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1. Учредяване и регистрация  
 “Елхим - Искра” АД е регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията. 
ЕИК по Булстат 112013939.  

“Елхим - Искра” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на 
ценни книжа.  

Седалището и адресът на управление са в град Паззарджик, ул. „Искра” № 9; тел.: 034/44 
45 48, факс: 034/44 34 38; e-mail: office@elhim-iskra.com, електронна страница в интернет: 
www.elhim-iskra.com 

Към 31.12.2017 год. капиталът на “Елхим  - Искра” АД е в размер на 25108410 лв 
(двадесет и пет милиона сто и осем хиляди четиристотин и десет) лева, разделен на 25108410 
(двадесет и пет милиона сто и осем хиляди четиристотин и десет) поименни акции с номинална 
стойност един лева всяка.  

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД е част от икономическата група на „Стара планина холд” АД.  
Мажоритарен акционер в дружеството е „Стара планина холд” АД, притежаващ 51.40 % от 
капитала на дружеството.  

“Стара планина холд” АД е холдингова компания със седалище и адрес на управление в 
град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9, с предмет на дейност: Придобиване, 
управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 
придобиване управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване 
на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно 
дружество участва; финансирания на дружества, в които участва холдинговото дружество; 
други търговски сделки, които не са забранени със закон.  
 Дружеството има едностепенна система на управление. 
Към 31.12.2017 г. Елхим-Искра АД се представлява от Спас Борисов Видев –Изпълнителен 
директор и „Гарант – 5” ООД, представлявано от Евгений Василев Узунов - Председател на СД, 
 Прокурист на дружеството е Георги Милчов Русков. 
 Предметът на дружеството е: Производство на електрохимически източници на ток, 
резервни части за тях, търговия в страната и чужбина, научно-изследователска,  проекто-
конструкторска и внедрителска дейност в областта на електрохимически източници на ток, 
проектиране и производство на инструментална екипировка. 

2. Описание на значителните счетоводни политики. 
 2.1. База за изготвяне на финансовия отчет. 
 Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на 
Международните счетоводни стандарти, издание на Комитета за международни счетоводни 
стандарти и приети за приложение от Европейския съюз. Към 31 декември 2017 г. МСС 
включват Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за финансови 
отчети (МСФО), Тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения и Тълкуванията на 
Комитета за разяснения на МСФО. Комитетът за МСС преиздава ежегодно стандартите и 
разясненията към тях, които след формалното одобряване от Европейския съюз, са валидни за 
годината, за която са издадени. Голяма част от тях обаче не са приложими за дейността на 
дружеството, поради специфичните въпроси, които се третират.  
 Ръководството на дружеството се е съобразило с всички тези счетоводни стандарти и 
разяснения към тях, които са приложими към неговата дейност и са приети официално за 

http://www.elhim-iskra.com/
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приложение от Европейския съюз към датата на изготвянето на настоящия финансов отчет. 
Освен това ръководството на дружеството не счита, че е необходимо да оповестява в годишния 
финансов отчет наименованието на тези Международни счетоводни стандарти и разяснения 
към тях, в които са направени промени, формално одобрени или неодобрени от Европейския 
съюз, отнасящи се до прилагането им през 2017 г. и в бъдеще, без те да се отнасят до неговата 
дейност. Подобно цитиране на наименования на стандарти и разяснения към тях, които не се 
прилагат в дейността на дружеството би могло да доведе до неразбиране и до подвеждане на 
потребителите на информация от настоящия финансов отчет. 
 Счетоводното отчитане се извършва чрез използване на специализиран счетоводен 
програмен продукт  ”Ажур ERP 7 ” . 
   2.1.1. Приложима мерна база  

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на 
историческата цена. Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), 
който приема като негова отчетна валута за представяне. Всички данни за 2017 г. и за 2016  г. са 
представени в хил. лв., освен ако на съответното място не е посочено друго. Доходът на една 
акция се изчислява и се оповестява в лева. 
   2.1.2.Сравнителни данни  
   Съгласно българското счетоводно законодателство и регламентираните за приложение 
МСС, финансовата година приключва към 31 декември и търговските дружества са длъжни да 
представят годишни финансови отчети към същата дата, заедно със сравнителни данни към 
тази дата за предходната година. В случай че дружеството е извършило промени в счетоводната 
си политика, които са приложени ретроспективно или ако е извършило преизчисления или 
рекласификации на отделни пера, то представя сравнителни данни за два предходни отчетни 
периода в отчета за финансовото състояние и съответстващите му пояснителни приложения 
както следва: 
 а) към края на предходния отчетен период; 
 б) към началото на най-ранния сравним период. 
 В останалите елементи на финансовия отчет и съответстващите им пояснителни сведения 
сравнителната информация се представя само към края на предходния отчетен период. 

2.1.3. Принцип на действащото предприятие 
 В основата на изготвянето на този отчет е  поставена презумпцията за действащо 
предприятие. Съгласно тази презумпция предприятието  ще продължи нормалното развитие на 
дейността си в обозримо бъдеще и няма намерения   да ограничи съществено или да 
преустанови дейността си. С управлението на капитала дружеството цели да създава и 
поддържа възможности то да продължи да функционира като действащо предприятие и да 
осигурява съответната възвръщаемост на инвестираните средства на акционерите , както и да 
поддържа оптимална капиталова структура. Ръководството  има основателни очаквания, че 
Дружеството разполага с достатъчно ресурси, за да продължи оперативното си съществуване в 
обозримо бъдеще. Поради тази причина, при изготвянето на финансовия си отчет Дружеството 
продължава да прилага принципа на действащото предприятие. 
 2.2. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения. 

Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови 
отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и 
разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на 
активите и пасивите, на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и 
задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са 
основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което 
бъдещите фактически резултати биха могли да се различават от представените в настоящия 
финансов отчет.  
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2.3. Функционална валута и признаване на курсови разлики 
Функционална и отчетна валута на представяне на финансовия отчет на дружеството е 

българският лев. От 1.07.1997 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.  

При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във 
функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към 
момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като 
монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във 
функционалната валута като се прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния 
работен ден на съответния месец. Към 31 декември те се оценяват в български лева, като се 
използва заключителният обменен курс на БНБ. 

Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално 
деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага 
историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по 
заключителен курс. 
 Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна 
валута, или отчитането на търговски сделки в чуждестранна валута по курсове, които са 
различни, от тези, по които първоначално са били признати, се включват в отчета за 
всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) в момента на възникването им. 
  2.4. Управление на финансовите рискове 

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни 
финансови рискове. Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите 
парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. 
Пазарният риск включва валутен риск, лихвен риск и ценови риск. Кредитният риск е този, че 
едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че 
не изпълни договореното задължение. Ликвидният риск е такъв, че дружеството би могло да 
има затруднения при посрещане на задълженията си по финансовите пасиви. 
  Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на 
финансиране на дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. 
   От страна на ръководството на дружеството финансовите рискове текущо се 
идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се 
определят адекватни цени на произвежданата продукция , на предоставяните услуги, , цената на 
привлечените ресурси и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните 
ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск. 
      2.4.1. Валутен риск                   
 Систематичният валутен риск се определя от вероятността от предсрочно отпадане на 
валутния режим (борд) в страната, от което би последвало евентуално обезценяване на лева, 
спрямо чуждестранните валути. Съгласно действащото законодателство в страната, 
българският лев е фиксиран към еврото и риска от обезценяване на лева спрямо европейската 
валута е минимален, но съществува риск от неблагоприятни промени на курса на еврото спрямо 
други основни валути, като щатския долар, швейцарски франк, британски паунд и др. В 
дейността си «Елхим – Искра» АД  е изложено на този риск, но тъй като дружеството извършва 
основните си  разплащания (покупки и продажби) в лева или евро, въздействието на риска от 
промяна на валутния курс е минимизирана. 
      2.4.2. Лихвен риск                               
 Лихвеният риск е свързан с вероятността от неблагоприятни промени на лихвените нива, 
установени от финансовите институции в България. При използване от дружеството на заемен 
капитал, увеличение на лихвените нива би довело до увеличаване цената на заемния финансов 
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ресурс, което би  довело до увеличаване на разходите и съответно понижаване на финансовия 
резултат на дружеството.  
       2.4.3. Ценови риск                            

Основната дейност на «Елхим – Искра» АД е производство и търговия с оловно-кисели 
акумулаторни батерии (стартерни, тягови, полутягови, стационарни), което определя и 
използваните основни суровини и материали, а именно: олово, оловни сплави, полипропилен, 
полиетиленов сепаратор, сярна киселина. Дружеството е изложено на риска от рязко 
увеличение на борсовите цени на тези суровини и материали, което би довело до повишаване на 
себестойността на продуктите и съответно до намаляване на финансовия резултат на 
дружеството. За 2018 г. определящо за продажбите на дружеството, в голяма степен ще бъдат 
нивата и динамиката на пазарните цени на основни суровини и материали, влагани в 
производството, функция на което са и пазарните цени на предлаганите от Елхим – Искра АД 
акумулаторни батерии и елементи.  

Нарастването на цените на оловните материали  през 2017г представляват риск за 
дейността и съответно за резултатите на дружеството. Управленският екип в Елхим – Искра АД 
следи тенденциите и се стреми да предприема действия за оптимизиране на производствените 
процеси за, макар и частично, редуциране на влиянието на цените на суровините върху 
крайните продажни цени на изделията. 
 2.4.4. Кредитен риск 
 Кредитният риск за дружеството се състои от вероятността от финансова загуба в 
ситуация, при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да извърши своите 
договорни задължения. Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: 
парични средства и вземания. Паричните средства в дружеството и разплащателните операции 
са съсредоточени в търговски банки със стабилна ликвидност, което ограничава риска относно 
паричните средства и паричните еквиваленти. Дружеството има политика да продава с 
отсрочени плащания. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролира текущо и 
стриктно, съгласно установената политика на дружеството.  
 2.4.5. Ликвиден риск 
Ликвидният риск се определя от вероятността дружеството да не е в състояние на изплаща 
текущите си задължения. Риск произлиза от вземания от клиенти с отсрочен срок на плащане. 
За да минимизира въздействието от този риск  дружеството изисква обезпечения или застрахова 
продажбите си в  чужбина. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага 
поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително 
финансиране с кредити. Дружеството има добри възможности за гъвкавост във финансирането, 
тъй като има добра кредитна репутация. 
 Дефиниция и оценка на елементите на отчета за финансово състояние 

2.5. Имоти, машини и оборудване 
 Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от 
покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени 
с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. 

      Първоначално придобиване 
 При първоначално придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по цена 
на придобиване (себестойност), която включва покупната цена, митническите такси и всички 
други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките 
разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и 
обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, 
невъзстановяеми данъци, разходи за капитализирани лихви за квалифицирани активи и др.  
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Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи 
независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ 
разход в момента на придобиването им. 

Последващо оценяване 
 Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на имотите, 
машините и оборудването е модела на цената на придобиване по МСС 16 – цена на 
придобиване минус натрупаната  амортизация и натрупаните загуби от обезценка. 

Обезценка на активи 
Балансовите стойности на имотите, машините и оборудването подлежат на преглед за 

обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че 
балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност.  

Печалби и загуби от продажба 
Дълготрайните материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние 

когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи стопански изгоди или се 
продадат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на “имоти, 
машини и оборудване” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и 
балансовата стойност на актива към датата на продажбата. Частта от компонента “преоценъчен 
резерв”, отнасяща се за продадения актив, се прехвърля директно към компонента 
“неразпределена печалба” в отчета за промените в собствения капитал.  
 Последващи разходи   

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са 
направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които 
имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на преустройство и 
реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се 
преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация.  

2.6. Амортизация на ДМА 
 Дружеството използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и 
оборудването. Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за употреба. 
Полезният живот по групи активи е съобразен с физическото износване, спецификата на 
оборудването, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване. 
Дружеството начислява амортизация на дълготрайните активи, съобразно полезния живот на 
отделните активи определени от ръководството за всеки клас активи. Амортизация не се 
начислява на земята и на активите, които са в процес на изграждане или доставка. 
 Приложени са следните счетоводни амортизационни норми: 

Вид актив 
Счетоводна 

амортизационна 
норма в години 

2017 год 

Счетоводна 
амортизационна 
норма в години 

2016 год 
Сгради  и съоръжения 6.67; 25;10 6.67; 25;10 
Машини и оборудване 6.67;10 6.67;10 
Машини и оборудване по ЕП 6.67;10 6.67;10 
Транспортни средства/без автомобили/ 10 10 
Компютри 2 2 
Автомобили 4 4 
Други 6.67;16.67 6.67 
Други материални и нематериални активи с 
ограничен срок на ползване 3;3.33;6.67 3;3.33;6.67 
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Определените срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи се 
преглеждат в края на всеки отчетен период и при установяване на значителни отклонения 
спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на активите, същият се коригира 
перспективно. 
  2.7. Дълготрайни нематериални активи 
 Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване образувана от 
покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени 
с размера на начислената амортизация и евентуалните обезценки. Преносната стойност на 
нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или 
промени в обстоятелствата, които посочват, че преносната стойност би могла да надвишава 
възстановимата им стойност. 

2.8. Дългосрочни финансови активи 
Дългосрочните финансови активи, представляват акции и дялове от капитала на други 

дружества (малцинствено участие).  
 Първоначално оценяване 
 Първоначално инвестициите (финансови активи) се признават по цена на придобиване, 
която е справедливата стойност на възнаграждението, което е било платено, включително 
преките разходи по придобиване на инвестицията – (финансовия актив)  
 Последващо оценяване 
 Притежаваните от дружеството инвестиции (финансови активи) представляват 
малцинствено участие. За тези акции и дялове няма пазар и обективни условия за определяне по 
достоверен начин на тяхната справедлива стойност, поради което е прието  те да се представят 
по цена на придобиване (себестойност) . 

Притежаваните дългосрочни инвестиции (финансови активи) подлежат на преглед за 
обезценка  към всяка дата на всеки отчетен период . 

2.9. Материални запаси 
 Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване.  

Разходите, които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настоящо 
състояние и местонахождение, се включват в цената на придобиване (себестойността), както 
следва: 

 суровини и материали в готов вид и стоки – всички доставни разходи, които включват 
покупната цена, вносни мита и такси, транспортни разходи, невъзстановяеми данъци и 
други разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за 
тяхното използване/продажба вид; 

 готова продукция и незавършено производство – преките разходи на материали и труд и 
приспадащата се част от производствените непреки разходи, с изключение на 
административните разходи, курсовите разлики и разходите по привлечени финансови 
ресурси.  
Включването на постоянните общопроизводствени разходи в себестойността на 

произвежданата продукция и полуфабрикати се извършва на база вложените преки материали. 
 При употребата (продажбата) на материалните запаси се използва методът на средно-
претеглената цена (себестойност). В края на периода е извършен преглед на материалните 
запаси и  са констатирани обстоятелства за извършване на   обезценка до нетна реализуема 
стойност.   
 2.10. Вземания 

Търговските и другите дългосрочни и краткосрочни вземания в лева са оценени по 
стойността на тяхното възникване, а тези деноминирани в чуждестранна валута - по 
заключителния курс на БНБ към 31 декември 2017 г. и са намалени с начислената обезценка за 
трудносъбираеми вземания.  
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 Приблизителната оценка за загуби от трудносъбираеми и несъбираеми вземания се 
прави, когато за събираемостта на цялата сума или част от нея съществува висока несигурност. 
Дружеството начислява обезценка на търговските вземания, когато са налице обективни 
доказателства, че дружеството няма да събере всички дължими суми при настъпване на техния 
падеж. Като индикатори за потенциална обезценка на търговските вземания дружеството счита 
настъпили значителни финансови затруднения на дебитора, вероятността той да встъпи в 
процедура по несъстоятелност или неизпълнение на договорените ангажименти от страна на 
контрагента. Обезценката се представя в счетоводния баланс като намаление на отчетната 
стойност на вземанията, а разходите от отписване  и обезценка се представят в отчета за 
всеобхватния доход като текущи.  
 Лихвоносни заеми                                                     
 Всички заеми - предоставени финансови ресурси се отчитат по себестойност (номинална 
сума), която се приема за справедлива стойност на предоставеното по сделката. Предоставените 
лихвоносни заеми се класифицират като текущи, освен за частта от тях, за която дружеството 
има безусловно право да събере вземането си в срок над 12 месеца от края на отчетния период 

2.11. Парични средства и еквиваленти 
 Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност, а паричните 
средства в чуждестранна валута – по заключителния курс на БНБ към 31.12.2017 г. За нуждите 
на изготвянето на Отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват 
всички налични парични средства в каси и в банки. 

2.12. Основен капитал  
 Основният капитал е представен по номиналната стойност на напълно заплатените 

акции.Основният капитал на “Елхим  - Искра” АД е в размер на 25 108 410 лв, разделен на 25 
108 410 поименни акции с номинална стойност един лева всяка  и е напълно внесен. 
 Резервите на дружеството се образуват от капитализирането на финансовите му резултати 
за съответния период, след облагането им с данък върху печалбата. Резервите от натрупаните 
финансови резултати могат да се използват с решение на Общото събрание на акционерите, 
съгласно Търговския закон и Учредителния акт на дружеството. 
 2.13. Дивиденти 
 Дивидентите се признават като намаление на нетните активи на дружеството и текущо 
задължение към неговите акционери в периода, в който е възникнало правото им да ги получат. 

  2.14. Задължения 
  2.14.1. Дългосрочни задължения 
 Дългосрочните задължения в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.  

 Финансов лизинг 
 Финансов лизинг е лизингов договор, който прехвърля по същество всички рискове и 
изгоди, произтичащи от собствеността върху актив. Активите, придобити чрез финансов 
лизинг, се признават по по-ниската от тяхната справедлива стойност към датата на 
придобиване, или настоящата стойност на минималните лизингови плащания. Съществуващият 
дълг към лизингодателя се представя в счетоводния баланс на дружеството като задължение по 
финансов лизинг. Лизинговите плащания се разпределят между главница и лихва, така че да се 
постигне постоянен лихвен процент върху оставащото задължение по главницата. Лихвите се 
начисляват на времева база в отчета за всеобхватния доход. 

2.14.2. Текущи задължения 
Задълженията към доставчици и други текущи задължения в лева се отчитат по цена на 

придобиване, която се приема за справедлива стойност на сделката.Задълженията 
деноминирани в чуждестранна валута са оценени в лева по курса на БНБ в деня на 
възникването им, като са преоценени по заключителния курс на БНБ към 31.12.2017г. 
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2.15. Провизии за задължения 
 Провизии за задължения се начисляват в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доходи се признават в отчета за финансово състояние, когато дружеството има 
правно или конструктивно задължение, в резултат на минало събитие и има вероятност 
определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за покриване на 
задължението. Ръководството на дружеството определя стойността на провизиите на основата 
на най-добрата преценка за стойността, необходима за уреждането им към датата на 
финансовия отчет. 
 За дружеството това задължение произтича от продажбата на продукция с гаранционен 
срок.  
   2.16 Задължения към наети лица  
  (а) Планове за дефинирани вноски 
     Дължимите от дружеството вноски по плановете с дефинирани вноски за социалното и 
здравно осигуряване се признават като текущ разход в отчета за всеобхватния доход (в 
печалбата или загубата), освен ако даден МСФО не изисква тази сума да се капитализира в 
себестойността на определен актив, и като текущо задължение в недисконтиран размер, заедно 
и в периода на полагане на труда и на начислението на съответните доходи на наетите лица, с 
които доходи вноските са свързани. 
  (б) Платен годишен отпуск 
  Дружеството признава като задължение недисконтираната сума на оценените разходи по 
платен годишен отпуск, очаквани да бъдат заплатени на служителите в замяна на труда им за 
изминалия отчетен период. 
  (в) Дефинирани доходи при пенсиониране 
    Дружеството признава като текущ разход дисконтираната сума на натрупващите се 
задължения по доходи при пенсиониране, както и текущ лихвен разход въз основа на оценката 
на лицензиран актюер. 

2.17. Тантиеми  
 Решенията за разпределяне на суми под формата на тантиеми се вземат  от Общото 

събрание на акционерите.  
    2.18. Свързани лица 
   Съветът на директорите е приел процедури за избягване и разкриване на конфликти на 
интереси. Те задължават членовете на СД да избягват и да не допускат реален или потенциален 
конфликт на интереси, а при необходимост незабавно да разкриват конфликти на интереси и да 
осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между тях и дружеството или 
свързани с него лица.  
   За целта на изготвянето на настоящия финансов отчет дружеството майка, дружествата 
под общ контрол, служителите на ръководни постове (ключов управленчески персонал), както 
и близки членове на техните семейства, включително и дружества, контролирани от тях, се 
третират като свързани лица. 

2.19. Правителствени финансирания  
Политиката на предприятието по отношение на правителствените финансирания е да 

прилага приходния подход, при който безвъзмездните средства се признават в печалбата или 
загубата през един или повече периоди. 

Безвъзмездни помощи от публични институции (общински, държавни и международни, 
вкл. по реда на използване на Европейските фондове и програми) се признава първоначално 
като отсрочен доход (финансиране), когато е налице разумна сигурност, че то ще бъде получено 
от дружеството, и че последното е спазило и спазва условията и изискванията по дарението. 
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Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на направени разходи, се 
признава в текущите печалби и загуби на систематична база за същия период, през който са 
признати и разходите. 

Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на инвестиционни разходи за 
придобиване на актив, се признава в текущите печалби и загуби на систематична база за целия 
период на полезен живот на актива, пропорционално на размера на признатата в разходите 
амортизация.  

2.20. Доходи на акция 
 Основните доходи на акция се изчисляват като се раздели нетната печалба или загуба за 
периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени акции, 
на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода. 
 Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в 
началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на 
новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор 
изразява броя на дните, през които конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на 
дните през периода. 

При капитализация, допълнителна емисия или разделяне, броят на обикновените акции,  
които са в обръщение до датата на това събитие, се коригира, за да се отрази пропорционалната 
промяна в броя на обикновените акции в обръщение така, сякаш събитието се е случило в 
началото на представения най-ранен период.   

2.21. Признаване на приходите и разходите 
   Приходите от продажбите и разходите за дейността са начислявани в момента на 
тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Признаването на 
приходите и разходите се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена 
връзка между тях. Приходите в чуждестранна валута се отчитат по централния курс на БНБ към 
датата на възникването  им.  

Приходите в дружеството се признават на база принципа за начисляване и до степента, 
до която и по начина, по който стопанските изгоди се придобиват от дружеството и респ. 
стопанските рискове се носят, както и доколкото приходите могат надеждно да се измерят. 

При продажбите на продукция, стоки и материали приходите се признават, когато 
всички съществени рискове и ползи от собствеността на стоките преминават у купувача.  

При предоставянето на услуги, приходите се признават, отчитайки етапа на завършеност 
на сделката към датата на отчета за финансовото състояние, ако този етап може да бъде 
надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите за приключването й. 

Приходите се оценяват на база справедливата цена на продадените продукция, стоки и 
услуги, нетно от косвени данъци (акциз и данък добавена стойност) и предоставени отстъпки и 
рабати. 

Разликите от промяна на валутни курсове, свързани с парични средства, търговски 
вземания и задължения, деноминирани в чуждестранна валута, се включват в отчета за 
всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината), когато възникнат. 

Финансовите приходи се представят отделно на лицевата страна на отчета за 
всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината) и се състоят от: приходи от лихви по 
предоставени заеми и срочни депозити.  

Разходи 
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база 

принципите на начисляване и съпоставимост, и до степента, до която това не би довело за 
признаване на активи/пасиви, които не отговарят на определенията за такива съгласно МСФО. 

Предплатените разходи се отлагат за признаване като текущ разход за периода, през 
който договорите за които се отнасят, се изпълняват. 
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 Финансовите разходи се представят отделно в отчета за всеобхватния доход (в печалбата 
или загубата за годината) и се състоят от:  банкови такси и лихви. 

             2.22. Корпоративен данък върху печалбата  
 Текущите данъци върху печалбата на дружеството са определени в съответствие с 
изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно 
облагане. Номиналната данъчна ставка в България за 2017 г. е 10 % (2016 г.: 10%). 
 Първоначалното признаване на отсрочените данъчни активи или пасиви се извършва по 
начин, по който е възникнало събитието, от което те се пораждат. За събития, от които се засяга 
печалбата или загубата, отсрочените данъчни активи или пасиви се начисляват за сметка на 
печалбата или загубата. 
 Данъчният ефект от отсрочените данъци се изчислява чрез прилагане на данъчната 
ставка, която се очаква да бъде приложена при тяхното обратно проявление в бъдеще. 
 Към 31.12.2017 г. отсрочените данъци върху печалбата на дружеството са оценени при 
ставка, валидна за 2018 г., която е в размер на 10%. 

 3.  Оповестителни бележки относно сделки и салда 
3.1. Нетекущи активи 
Нетекущите активи - имоти, машини, съоръжения и оборудване, са представени в Отчета 

за финансово състояние по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация. Не се 
начислява амортизация на земите. Цената на придобиване включва покупната цена, вкл. 
митническите такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно 
състояние. Дружеството е определило стойностен праг на същественост в размер на 700 лв., под 
който придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се 
изписват като текущ разход в момента на придобиването им. 

3.1.1. Дълготрайни материални активи 
Период 01.01.2017 – 31.12.2017 год. (хил.лв.) 

 Земи Съоръ-
жения Сгради Машини и 

оборудване 
Трансп. 
средства Други 

Разходи за 
придобиване 

ДМА 
Общо 

Салдо на 1 януари 2017 г. 777 2653 7795 24500 1023 456 2926 40130 
Постъпили  0 76 176 1784 46 429 1850 4361 
Излезли 0 0 0 102 0 2 2510 2614 
Салдо на 31 декември 2017г 777 2729 7971 26183 1069 883 2266 41878 
Натрупана амортизация:         
Салдо на 1 януари 2017 г. 0 1457 5149 18466 843 273 0 26188 
Амортизация за периода 0 156 324 1108 77 60 0 1725 
Амортизация на излезлите  0 0 0 102 0 2 0 104 
Салдо на 31 декември 2017 г.  0 1613 5473 19472 920 331 0 27809 
Балансова стойност 31.12.2017 777 1116 2498 6711 149 552 2266 14069 

Към 31.12.2017 г. дълготрайните материални активи на дружеството включват: земи на 
стойност 777 х.лв. (31.12.2016 г.: 777 х.лв.) и сгради с балансова стойност 2498 х.лв. (31.12.2016 
г.: 2646 х.лв.). 

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи към 31 декември 2017г са 
в размер на  2266 х.лв. и включват:  

 разходи по изграждане на нови произв.сгради  –0 (31.12.2016 г.: 162 х.лв.); 
 реконструкция на сгради- 1317 хил.лв. (31.12.2016г.: 1186 хил.лв) 
 доставка на оборудване в размер –727 хил.лв. (31.12.2016 г.: 1446 хил.лв.); 
 други  - 222 хил.лв.  (31.12.2016 г.:132 хил.лв.). 
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 Към 31.12.2017 г. в балансовата стойност на машини, съоръжения и оборудване са 
включени   машини и оборудване в размер на  1685 х.лв., закупени по договор за финансиране 
по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-
2013 г. и 21 хил.лв. за активи по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. 
 Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които 
се ползват в дейността на дружеството по групи активи е както следва:  

 Машини, съоръжения и оборудване – 16029 х.лв. (31.12.2016 г.: 14896 х.лв.);  
 Транспортни средства –  690 х.лв. (31.12.2016 г.: 668 х.лв.); 
 Стопански инвентар –  101 х.лв. (31.12.2016 г.: 86 х.лв.). 
 Други -80 х.лв (31.12.2016г - 60 х.лв.) 

   Към 31.12.2017 г. няма учредени тежести върху дълготрайните материални активи 
собственост на дружеството. 

3.2. Нематериални активи 
Период 01.01.2017 – 31.12.2017год. (хил.лв.) 

Съдържание 
Програмни 

продукти 
хил.лв. 

Други 
 

хил.лв. 

Общо 
 

хил.лв. 
Към 1-ви януари 2017 година:    
Отчетна стойност 127 101 228 
Натрупана амортизация и обезценка 126 55 181 
Балансова стойност 1 46 47 
За текущата година 2017 г:    
Новопридобити активи 5 6 11 
Излезли от употреба 0 0 0 
Амортизации за периода 1 11 12 
Амортизация на излезлите                    0 0 0 
Към 31-ви декември 2017 година:    
Отчетна стойност 132 107 239 
Натрупана амортизация и обезценка 127 66 193 
Балансова стойност към 31.12.2017 г 5 41 46 

Преглед за обезценка 
Балансовите стойности на дълготрайни нематериални и материални активи подлежат на 

преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, 
че балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност.  
 Извършен е преглед на всички значими дълготрайни нематериални и материални активи 
към 31.12.2017 год. с цел проверка на наличие на данни за обезценка, в резултат на което е 
констатирано, че няма индикация за извършване на такава. 

3.3. Финансови активи 
 2017 г. 2016 г. 
  хил.лв. хил.лв. 

А. Дългосрочни финансови активи      
1. Финансови активи на разположение за продажби 1964 1964 
1.1.Интернешънъл Ассет банк АД 1963 1963 
1.2.СПХ Транс 1 1 

 Финансовият актив от 1963 хил.лв. представлява 1952162 броя акции от капитала на  
Интернешънъл Асет банк АД закупени през 2011 год. Банката не е регистрирана на фондовата 
борса.  
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 Притежаваните от дружеството инвестиции (финансови активи) представляват 
малцинствено участие. За тези акции няма пазар и обективни условия за определяне по 
достоверен начин на тяхната справедлива стойност, поради което е прието  те да се представят 
по цена на придобиване (себестойност) . 

Преглед за обезценка 
 Притежаваните инвестиции подлежат на преглед за обезценка  към всяка дата на всеки 
отчетен период . Към 31.12.2017 год. е извършен преглед на инвестициите. Поради липса на 
индикации за обезценка  през 2017 г. не е извършена обезценка на дългосрочните финансови 
активи. 

3.4 Отсрочени данъчни активи 
Към 31 декември 2017 г.  и сравнителният период отсрочените данъчни активи/(пасиви) 

се състоят от следните компоненти: 
31.12.2017 31.12.2016  

хил. лв. хил. лв. 
Отсрочени данъчни активи:   
Данъчен ефект върху обезценка на вземания 0 0 
Данъчен ефект върху задължения за неползвани 
отпуски 

8 8 

Данъчен ефект от обезценка на  активи 3 22 
Данъчен ефект върху задължения за провизии за 
гаранции 

35 39 

Данъчен ефект върху задължения при 
пенсиониране 
Данъчен ефект върху задължения за доходи на 
персонала 
Данъчен ефект върху амортизации 

30 
 

1 
 

52 

30 
 

0 
 

8 
Общо отсрочени данъчни активи 129 107 

 
 Промените в отсрочените данъчни активи през периодите са както следва: 
  

31.12.2017 31.12.2016  
хил. лв. хил. лв. 

В началото на периода 107 97 
Начислени за периода за сметка на 
неразпределена печалба 0 0 

Начислени за периода в отчета за 
всеобхватния доход 75 103 

(53)           Обратно проявление за периода в отчета за 
всеобхватния доход  

(93) 
 

Общо в края на периода 129 107 
 

4. Текущи активи 

4.1. Материални запаси 
Материалните запаси на дружеството включват: 
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2017 г. 2016 г. 
Материални 

запаси 
(хил.лв.) 

Салдо 
на 01.01 

Постъпле 
ния 

Намале 
ния 

Салдо на 
31.12. 

Салдо на 
01.01 

Постъпл
ения 

Намале
ния 

Салдо на 
31.12. 

Материали 2982 26280 26003 3259 4319 24119 25456 2982 
Продукция 2520 30935 30847 2608 2070 28844 28394 2520 
Стоки 0 0 0 0 746 0 746 0 
Незавършено 
произв. 

4863 33072 33410 4525 
 

3467 32744 31348 4863 

Общо 10365 90287 90260 10392 10602 86067 86304 10365 
 
Материалите по видове са както следва:                                     31.12.2017г 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Основни материали 2513 2251 
Спомагателни материали 80 77 
Резервни части 433 367 
Други 233 287 
Общо 3259 2982 
  
Основните материали по видове са както следва: 
 31.12.2017 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Оловни 1249 1122 
Химикали 87 73 
Полипропилен 58 58 
Прах за покритие 0 27 
Сепаратори 731 618 
Други 388 353 
Общо 2513 2251 
  
Незавършеното производство към 31 декември  включва: 
 31.12.2017 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Материали 667 977 
Полуфабрикати 3858 3886 
Общо 4525 4863 

Продукция 
 

31.12.2017 
 

31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Акумулатори 1123 1384 
Тягови батерии 278 240 
Елементи 1168 896 
Други 39 0 
Общо 2608 2520 

  
Себестойността на произведената продукция включва преките разходи за материали и 

приспадащата се част от производствените непреки разходи при нормално натоварен капацитет 
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на производствените мощности, с изключение на административните разходи, курсовите 
разлики и разходите по привлечени финансови ресурси.  

 В съответствие с приложимите счетоводни стандарти към 31.12.2017 год. е извършен 
преглед за обезценка  на наличните материални запаси. Не са констатирани индикации за 
извършване  обезценка на наличните материални запаси. 

Към 31.12.2017 г. върху налични материални запаси на дружеството няма учредени залози. 
4.2. Вземания 
4.2.1 Търговските и други вземания  включват: 

 
31.12.2017 

хил. лв. 
31.12.2016 

хил. лв. 
Вземания от клиенти и доставчици по аванси 5092 4929 
Вземания  от нефинансови предприятия във 
връзка с предоставени заеми. 

1500 2200 

Други вземания 23 24 
Общо вземания  6615 7153 

 
 Вземания от клиенти  

Вземанията на дружеството от клиенти към 31.12.2017 год. е в размер на 3969 х.лв. 
(31.12.2016 г.: 4162  х.лв.)  

От тях – 2299 х.лв. са левови (31.12.2016 г: 2681  х.лв.), в евро – 1669 х.лв. (31.12.2016 
г.:1481 х.лв.),  Обичайно дружеството договаря с клиентите срок на плащане на вземанията по 
продажби  до 90 дни.  
  Ръководството преценява събираемостта на вземанията като анализира индивидуалната 
експозиция на клиента, възможностите за погасяване и взема решение относно начисляването 
на обезценка и отписване . Сумата на отписаните несъбираеми вземания за отчетния период е в 
размер на 0 лв (2016 г.:36 х.лв.) Приблизителната оценка за загуби от трудносъбираеми и 
несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или част от нея 
съществува висока несигурност. Дружеството начислява обезценка на търговските вземания, 
когато са налице обективни доказателства, че дружеството няма да събере всички дължими 
суми при настъпване на техния падеж. През този отчетен период нее извършена обезценка на 
вземания от клиенти. 
 Към 31.12.2017 г. няма  учредени особени залози като обезпечение  върху търговските 
вземания на дружеството. 
         Възрастовата структура на търговските вземания към 31.12.2017 год. е както следва: 

 до 30 дни   – 1507 х.лв.  
 от 31 до 90 дни  – 1275 х.лв.  
 от 91 до 180 дни  -   86 х.лв.  
 от 181 до 365 дни  -   300 х.лв.  
 над 365 дни   -    799 х.лв.  

Предоставените аванси  са за покупка на материални запаси - към 31.12.2017 год. – 
1123х.лв. (31.12.2016 г.: 767 х.лв.).  
  Предоставените аванси към 31.12.2017 год. са текущи. От тях в лева са 243 х.лв. 
(31.12.2016 г.: 395 х.лв.), в евро - 825х.лв. (31.12.2016 г.:82 х.лв.) в щатски долари – 55 х.лв  
(31.12.2016 г.: 290 х.лв.) ,британски лири – 0 хил.лв(31.12.2014г- 1 х.лв.) 

Вземанията  от нефинансови предприятия във връзка с предоставени заеми 
Към 31 декември 2017 г. дружеството е предоставило краткосрочни заеми на други 

търговски дружества с общ размер 1500 хил. лв. (към 31 декември 2016 г. – 2200 хил. лв.).  
Заемите са с годишен лихвен процент в диапазона от 3 %  до 3.2%  и с краен срок на 

погасяване през 2018г.  
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Другите вземания включват: 
 31.12.2017 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Съдебни и присъдени вземания 22 0 
Други 1 24 
Общо 23 24 

4.2.2. Данъчни вземания 
Данъците за възстановяване включват:   

 31.12.2017 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 
ДДС 311 363 
Общо 311 363 
   
4.2.3. Предплатените разходи включват:   
 31.12.2017 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Застраховки 13 11 
Абонаменти 2 2 
Реклама 3 3 
Други 17 15 
общо 35 31 
   
4.3. Парични средства   

 31.12.2017 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 

1. Парични средства в банки 763 1197 
2. Парични средства в касата 11 11 
3. Други парични средства 9 13 
4. Общо парични средства 783 1221 
   

31.12.2017 31.12.2016 Парични средства 
хил. лв. хил. лв. 

Парични средства в лева 244 653 
Парични средства в чуждестранна валута 539 568 
Общо 783 1221 

    
Няма съществуващи тежести върху паричните средства, собственост на дружеството.

 През 2017 г. нетните парични потоци по раздели са както следва: 

 нетен паричен поток от оперативна дейност в размер на 1814 х.лв. (2016: 1978 хил. лева) 
 нетен паричен поток от инвестиционна дейност в размер на (2460) х.лв. (2016: (1877)  

хил. лева) 
 нетен паричен поток от финансова дейност в размер на 208 х.лв. (2016: 862)  хил. лева 
 Общото изменение на паричните средства през 2017 год е в размер на (438) х.лв. (2016: 

(759)  хил. лева) 
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5. Собствен капитал 
 5.1 Основен акционерен капитал 

Към 31.12.2017 г. регистрираният акционерен капитал на “Елхим - Искра” АД възлиза на 
25 108 410 лв , разделен на 25 108 410 поименни акции с номинална стойност един лева всяка.  

„ЕЛХИМ – ИСКРА” АД е част от икономическата група на „Стара планина холд” АД.  
Мажоритарен акционер в дружеството е „Стара планина холд” АД, притежаващ 51.40 % 

от капитала на дружеството. Консолидирания отчет се изготвя от “Стара планина холд” АД. 
Копия от консолидирания финансов отчет на“Стара планина холд” АД могат да се получат на 
адрес: град София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9 

 

 

Акции  

Основен 
капитал, 
нетно от 

обратно 
изкупени 

акции 
  брой  хил. лв. 
Салдо на 1 януари  2017 година  25108410  25108 
Продадени обратно изкупени собствени 
акции  

                                 
0           0  

Обратно изкупени собствени акции           (0)            (0) 
Увеличение на акционерния капитал          0                       0 
Салдо на 31 декември 2017 година  25108410  25108 

     
     5.3 Резерви 

Движението на законовите резерви е както 
следва: 2017 2016 

 хил. лв. хил. лв. 
Салдо на 1 януари 1969 1969 
Разпределение на печалбата 0 0 
Салдо на 31 декември  1969 1969 

 
Преоценъчният резерв за имоти, машини и оборудване  e в размер на 497 х.лв 
Движението на преоценъчния резерв на имоти, машини и оборудване е както следва: 

 2017 2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Салдо на 1 януари 497 498 
Трансфер към неразпределена печалба              0 (1)              
Салдо на 31 декември  497 497 

5.2 Собствен капитал 31.12.2017 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 

1. Акционерен/дялов капитал 25108 25108 
2. Брой акции 25108410 25108410 
Общи резерви 1969 1669 
Допълнителни резерви 0 0 
Резерв от преоценка на ДМА 497 497 
Резерв от актюерски преоценки (35) (38) 
Печалба/загуба: 4034 4258 
Собствен капитал 31573 31794 
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Движението на допълнителните резерви е както следва: 

 2017 2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Салдо на 1 януари 0 0 
От разпределение на печалба 0 0 
За увеличение на акционерен капитал 0 0 
Салдо на 31 декември  0 0 

 
Движението на резерва от актюерски преоценки е както следва: 

 
 

 
 
 
5.4. Финансов резултат 
Към 31 декември 2017 г  неразпределената печалба е в размер на 3671 х.лв. (31.12.2016 

г.: 3134х.лв.). 
Текуща печалба – 363 хил.лв. (2016 г. – 1 124 хил.лв.) 
 
Пасиви 

6. Нетекущи пасиви 31.12.2017 31.12.2016 
 хил. лв. хил. лв. 

Нетекущи пасиви   
Провизии за гаранции 150 167 
Задължение за доходи на персонала при 
пенсиониране 332 340 
Правителствени финансирания 600 725 
Задължения по договор за финансов лизинг  0 10 
Задължения към свързани лица 34 39 
 1116 1281 

 6.1. Провизии за гаранции 
 През 2017 год. дружеството отчита приходи от продажба на продукция с гаранционен 
срок в размер на 33167 х.лв.  
   в т.ч:  -  

Стартерни акумулаторни батерии 8289 х.лв 
Тягови батерии     9232 х.лв. 
Елементи за тягови батерии   15646 х.лв. 

Общо 33167 х.лв. 

Ръководството на дружеството определя стойността на провизиите на основата на най-
добрата преценка за стойността, необходима за уреждането им към датата на финансовия отчет, 
като  се взема предвид миналия опит, евентуалните  бъдещите очаквания  и договорените 
гаранционни срокове.  

 

 2017 2016 
 хил. лв. хил. лв. 
Салдо на 1 януари (38) (11) 
Актюерска печалба 3 (27) 
Салдо на 31 декември  (35) (38) 
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 Общо: в т.ч  в т.ч  
 хил.лв. нетекущи текущи 

1. Балансова стойност към 1-ви януари 2017 390 167 223 
2. Новоначислени провизии 210   
3. Усвоени провизии 251   
4. Обратно интегрирани провизии 0   
5. Балансова стойност към 31-ви декември 2017 349 150 199 
 
 6.2.  Дългосрочни задължения към персонала при пенсиониране  

 Дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране включват сегашната 
стойност на задължението на дружеството за изплащане на обезщетения на лица от наетия 
персонал към датата на отчета за финансово състояние при настъпване на пенсионна възраст. 
  Дългосрочните задължения към  персонала при изплащане на дифинирани доходи при 
пенсиониране, са отразени на база извършена актюерска оценка.  
 Настоящата стойност на задължението за изплащане на дефинирани доходи на 
персонала по години е както следва:  
 
 
 
 
 

П 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При изчислението на бъдещите задължения е използван кредитният метод на 

прогнозираните единици за определяне на настоящата стойност на задълженията по изплащане 
на дефинирани доходи и свързаните с тях разходи за текущ трудов стаж. 

Основните финансови предположения, използвани при изчисленията са следните: 
Норма на дисконтиране 2 % 
Бъдещо увеличение на заплатите на година  4 % 

 
Баланс 2016 2017 2018* 

Прогноза 
  хил.лв. хил.лв. хил.лв. 
Настояща стойност на задължението, 31/12/ 340050 331996 348946 
Справедлива стойност на активите по плана - - - 
  340050 331996 348946 
Непризната актюерска печалба (загуба) - - - 
Непризнати разходи за минал стаж-    
условни доходи - - - 
Задължение, признато в отчета за финансово 
състояние 340050 331996 348946 

 
Отчет за доходи    
Разходи за текущ стаж  38414 40886 42930 
Лихвени разходи 7538 6679 6742 
Очаквана възвръщаемост на активи по плана     
Платени доходи (29434) (53069) (32722) 
Разходи за минал стаж - условни доходи   - - - 
Разходи за минал стаж - безусловни доходи - - - 
Разход, признат в отчета за доходите 16518 (5504) 16950 

  
Друг всеобхватен доход    
Нетна актюерска загуба (печалба), за год. 26492 (2550)  - 
Промяна на демографски 1787 570 - 
Промяна на финансови 13956 26716 - 
Опит 10749 (29836) - 
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  6.3. Правителствени финансирания 
За периода от 2010 до 2014 год. дружеството е получило правителствени финансирания 

по три оперативни програми по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-
2013 г. във връзка с придобиване на машини и оборудване и по Оперативна програма: 
“Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ "Безопасен труд”.  
 

Правителствени финансирания  
 2017  2016  

  хил.лв. хил.лв. 
На 1 януари 854 1032 
Признати през годината 0 0 
Признати в печалбата или загубата 129 179 
На 31 декември 725 854 
 
Дългосрочното правителствено финансиране в размер на 600 х.лв.(31.12.2016 г.: 725 

х.лв) е представено в раздел  нетекущи  пасиви. 
Краткосрочната част от финансирането в размер на 125 х.лв.(31.12.2016 г.: 129 х.лв)  ще 

бъде призната като текущ приход през следващите 12 месеца от датата на индивидуалния отчет 
за финансовото състояние и е представена като „други текущи задължения”. 

6.4. Задължения към свързани лица 
Включват: 
Нетекущи задължения във връзка с  начислени тантиеми на членовете на СД по решение 

на Общото събрание – 34  хил.лв.(31.12.2016 г.:39 х.лв)   

6.5. Други 
Включват: 
Нетекущи задължения към 31.12.2017 год. по договор за финансов лизинг - 0 хил.лв. 

(31.12.2016 г.: 10 х.лв)   
 

7. Текущи пасиви 
   7.1. Търговски и други задължения 31.12.2017 31.12.2016 

 хил. лв. хил. лв. 
Задължения към доставчици и клиенти 589 912 
Задължения към наетите лица 213 221 
Задължения по осигуровки 114 119 
Данъчни задължения 61 68 
Правителствени финансирания 
Задължения по договор за финансов лизинг                                                         
Други краткосрочни задължения                                  

125 
10 

206 
 

129 
38 

278 

Текущи пасиви 1318 1765 
 

Задълженията към доставчици са текущи и в началото на 2018 г. са разплатени и 
уредени. 

Задълженията към доставчици са за получени материали и услуги, а задълженията към 
клиенти са за предплатена реализация. Валутните задължения са в размер на 465 х.лв. 
(31.12.2016 г: 847 х.лв.). От тях в евро са 423 х.лв. (31.12.2016 г: 798 х.лв.),  в щат.долари – 42 
х.лв. (31.12.2016 г: 49 х.лв), 
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Задълженията към наетите лица са текущи и включват чистата сума на 
неизплатените възнаграждения за декември 2017 г. – 149 хил.лв. (31.12.2016 г: 161 х.лв.), 
начислените суми за компенсируеми платени отпуски – 64хил.лв(31.12.2016 г: 60 х.лв.) 

Задължения към социалното осигуряване 
Задълженията към социалното осигуряване обхващат начислени осигуровки върху 

заплати м. декември 2017 г. – 98 хил.лв. (31.12.2016 г: 104 х.лв.), както и върху сумите за 
неизползвани платени отпуски на персонала – 16 хил.лв. (31.12.2016 г: 15 х.лв.) 

Данъчните задължения на дружеството в размер на 61 хил.лв. са текущи, както следва: 
        Данъци свързани с персонала/ДОД/    - 48 хил.лв. 
        Алтернативни данъци             - 12 хил.лв. 
            Корпоративен данък върху печалбата           -   1 хил.лв. 

Други краткосрочни задължения 
  - задължения за екотакси      -157 хил.лв. 
      - задължения по дължими суми удържани  от трудовите 
       възнаграждения от м.декември към банки ,съдия изпълнители - 49 хил.лв. 

       7.2. Задължения към свързани лица 
Текущи задължения във връзка с  начислени тантиеми на членовете на СД по решение на 

Общото събрание – 39  хил.лв.(31.12.2016 г.: 28 х.лв)   

 7.3 Неизплатени дивиденти 
Неизплатените дивиденти на физически лица –общ размер към 31.12.2017 год – 99 

хил.лв. (31.12.2016 г: 102 х.лв.) 

7.4. Провизии за гаранции 
   Общо в т.ч  в т.ч  

 хил.лв. нетекущи текущи 
1. Балансова стойност към 31-ви декември 2016 390 167 223 
2. Балансова стойност към 31-ви декември 2017 349 150 199 

 
8. Приходи от основна дейност 

8.1. Приходи от продажба на продукция 2017  
хил.лв. 

2016 
хил.лв. 

Стартерни акумулаторни батерии 8289 10149 
Тягови батерии 9232 7959 
Елементи за тягови батерии 15646 14086 
Полуфабрикати 51 75        
Общо 33218 32269 

За 2017г. се запазва тенденцията на намалено потребление на акумулаторни батерии на 
българския пазар.  

8.2 Други приходи от дейността 
Приходите от услуги включват: 2017 2016 
 хил.лв хил.лв 
Наеми 11 11 
Платена храна от персонала 14 15 
Зареждане на батерии и елементи 0 0 
Спедиторски услуги 199 250 
Други 5 3 
Общо 229 279 
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Другите приходи на дружеството включват: 2017 2016 
 хил.лв хил.лв 
Приходи от продажба на материали и отпадъчни 
материали 794 576 
Приходи от финансирания 129 179 
Излишъци на активи 22 86 
Други приходи 443 232 
Общо 1388 1073 

          Приходите от продажба на материали са основно от продажба на кутии и капаци, 
съединители, електролит и др. 
         Приходите от правителствени финансирания по програми от ЕС включват: 

Признат  текущ приход за 2017 г. общо за 129 хил.лв, в т.ч. 
* приходи от финансирания, свързани с компенсиране на инвестиционни разходи за 

придобиване на активи, признати в текущата печалба на систематична база за целия период на 
полезен живот на активите, пропорционално на размера на признатата в разходите амортизация 
в размер на   129 хил.лв 
 Другите приходи включват суми от екотакси на продуктите и отписани задължения. 

8.3. Финансови приходи / разходи 2017 г. 2016 г. 

  хил.лв. хил.лв. 
1. Финансови приходи 84 105 
1.1. Приходи от лихви (без тези от свързани лица),  в т.ч.:   
- по разплащателни и депозитни сметки 0 5 
- по предоставени дългосрочни заеми 0 0 
- по предоставени краткосрочни заеми 60 77 
- по търговски вземания 0 0 
- други лихви 6 0 
1.2. Приходи от лихви от свързани лица 0 0 
1.3. Приходи от операции с чуждестранна валута 14 19 
1.4. Приходи от други финансови операции 4 4 
Общо финансови приходи 84 105 
2. Финансови разходи   
2.1. Други лихви 12 15 
2.2. Разходи по операции с чуждестранна валута 16 18 
2.3. Разходи по други финансови операции 52 46 
Общо финансови разходи 80 79 
Нетни финансови приходи  4 26 

           
9. Разходи  
Разходите за дейността се отчитат по икономически елементи, както следва: 

 9.1.Балансова стойност на продадени активи 
Включва отчетната стойност на продадени материали, полуфабрикати и нетекущи 

активи, както и отчетната стойност на продадени  отпадъчни материали от производството. 
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Балансова стойност на продадени активи 2017 г. 2016 г. 
  хил.лв. хил.лв. 

Материали  и полуфабрикати 440 456 
Нетекущи активи 0 0 
Общо 440 456 

9.2 Разходите за материали                                
       2017г.                          2016 г. 

Разходи за основни материали            -  23942 хил.лв. (2016г  -23440 хил.лв) 
  в т.ч.за оловни материали                  -  20207 хил.лв. (2016г  -19141 хил.лв) 
               Сепаратори                             -    1652 хил.лв. (2016г  -  1880 хил.лв) 
               Кутии,капаци                          -     653 хил.лв. (2016г  -    776хил.лв) 
               Други основни                        -    1430 хил.лв. (2016г  -  1643 хил.лв) 
 Разходи за спом.материали . 
 и резервни части                                  -       516 хил.лв. (2016  -    639 хил.лв) 
 Ел.енергия и природен газ                  -     1315 хил.лв. (2016г  -  1461хил.лв) 
      
 Други                                                     -       619 хил.лв. (2016г  -    677 хил.лв) 
 Общо разходи за материали             -   26392 хил.лв.(2016г  -26217 хил.лв) 

9.3. Външни услуги  
 

 Сумата за независим финансов одит за 2017 год. е в размер на 10 хил.лв. с одиторско 
дружество „Дрийм одити”ООД. 

  9.4. Разходи за амортизации                                                                                                          
  Амортизация по активи 2017 г. 2016 г. 

 хил.лв. хил.лв. 
Амортизация на ДМА   
Сгради и конструкции 324 317 
Машини и оборудване 1108 1041 
Съоръжения 156 153 
Транспортни средства 76 74 
Други 60 38 
Всичко амортизация на ДМА 1724 1623 
Амортизация на ДНА в т.ч   
Програмни продукти 1 1 
Други 11 12 
Всичко амортизация на ДНА 12 13 

 2017 г. 2016 г. 
  хил.лв. хил.лв. 

Охрана 254 239 
Застраховки 68 65 
Данъци и такси 122 148 
Консултантски,правни и др. услуги 18 15 
Ремонти и подръжка 20 19 
Транспортни услуги 410 501 
Реклама 73 73 
Капитализирани разходи 12 45 
Други 182 198 
Общо 1159 1303 
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9.5. Персонал. Разходи за персонал и начисления за неизползвани отпуски 
За отчетната година средно списъчния състав на заетите в дружеството намалява с 13 

човека (3.6 %) спрямо предходната 2016 г.  
 Измененията на средната численост и структура на заетия персонал по категории 
служители за последните две години: 
 

Категория  2017 г. 2016 г. 
Ръководители и специалисти с ръководни функции 27 28 
Специалисти и приложни специалисти 41 40 
Помощен административен персонал 17 18 
Професии заети с услуги на населението 2 2 
Квалифицирани работници 66 66 
Машинни оператори и монтажници 173 185 
Професии неизискващи специална квалификация 20 20 
Общо 346 359 
  

 2017 г. 2016 г. 
 хил.лв. хил.лв. 

1. Разходи за персонала   
1.1. Разходи за възнаграждения  4112 4179 
1.2. Разходи за социални осигуровки  864 844 
2. Задължения към наети лица и осигурителни 
организации 

  

2.1. Задължения за заплати на наети лица 149 161 
2.2. Задължения по неизползвани отпуски 64 60 
2.3. Задължения за социални осигуровки 
       В т.ч. осигуровки свързани с пенсии                                                        

114 
93 

119 
96 

3. Брой на персонала 
 

346 359 

9.6. Други разходи за дейността 
Други разходи 
Общия размер на другите разходи за 2017 год. е 525 х.лв. (2016год.  942 хил.лв) 
В тази група разходи са отнесени суми за командировки в страната и чужбина, обучение 

на персонала, разходи по ЗБУТ , обслужване от Служба по трудова медицина, разходи за 
ваучери, разходи за отписване на вземания  и др. 

 2017 г. 2016 г. 
 хил.лв. хил.лв. 

Брак  активи 4 26 
Глоби  и неустойки 0 2 
Командировки 5 13 
Панаири  и  изложби 2 2 
Представителни  разходи 1 3 
Разходи  по ЗБУТ и СТМ 41 41 
Ваучери за храна 248 255 
Други 14 48 
Всичко 315 362 
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Провизии и обезценка на активи и пасиви                                            
 2017 г. 2016 г. 
 хил.лв. хил.лв. 

Разходи от  провизии и обезценка на активи и пасиви   
Разходи от обезценка на нетекущи активи 0 0 
Разходи от отписани вземания 0 36 
Разходи от обезценка на материални запаси 0 190 
Разходи от обезценка на вземания 0 4 
Разходи за провизии за гаранции 210 350 
Общо 210 580 
Приходи от преоценки на активи и пасиви 0 0 

 Разходите за обезценка на материални запаси  включват:     
 2017 г. 2016 г. 
  хил.лв. хил.лв. 

Обезценка на готова продукция  0 53 
Обезценка на материали  0 74 
Обезценка на незавършено производство  0 63 
Всичко 0 190 
 

9.7. Капитализирани разходи 
Разходите за придобиване на нетекущи активи  включват следните елементи по години:  

 2017 г. 2016 г. 
  хил.лв. хил.лв. 

Разходи за материали 40 104 
Разходи за външни услуги 12 44 
Разходи за спомагателна дейност 78 121 
Всичко 130 269 

 
10. Преобразуване на счетоводен финансов резултат    2017 

хил.лв. 
Счетоводна печалба 392 
Постоянни разлики в увеличение 26 
Временни разлики в увеличение 2044 
Постоянни разлики в намаление 0 
Временни разлики в намаление 1956 
Данъчен финансов резултат 506 
Разходи за данъци –в т.ч. 29 
Разход за текущ  данък върху печалбата 50 
Разход (икономия)на отсрочени корпоративни данъци от 
печалба 

 
(21) 

Нетна печалба за периода 363 

            11.Разходи за данъци 
Текущ корпоративен данък    50 хил.лв.  (31.12.2016 г: 87хил.лв.) 
Разход (икономия)на отсрочени корпоративни данъци от печалбата- (21) х.лв.(31.12.2016 

г(11) х.лв.). 
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 12. Доход на една акция  
 Доходът на една акция е изчислен като се раздели нетната печалба или загуба за 
периода, подлежаща на разпределение между акционерите, притежатели на обикновени акции, 
на средно-претегления брой на държаните обикновени акции за периода. 
 Средно-претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в 
началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на 
новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор 
изразява броя на дните, през които конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на 
дните през периода. 
 Основният доход на акция е изчислен, като за числител е използвана нетната печалба, 
подлежаща на разпределение между акционерите на Дружеството. 

Основен доход на акция  
Среднопретегленият брой акции, използван за изчисляването на основния доход на 

акция, както и нетната печалба, подлежаща на разпределение между притежателите на 
обикновени акции, е представен, както следва:  

  
31.12.2017 

хил.лв.  
31.12.2016 

хил.лв. 
Средно претеглен брой акции  25108410  25108410 
Нетна печалба за годината (BGN '000) 362722  1123555 
Основен доход на акция (BGN) 0.014  0.045 

  
13.Справедливи стойности на финансовите инструменти 

  Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата 
стойност на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни 
цени. Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови 
инструменти чрез продажба. В повечето случаи обаче, особено по отношение на търговските 
вземания и задължения, дружеството очаква да реализира тези финансови активи чрез тяхното 
цялостно обратно изплащане или погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната 
номинална стойност. Голямата част от финансовите активи и пасиви са краткосрочни по своята 
същност, поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на преносната им 
стойност. 

Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства 
представените в счетоводния баланс оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-
надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност. 

 14. Сделки със свързани лица 
 Свързани лица:  

Предприятие Седалище Вид на свързаност  

“Стара планина холд” АД  София Мажоритарен акционер в “Елхим Искра” АД , притежаващ 51.40 
% от капитала на дружеството.  

“Хидравлични елементи и 
системи” АД Ямбол 

Част от група - Дъщерно дружество на “Стара планина холд” АД   
Участие на “Стара планина холд” АД в капитала на 
“Хидравлични елементи и системи” АД  64.53% 

“Фазан” АД Русе 
Част от група - Дъщерно дружество на “Стара планина холд” АД   
Участие на “Стара планина холд” АД в капитала на “Фазан” АД  
88.07% 

“Славяна” АД Славяново 
Част от група - Дъщерно дружество на “Стара планина холд” АД   
Участие на “Стара планина холд” АД в капитала на “Славяна” 
АД 98.74% 
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“Винпром” АД Велико 
Търново 

Част от група - Дъщерно дружество на “Стара планина холд” АД   
Участие на “Стара планина холд” АД в капитала на “Винпром” 
АД 95.67% 

"ВЕЛЕВ ИНВЕСТ"ООД София Дружество свързано чрез ключов управленски персонал.  

"БМП" ООД Пловдив  Дружество свързано чрез ключов управленски персонал. 

"ФИНАНС ИНВЕСТ" ООД Пловдив  Дружество свързано чрез ключов управленски персонал. 

Сделки с предприятия - свързани лица: 
През 2017 год. Дружеството не е осъществявало сделки със свързани лица. 
 Членове на ключов ръководен персонал: 

Спас Борисов Видев -Изпълнителен директор 
”Гарант 5” ООД, представлявано от Евгений Василев Узунов - Председател на СД      
Васил Георгиев Велев - член на СД. 

Възнагражденията и другите краткосрочни доходи на ключовия управленски персонал 
са текущи и са в размер на 565 х.лв. (31.12.2016 г.: 627 х.лв.), в т.ч.: 

 текущи възнаграждения – 487 х.лв. (31.12.2016 г.:561 х.лв.); 
 тантиеми – 78 х.лв. (31.12.2016 г.: 66 х.лв.). 

 Доходи след прекратяване на трудовото правоотношение ,  други дългосрочни доходи , 
доходи при напускане и  плащания на базата на акции не са начислявани. 
 Подробна информация  относно възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите се съдържа в отделен Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на 
членовете на Съвета на директорите. 

Размерът на неизплатените тантиеми към 31.12.2017 год. е в размер на 73 х.лв. в т.ч. 
текущи 39 х.лв. и нетекущи 34 х. лв. 

Размерът на неизплатените тантиеми към 31.12.2016 год. е в размер на 67 х.лв. в т.ч. текущи 
28 х.лв. и нетекущи 39 х. лв. 

  Акции притежавани от членове на СД 
Акции притежавани от членове на СД и 
Прокурист - към 31.12.2017 г. Брой % от капитала 

Васил Георгиев Велев – член на СД 709 000 2.824 
Георги Милчов Русков- Прокурист 1 620 0.006 

15. Дивиденти 
 На редовното Общо събрание за приемане на финансовия отчет за 2016 г., проведено на 22 

май 2017 г. е взето решение за разпределяне на дивидент в размер на 502168лв. Дивидентите се 
изплащат на акционерите считано от 10 юли 2017г. Неизплатените дивиденти на физически лица 
към 31.12.2017 год. са в размер на  99 хил.лв. (2015 г: 102 х.лв.) 

16. Информация за сключени съществени сделки. 
През 2017 г. дружеството няма сключени големи сделки и такива от съществено значение 

за дейността на Елхим – Искра АД. 
17. Разпределение на финансовия резултат за 2016 г. 
Съгласно решение на общото събрание на акционерите финансовия резултат  за 2016 г.  

е разпределен както следва: 
1. Сума за дивидент на акционерите                                -            502 х. лв. 
2. Тантиеми – 2.5% от нетната печалба за 2015г.на член на СД -         84 х. лв. 
3. Неразпределена печалба                                                                       538 х. лв. 
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18. Условни задължения и ангажименти  
Поети ангажименти 
За периода от 2010 до 2015 год. дружеството е получило правителствени финансирания 

по три оперативни програми по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по 
оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-
2013 г. във връзка с придобиване на машини и оборудване и по Оперативна програма: 
“Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ "Безопасен труд”. 

Във връзка с договори  по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика 2007-2013 г дружеството е поело ангажимент за срок от 5 години след 
приключване на проектите, и съгласно договорите, проектите не трябва да претърпят значими 
изменения, засягащи същността им, условията за тяхното изпълнение или пораждащи 
неоправдани изгоди за дружеството, както и изменения произтичащи от промяна в характера на 
собствеността на придобитите активи, свързани с финансирането. При неизпълнение на тези 
изсквания предоставеното финансиране подлежи на възстановяване.  

Към датата на изготвяне на отчета всички изисквания по договорите са спазени. 

19. Събития след датата на баланса 
Не са настъпили събития след 31 декември , които да налагат допълнителни корекции 

и/или оповестявания във финансовия отчет на Дружеството за годината, приключваща на 
31.12.2017 год.  

20. Дата на утвърждаване на финансовия отчет за 2016 година 
Годишният финансов отчет за 2017 г. на Дружеството за годината, приключваща на 

31.12.2017 год., е утвърден за издаване съгласно решение на  Съвета на директорите от    
19.03.2018 г. 

 
 
Гл.счетоводител: /М. Лазарова/    Прокурист:           /инж.Г.Русков/ 
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