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 1. Учредяване и регистрация  
 “Елхим-Искра” е регистрирано в Окръжен съд гр. Пазарджик с Решение № 
2251/6.Х.97 г. 
 Първоначално през 1960 г. е открит държавен завод за акумулатори “Методи 
Шаторов”. 
 През 1991 г. е регистрирана  държавна фирма “Елхим Искра”, а в последствие 
“Елхим Искра” ЕАД. След втори търг на масова приватизация държавното участие пада 
под 50 %.  
 С решение 2251/06.10.97 г. на Окръжен съд гр. Пазарджик е вписано  “Елхим 
Искра” АД 
 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. 
 Настоящето публично уведомление е изготвено  в съответствие с 
Международните стандарти за финансови отчети, утвърдени с ПМС №207 ОТ 
7.08.2006г.Това уведомление е в съответствие с всички МСФО, които следва да се 
прилагат съгласно законодателството в България към настоящия момент. 
 Настоящето уведомление  е съставено  в хиляди български лева. 
 2.2. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения. 
 Ръководството е извършило приблизителни счетоводни оценки и предположения, 
които се отнасят до балансови активи и пасиви. 

Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни 
оценки. 
 2.3. Сделки в чуждестранна валута. 
 Сделките, извършени през периода, деноминирани в чуждестранна валута са 
превърнати в български лева по курса на съответната валута на датата на сделката. 
 Активите и пасивите, деноминирани в чуждестранна валута са преизчислени по 
заключителния курс на БНБ към 31.03.2018 г. Получените от това печалби и загуби са 
представени в  оповестяването.         Считано от 01.01.1999 г.българския лев е фиксиран 
към общата европейска валута – евро при курс 1.95583 лв. за едно евро. БНБ определя 
обменните курсове на съответната валута на международните пазари. 
 2.4. Признаване на приходите и разходите 
 Оперативните приходи, оперативните разходи, както и неоперативните приходи и 
разходи се признават в съответствие с принципите за текущо начисляване и 
съпоставимост между тях. 
 2.5. Дълготрайни материални активи 
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 ДМА са оценени по цена на придобиване, включваща покупната им цена и 
всички разходи до въвеждането им в експлоатация и са намалени с начислената им 
амортизация. 
 2.6. Последващи разходи на дълготрайните активи 
 Последващо извършвани разходи, възникващи във връзка със замяна на някой 
компонент от ДМА се капитализират само в случай, че водят до увеличаване на 
икономическата изгода от използването на съответния актив, за когото са извършени. 
Всички останали последващи разходи се отчитат като текущи в отчета за доходите. 
 2.7. Амортизация на ДМА 
 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. 
Дружеството използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и 
оборудването. 
Амортизирането на активите започва, когато те са на разположение за употреба. 
През периода  са приложени следните счетоводни амортизационни норми: 

Сгради – масивни  - 300 месеца 
Съоръжения   - 120 месеца 
Машини, оборудване -   80 месеца              
Компютри   -   24 месеца 
Автомобили   -   48 месеца 
Транспортни средства - 120 месеца 
Други    -   80 месеца 
Други немат.дълг.активи -   36 месеца    

За отделни машини по решение на ръководството/технически екип/ счетоводната 
амортизационна норма е 120 месеца. 
  2.8. Разходи за извършване на текущи ремонти. 
 Разходите, които са извършени като последващи, свързани с отделен актив, които 
не водят до икономическа изгода над първоначално оценената стандартна ефективност 
са текущи разходи.  
 2.9. Материални запаси 
 Материалните запаси се оценяват по цена на придобиване. 
Разходите,които се извършват, за да доведат даден продукт в неговото настояще 
състояние и местонахождение ,се включват в цената на придобиване. 
 Оценката на потреблението на материалните запаси се извършва по метода средно-
претеглена цена.  
Към 31.03.2018г. не  е извършена обезценка на  материалните запаси до нетна 
реализуема стойност.  
            2.10. Вземания 
 Вземанията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване, а тези в 
чуждестранна   валута по  заключителния  курс на  БНБ към 31.03.2018 г . 
 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 31.03.2018 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  
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 Основният капитал на дружеството е разделен на 25108410 акции с номинална 
стойност 1 лв. 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. 
 2.13. Дивиденти 
 Дължимите дивиденти се признават като текущо задължение в периода, в който 
те се дължат на акционерите. 
 2.14. Текущи задължения 
 Текущите задължения в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване. 
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 
31.03.2018г. 
            2.15. Провизии за конструктивни задължения 
 Провизии за конструктивни задължения се начисляват и признават, когато 
дружеството има правно или конструктивно задължение, възникнало в резултат на 
минали събития, от което се очаква да изтече икономическа изгода от погасяването му. 
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  и от прилагането на МСС 19 Доходи на персонала. 
             2.16. 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 в един или повече отчетни периода. 
Правителствено финансиране, свързано с компенсиране на направени разходи, се 
признава в текущата печалба на систематична база за същия период,през който са 
признати и разходите. 

3. Нетекущи активи 
3.1. Дълготрайни материални активи 
Съставен е счетоводен и данъчен амортизационен план. 
Движение на ДМА за периода 

           хил.лв. 
 

Земи Сгради 
 

Съоръ-
жения 

Маши-
ни и 

Оборуд-
ване 

 

Трансп. 
средст-

ва 
 

Други 
 

Разходи 
за 

придоби
ване 
ДМА 

Общо 
 

Отчетна стойност:         
Салдо на 01.01.2018 г. 777 7970 2729 26181 1068 882 2266 41873 
Постъпили  0 0 0 27 0 7           79 113 

 
Излезли 0 0 0           0      0 2 34 36 
Салдо на 31.12.2018 г. 777 7970 2729 26208 1068 887 2311 41950 
Натрупана амортизация:         
Салдо на 01.01.2018 г. 0 5472 1613 19470 919 331 0 27806 
Амортизация за периода 0 82           40   282 19 20 0 443 
Амортизация на излезлите  0 0 0 0 0 2 0 2 
Салдо на 31.12.2018 г. 0 5554 1653 19752 938 349 0 28246 
Балансова стойност 31.12.2018 г. 777 2416       1076 6456 130 539 2311 13705 
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3.2. Финансови активи 
           хил.лв. 

Финансови  активи 31.03.2018г. 01.01.2018г. 
А. Дългосрочни финансови активи    
1. Финансови активи, държани до падеж 
1.1………………………………………….. 
1.2…………………………………………. 

  

2. Финансови активи на разположение за продажби 
2.1. Интернешънъл Ассет банк АД 
2.2. Други 

 
1963 

1 

 
1963 

1 
Б. Краткосрочни финансови активи   
1. Деривативни финансови инструменти   
2. Финансови активи по справедлива стойност   
3. Финансови активи на разположение за продажба   
 

4. Текущи активи 
4.1. Материални запаси  

           хил.лв                                                                  

2018 г.  
 
 

Материални запаси Салдо на 31.03 Салдо на 01.01 
Материали 3104 3259 
Продукция 1761 2608 
Стоки 0 0 
Незавършено произв. 4510 4525 
Обезценки 0 Х 
Общо   9375 10392 

 
4.2. Парични средства 

             хил. лв. 
Съдържание 31.03.2018г. 01.01.2018г. 

1. Парични средства в банки 1043 763 
2. Парични средсква в касата 7 11 
3. Блокирани парични средства 0 0 
4.Парични еквиваленти 1 9 
5. общо 1051 783 
 

4.3. Вземания 
           хил.лв. 
 31.03 2018г. 1.01 .2018г. 
Вземания от клиенти и доставчици 6144 5092 
Вземания за ДДС 604 311 
Активи по отсрочени данъци 129 129 
Вземания за надвнесени социални осигуровки 0 0 
Други вземания 1515 1523 
   
Общо вземания  8392 7055 

 
5. Собствен капитал 
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  хил. лв. 
Съдържание 31.03.2018г. 01.01.2018г. 

1. Акционерен/дялов капитал 25108 25108 
2. Брой акции 25108410 25108410 
3. Общи резерви 1969 1969 
4. Допълнителни резерви 0 0 
5. Резерви от преоценки на: 
- дълготрайни материални активи 
- нематериални активи 
- финансови инструменти 

 
497 

х 
х 

 
497 

х 
х 

6. Резерви отактюерски преоценки -35 -35 
7. Печалба/загуба: 
- печалби от минали години 
- печалба от текущата година 
- загуби от минали години 
- загуби от текущата година 

 
4034 

110 
х 
х 

 
3671 

363 
х 
х 

 
6. Пасиви 

                 хил. лв. 
Съдържание 31.03.2018г. 01.01.2018г. 

А. Дългосрочни финансови пасиви 1115 1116 
1. Банкови заеми   
2. Задължения по финансов лизинг 0 0 
3. Финансирания  600 600 
4.Провизии 482 482 
5.други 33 34 
Б. Краткосрочни финансови пасиви   1714 1531 
1. задължения към свързани предприятия 39 39 
2. Задължения към доставчици и клиенти   607 589 
3. Задължения към наетите лица 221 213 
4. Задължения по осигуровки 130 114 
5. Данъчни задължения 133 61 
6.Провизии 175 199 
6. Други краткосрочни задължения                              409                                           316 
 
 7. Приходи от дейността 
 Приходите от дейността на дружеството включват преди всичко приходи от 
продажба на стартерни акумулатори и електрокарни батерии  и възлизат на 10572  
хил.лв. 
 

8. Финансови приходи / разходи 
                хил. лв. 

Финансови приходи и разходи 31.03.2018г. 31.03.2017г. 
1. Финансови приходи 16 27 
1.1. Приходи от лихви (без тези от свързани лица),  в т.ч.: 
- по разплащателни и депозитни сметки 
- по предоставени дългосрочни заеми 
- по предоставени краткосрочни заеми 
- по търговски вземания 
- други лихви 

  13 
0 
0 

13 
 

0 

22 
4 
0 

22 
 

0 
1.2. Приходи от лихви от свързани лица 0 0 
1.3. Приходи от дивиденти,  в т.ч.: 
- от дъщерни предприятия 

0  
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- от асоциирани предприятия 0 
1.4. Приходи от операции с финансови инструменти  0 
1.5. Приходи от операции с чуждестранна валута 2 4 
1.6. Приходи от други финансови операции 1  1 
2. Финансови разходи 17 24 
2.1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. 
- по заеми в левове 
- по заеми в чуждестранна валута 

0 
 

0 
1 

2.2. Лихви по дългосрочни заеми,  в т.ч.: 
- по заеми в левове 
- по заеми в чуждестранна валута 

  
 

0 
2.3. Лихви по дългове към свързани лица  0 

2.4. Други лихви 0 0 
2.5. Лихви по дългосрочни задължения  0 
2.6. Разходи по операции с финансови инструменти  0 
2.7. Разходи по операции с чуждестранна валута 2                        9             
2.8. Разходи по други финансови операции 15 14 
 

9. Разходи за персонал и начисления за неизползвани отпуски 
                 хил. лв. 

Съдържание 31.03.2018г. 31.03.2017г. 
1. Разходи за персонала 1239 1192 

 
1.1. Разходи за заплати  

1018 
  

978                 
1.2. Разходи за социални осигуровки  221 214 
2. Задължения към наети лица и осигурителни организации 351 340 
2.1. Задължения за заплати на наети лица 186 

 
183 

2.2. Задължения по неизползвани отпуски 35 26 
2.3. Задължения за социални осигуровки                     130                          131 
3. Брой на персонала 323 358 
 
 
 
Гл.счетоводител:                                             Прокурист: 
  
  
 
 
 
 
 
 
               


