Е ЛХИ М - И СК РА АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
за дейността през първо шестмесечие на 2017 г.
Елхим - Искра АД прилага Международните стандарти за финансови отчети. Междинния
финансов отчет се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети,
издадени или редактирани от Международния комитет по счетоводни стандарти (KMCC/IASC),
както и от Съвета по Международни счетоводни стандарти (CMCC/IASB), утвърдени с ПМС №
207-2006 г.
Междинния финансов отчет не се заверява от регистриран одитор и не e извършен одиторски
преглед. Повече информация за счетоводната политика на предприятието се съдържа към
Обяснителните бележки към междинния финансов отчет.
I. Информация за важни събития, настъпили през шестмесечието и за тяхното
влияние върху резултатите във финансовия отчет на дружеството.
За анализирания период дружеството отчита приходи от продажби в размер на 17 872
хил.лв. Спрямо същия период на миналата година, приходите на дружеството нарастват с близо
5.7 %.
Увеличението в размера на приходите от продажби на дружеството през първото полугодие
на годината, сравнено с първо полугодие на 2016 г., е резултат от една страна на увеличение на
средните продажни цени за периода (следствие от същественото поскъпване с около 30 % на
оловни материали на международните пазари в последните месеци на 2016 г. и в началото на 2017
г.) и от друга от увеличение на продажбите на тягови акумулаторни батерии и на елементи за
тягови акумулаторни батерии.
Дружеството реализира брутна печалба в размер на 581 хил.лв. към края на отчетното
шестмесечие. Брутната печалба на дружеството бележи спад от 26.5 % спрямо първо шестмесечие
на миналата 2016 г.
От началото на месец април дружеството изпълнява проект по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по Процедура „Подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията”. Проектът е насочен към внедряване на нова технология за
подобряване на експлоатационните характеристики на акумулаторните батерии и на нови
производствени съоръжения и е на обща стойност 3 002 880 лева. Безвъзмездната финансова
помощ, която очакваме да получим след приключване на дейностите по проекта през 2018 г.
възлиза на 1 500 000 лева.
Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, провело се на 22.05.2017 година
взе решение да бъде разпределена сума в размер на 502 168 лева за изплащане на дивиденти за
2016 година. Изплащането на дивидента започна от 10-ти юли 2017 г. съгласно изискванията на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа и другите приложими норми на действащото
законодателство – по договор с Централен депозитар АД и чрез Интернешънъл асет банк АД, клон
Пазарджик.
Няма настъпили други значими събития от началото на финансовата година, оказали влияние
върху резултатите във финансовия отчет.
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II. 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 въздействието на две
отделни категории риск. Първата – систематичен риск се обуславя от въздействието на
макроикономическата среда в която дружеството осъществява своята дейност, който не подлежи
на управление от страна на ръководен екип на дружеството, но се контролира с цел намаляване на
въздействията му. Втората – несистематичния риск, който е пряко относим към дейността на
дружеството и в голяма степен може да се управляват от мениджмънта.
Систематичен риск – политически, риск от неблагоприятни промени на
нормативната уредба, данъчен (може да окаже влияние върху размера на финансовия резултат
на дружеството), валутен (неблагоприятна промяна в курса на валутите спрямо лева, които пряко
или косвено влияят на продажбите или покупките на суровини и материали на дружеството.
Елхим – Искра АД е изложено в малка степен на този риск в , тъй като дружеството извършва
основните си разплащания в лева и евро), лихвен (неблагоприятни промени на лихвените нива,
установени от финансовите институции в България. Към настоящия момент дружеството не
използва заемен капитал).
Несистематичен риск:
Риск от промени в цените на основните суровини и материали - 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.
Пазарен риск - Пазарният риск е свързан с евентуална несигурност в продажбите и промяна
в търсенето на произвежданата продукция от страна на потребителите и с конкуренция от страна
на фирми от отрасъла. Дейността на Елхим – Искра АД е изложена на риска от промяна в
търсенето, както и на конкуренция на фирми с подобно производство в страната и в чужбина. За
да се противопостави на натиска на конкуренцията на пазара на акумулаторни батерии,
мениджмънта на компанията се стреми постоянно да разширява гамата на произвежданите
стартерни, тягови, полутягови, стационарни батерии и повишава тяхното качество.
Ликвиден риск - Ликвидния 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 страната и чужбина.
Риск от недостиг на квалифициран персонал -Този риск се определя от възможен дефицит
на квалифициран персонал. Квалификацията, професионалните умения, мотивацията на персонала
е от съществено значение за постигане на производствените цели и добри финансови резултати за
дружеството.
Основните несигурности за дейността и резултатите на дружеството през оставащата част на
текущата финансова година са:
- Кризата в отношенията Европейски съюз – Русия, респективно санкциите от страна на ЕС
към Русия, както и ответните санкции от страна на Русия.
- Рязка промяна на пазарните цени на основните суровини и материали, влагани в
производството на акумулаторни батерии;
- Рязка промяна на цените на енергийните ресурси използвани от дружеството - ел.енергия,
природен газ;
- Риск от недостиг на квалифициран персонал, както и от съществена промяна на пазарната
цена на работната сила.
ІІІ. Информация за сключените големи сделки със свързани лица.
Няма сключени големи сделки със свързани и/или заинтересовани лица.
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IV. Допълнителна информация
а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините
за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения
капитал на емитента
Няма настъпили промени в счетоводната политика на дружеството през отчетния период.
Елхим – Искра АД прилага Международните стандарти за финансови отчети. Междинните
финансови отчети се изготвят в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети.
Междинният финансов отчет за първо шестмесечие на 2017 г. не се заверява от регистриран
одитор и не e извършен одиторски преглед.
Повече информация за счетоводната политика на дружеството се съдържа в Обяснителните
бележки към финансовия отчет за първо шестмесечие на 2017 г.
б) Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството на емитента
Елхим – Искра АД е част от икономическата група на Стара планина холд АД, която се
състои от дружеството майка и неговите дъщерни и асоциирани предприятия:
„Хидравлични елементи и системи" АД, град Ямбол
„Елхим-Искра" АД, град Пазарджик
„М+С Хидравлик АД”, град Казанлък
„Българска роза” АД, град Карлово
„Фазан" АД, град Русе
„Боряна” АД, град Червен бряг
„Славяна" АД, град Славяново, обл. Плевенска
„СПХ Транс” ООД, град София
На 12.04.2017 г. към икономическата група на Стара планина холд АД бяха включени
следните дъщерни предприятия:
„Винпром“ АД, град Велико Търново
„Дионисий“ АД, град Никопол
„Устрем“ ООД, град Свищов
в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като
преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни
инвестиции, преустановяване на дейност.
През отчетното шестмесечие не са извършвани организационни промени в рамките на
емитента.
г) Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат
резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до
края на текущата финансова година.
Прогнозите направени по-рано през годината и обявени в Годишен доклад за дейността на
дружеството за 2016 г. и в Публично уведомление за финансовото състояние за първо тримесечие
на 2017 г. за ръст от около 5-6 % на приходите от продажби се потвърждават и към края на първо
шестмесечие. Приходите от продажби на продукция, които реализира дружеството към края на
отчетния период са в размер на 17 872 хил.лв. или с 5.69 % по-високи от тези към края на
съответния период на 2016 г.
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За втората половина на финансовата 2017 г. определящи 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 борсовите цени на оловните материали (на Лондонска метална борса в
USD) представлява риск за нашата дейност 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.
С оглед на традиционните за дружеството пазари, каквито са западно-европейския, руския
и др., продажбите на продукция ще са обвързани в голяма степен с икономическото развитие на
тези пазари.
Предвид значителния дял на продажби на дружеството в западно-европейските държави,
очакваме през оставащата част от настоящата година да се запази слабия ръст и оживление на тези
пазари и продажбите ни на тези пазари да нараснат спрямо продажбите от 2016 г.
По отношение на пазара в Русия, Украйна, Беларус за 2017 год. очакваме да се запази
икономическата стабилност в региона, и както и през изминалата 2016 г., макар и с малък темп, да
нарастват продажбите на дружеството в тези държави.
За българският пазар мениджмънта на дружеството очаква запазване на тенденцията от
последните години на спад в търсенето на тягови и стартерни акумулаторни батерии.
За второ шестмесечие на 2017 г. прогнозираме продажбите на дружеството да запазят ръста
си от първо шестмесечие, като към края на настоящата година очакванията са приходите от
продажби на дружеството на годишна база да нараснат с 5 – 6 % спрямо 2016 г. Прогнозите са
изготвени на база на очаквания за запазване на цените на основните материали и енергийните
ресурси, които се влагат в производството на Елхим-Искра АД, на нива от първо шестмесечие на
годината.
д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата
гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период.
Акции към
Акции към
30.06.2017 г.
01.01.2017 г.
Брой
%
Брой
%
12 905 790
51.40 12 905 790
51.40
4 155 390
16.55 4 155 390
16.55
1 428 420
5.69
1 428 420
5.69

Акционер
“Стара планина холд” АД
CPM Plastic Machinery Limited – Кипър
„Ролет” ЕООД

Няма физически лица, притежаващи над 5% от капитала на дружеството.
е) Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите към края на
шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата
финансова година до края на отчетния период.
Акционер, Член на СД или Прокурист
Васил Георгиев Велев– член на СД
Георги Милчов Русков - Прокурист

Акции към
30.06.2017 г.
Брой
%
709 000
2.824
1 620
0.006

Акции към
01.01.2017 г.
Брой
%
709 000
2.824
1 620
0.006

Другите членове на Съвета на директорите не притежават акции.

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД за дейността на “ЕЛХИМ – ИСКРА” АД към 30.06.2017 г.
4

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на
емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички
образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя
информация за всяко производство поотделно.
Елхим - Искра АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.
з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми,
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно
дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията
между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на
погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.
Информация за отпуснатите от дружеството заеми към края на отчетния период:
- на Лизингова компания АД гр. София (по договор от 2010 год.) за 700 000 лв., лихвен
процент 3 % проста годишна лихва и срок на договора анексиран до 10.12.2017 год. Лизингова
компания АД не е свързано с Елхим – Искра АД лице по смисъла на ЗППЦК.
- на „ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня (по договор от 2012 год.) за 1 500 000 лева., лихвен
процент 3.2 % проста годишна лихва и срок на договора анексиран до 03.09.2017 год. ЕЛ БАТ АД
не е свързано с Елхим – Искра АД лице по смисъла на ЗППЦК.
Елхим – Искра АД няма дъщерни дружества.
V. Информация, съгласно приложение № 9 на Наредба № 2 на КФН.
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово
дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма открито производство по несъстоятелност.
1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
Няма сключени или изпълнени съществени сделки.
1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
С решение на Общото събрание на акционерите от 22.05.2017 г. е избрано одиторско
дружество „Дрийм одити“ ООД, регистрирано под № 161 в Регистъра, воден от ИДЕС, което да
извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.
1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска наймалко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дело, отнасящо се до задължения
или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал.
1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество.
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Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества.
1.34. 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 да притежават публично предлагани ценни книжа.
Няма други обстоятелства, извън посочените в раздел I и ІV от този документ, които
дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на
решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни.
Дружеството разкрива регулираната информация пред обществеността чрез Инфосток.БГ.
Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 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.
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