296 296 322 718 394 324 0 718 

Ерида Трейд 
ЕАД Сф. 369 369 0 0 369 483 19 464 464 19 

Оптима турс 361 164 197 197 164 361 147 214   361 

ДП НК ЖИ 19 16 3 3 16 22 16 6 6 16 

Краткосрочн
и вземания 
от СЛ във 
валута 70 136     70 136 0 84 088         

Други 1 145 723 70 558 422 723 4 604 1 075 87 617 3 590 85 102 

Обща сума  в 
хил. лв. 106 149 35 095 71 054 71 054 35 095 124 134 23 261 100 873 5 836 118 298 

 

Общият размер на вземанията е намален от 124 134 хил. лева към 31.12.2015 г. на 106 149 

хил. лева към 31.12.2016 г. или намаление със 17 985 хил. лева. 

Текущите вземания на „Холдинг БДЖ” ЕАД към 31.12.2016 г. са в размер на 71 054 хил. 

лева.  

Най – голям дял в структурата на текущите вземания заемат вземанията от Свързани лица, 

представляващи 98,7% от общият размер на текущите вземания. Вземанията от Свързани 

лица включват основно формирани разчети от „Холдинг БДЖ” ЕАД към дъщерното 

предприятие – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД по сключени споразумения за поети 

задължения за изплащане на дългове към финансови кредитори, представляващи вземания 

и възлизащи към 31.12.2016 г. на 68 731 хил.лева. 

Вземанията от чужди жп администрации са с общ на размер на 29 033 хил. лева, от които 

вземанията от  Сърбия са в размер на 15 921 хил. лева и от Македония - 13 469 хил. лева. 

Към 31.12.2016 г. посочените вземания са обезценени на 100%. 

Вземането от HELLENIC RAILWAYS ORGANIZATION /OSE/ е в размер на 2 991 хил. 

лева и е напълно обезценено към 31.12.2016 г. 
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По групи направената обезценка към 31.12.2016 г. е както следва: 

  
(в хил. лева) 

№ обезценка на вземания 31.12.2016 г. 

1 търговски вземания 11 909 

 
В т.ч.: Македония 4 052 

 
             Сърбия 6 958 

 
             Оптима Турс 17 

 
             Helenic Railways Organization (OSE) 882 

2 вземания свързани лица -71 
3 други вземания 13 344 

  общо обезценка 25 182 

 

Въпреки направената обезценка ръководството на дружеството ще положи максимални 

усилия за събиране на посочените вземания. 

 

 Задължения 

Задължения по 
контрагенти 

Общ 
размер 

31.12.2016 

Възраст на задълженията 
Просрочени 
задължения 

Общ размер 
31.12.2015 до 3 мес. до 6 мес. до 1 год. 

Задължения СЛ 3 032 3 032 
  

0 532 

ДП НК "ЖИ" 26 843 132 95 740 25 876 26 113 

Чужди жп 
администрации 726 15 11 30 670 1 183 

Кончар - ELLOK 
Хърватска 806 

   
806 1 148 

Други 1 248 27 0 0 1 221 9 356 

Обща сума  32 655 3 206 106 770 28 573 38 332 

 

Задълженията към доставчици са намалени с 5 677 хил. лева спрямо 31.12.2015 г., като 

изменението по някои основни контрагенти е както следва: 

 Чужди жп. администрации – намалени с 457 хил. лева; 

 Кончар - ELLOK Хърватска – намалени с 342 хил. лева; 

 Други – намалени задължения с  8 108 хил. лева. 

 ДП НК "ЖИ" – увеличени са със 730 хил. лева; 

 Задължения към свързани лица в групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД  – увеличени с 2 500 

хил. лева.  
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През 2016 г. са разплатени главници и лихви към финансови институции, както следва: 
 
Плащания до 31.12.2016 г. 

         м.І.  м.ІІ.  м.ІІІ.  м.ІV.  м.V.  м.VІ.  м.VІІ.  м.VІІІ.  м.ХІ.  м.ХІІ.  Платени План Остатък 

Втори облигационен заем          
  главница 1 997 825 952     215     195 2 161 6 345 7 000 655 

лихва                      0 
 

0 

КФВ - за доставка на ЕМВ и финансиране на обслужване на ЕМВ         
  главница   30 000     7 999 3 499 1 390 7 986     50 874 30 000 -20 874 

лихва            516 109     2 150 2 775 1 850 -925 

EUROFIMA 2 - доставка на 100 бр пътнически вагони втора употреба         
  главница                       
  лихва        185             185 196 11 

ПИБ - лизинг                        
  главница                     0 
 

0 

лихва                      0   0 

главници - 
общо 1 997 30 825 952 0 7 999 3 714 1 390 7 986 195 2 161 57 219 37 000 -20 219 

лихви - общо 0 0 0 185 0 516 109 0 0 2 150 2 960 2 046 -914 

обща сума                     60 179 39 046 -21 133 

 

Платените главници за 2016 г. са в размер на 57 219 хил. лева, лихвите са в размер на 

2 960 хил. лева или общо платените задължения са в размер на 60 179 хил. лева. 

 

Структурата на задълженията на „Холдинг БДЖ” ЕАД към финансови институции, 

Министерство на финансите и ДП „НК ЖИ” към 31.12.2016 г. е както следва: 

           ( хил. лева) 

задължения към: просрочени  текущи нетекущи общо 

Финансови институции 155 551 62 612 31 126 249 289 

МФ ЧДВ 41 094     41 094 

ДП „НК ЖИ” 26 843     26 843 

общо: 223 488 62 612 31 126 317 226 

 

Финансов  резултат   

Индивидуалният финансов резултат на „ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД за 2016 г. е загуба в 

размер на 31 239 хил. лева, при отчетена загуба от 5 093 хил. лева за 2015 г. или 

влошаване на резултата с 26 146 хил. лева. Основните причини за изменение на 

финансовият резултат са: 

  Намалените приходи от продажби на дълготрайни активи; 

  Увеличените разходи за обезценка на стари несъбираеми вземания; 

  Увеличените лихви за просрочени плащания, в следствие на осъдителното решение 

срещу „Холдинг БДЖ” ЕАД от юли 2015 г. в полза на Облигационерите; 

  Увеличените разходи за социални осигуровки за минали периоди, вследствие на 

издаден Ревизионен акт; 
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По план финансовият резултат на дружеството е загуба в размер на 1 0 565 хил. лева или 

влошаване с 20 674 хил. лева по отчет.  

 

 

 

инж. Георги Друмев 

Изпълнителен директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД 

 

Съгласувал: 

 

Филип Алексиев 

Директор „Финанси” 

 

 
Изготвил: 

 

Е. Стоянова 
Ръководител отдел „Планиране и анализ на финансовите резултати” 


