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ПППОООЯЯЯСССНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННИИИ   БББЕЕЕЛЛЛЕЕЕЖЖЖКККИИИ   

за дейността през четвърто тримесечие на 2016 година 
 
 

I. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата 
година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху 
финансовите резултати на дружеството 

Общото събрание на акционерите на Елхим – Искра АД, проведено на 16.06.2016 година 
взе решение да бъде разпределена сума в размер на 878 794 лева за изплащане на дивиденти за 
2015 година. 
 Отчетените към 31.12.2016 г. приходи от продажби на Елхим – Искра АД са в размер на 
33 442 хил. лв. и бележат ръст от 2.5 %, спрямо продажбите на дружеството за 2015 г. За 
изминалата 2016 г. спрямо предходната 2015 г. нарастват продажбите, както на стартерните 
акумулаторни батерии, така и на тяговите акумулаторни батерии и елементи на европейските  
пазари. Запазва се тенденцията на спад на продажбите на стартерни акумулаторни батерии на 
вътрешен пазар. 

Неокончателната брутна печалба на дружеството към края на 2016 г. е 1 206 хил.лв., която 
спрямо 2015 г. бележи спад от около 3 %. Негативно отражение върху финансовия резултат през 
четвърто тримесечие оказа същественото поскъпване (с над 30 % спрямо начало на годината) на 
оловни материали на международните пазари през последните месеци на 2016 г.  

Няма настъпили други значими събития през тримесечието и от началото на финансовата 
година, оказали влияние върху резултатите на дружеството. 

 
ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен 

емитентът през останалата част от финансовата година 
Рискът, свързан с дейността на Елхим – Искра АД се определя от едновременното 

въздействие на две отделни категории риск. Първата е систематичния риск, който се генерира от 
икономическата среда в която дружеството осъществява своята дейност. Втората е 
несистематичния риск, специфичен за естеството на дейност на дружеството, и пряко относим към 
дейността на дружеството. 

Систематичният риск e: политически (който може да породи съществена промяна на 
икономическата среда); инфлационен; данъчен (промени във фискалната политика, които могат да 
окажат влияние върху размера на финансовия резултат); валутен (неблагоприятна промяна във 
валутните курсов спрямо лева, които пряко или косвено влияят на продажбите или покупките на 
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суровини и материали на дружеството); лихвен (съществени изменения на лихвените равнища); 
пазарен (колебания в общите пазарни условия и състоянието на икономиката, пораждащи 
несигурност на пазара). 

Несистематичният или специфичен риск е свързан с конкретния характер на дейността на 
дружеството и специфичната среда на отрасъла в към който то принадлежи. Той може да бъде 
секторен (отраслов) и фирмен риск. За дружеството специфичния риск може да бъде: Пазарен риск 
(съществени изменения на борсовите цени на основните суровини и материали, несигурност или 
промяна в нагласите на пазара на произвежданите от дружеството продукти, сериозна или 
нелоялна конкуренция от страна на фирми от отрасъла); Ликвиден риск; Риск от недостиг на 
квалифициран персонал. 

ІІІ. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица 

Няма сделки със свързани и/или заинтересовани лица, сключени през отчетния период на 
текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или 
резултатите от дейността на дружеството в този период. 

 
IV. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или 

задължения за отчетния период 
 

Към края на отчетния период Елхим – Искра АД е отпуснало заеми на: 
Лизингова компания АД гр. София в размер на 700 хил.лв., съгласно договор за заем от 2010 

г., с годишна лихва 3 % и месечни лихвени плащания, с анексиран срок на погасяване до 
10.12.2017 г. 

ЕЛБАТ АД гр. Долна Баня в размер на 1 500 хил.лв., съгласно договор за заем от 2012 год., с 
годишна лихва 3.2 % и месечни лихвени плащания, с анексиран срок на погасяване до 03.09.2016 
г. 

V. Информация съгласно приложение № 9 на наредба № 2 на КФН 

 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – Няма 

 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - Няма 

 Сключване или изпълнение на съществени сделки - Няма 

 Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - 
Няма 

 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - Няма. 

 Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска 
най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството - Няма. 

 Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 
емитента или негово дъщерно дружество - Няма. 

 Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за 
инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат 
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да притежават публично предлагани ценни книжа - Посочените в раздел І от този 
документ 

 

ЕЛХИМ – ИСКРА АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез 
Инфосток.БГ 

Този документ е изготвен в съответствие с чл. 100о1, ал. 1 от ЗППЦК. 

 
Прокурист: инж. Г. Русков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Този документ съдържа информация относно възможностите за реализация на публикувани прогнози, както и 
прогнози за бъдещи периоди, а също и данни, които представляват вътрешна информация по чл. 7 Регламент (ЕС) № 
596/2014 относно пазарната злоупотреба. Тази информация би могла да повлияе чувствително върху цената на 
акциите, емитирани от дружеството. 

 

http://www.infostock.bg/infostock/control/issueannouncements/ELHIM

