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ЗЗАА  ФФИИННААННССООВВООТТОО  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  
    

ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛННИИ  ББЕЕЛЛЕЕЖЖККИИ  
за дейността през първо тримесечие на 2018 година 

 
Елхим - Искра АД прилага Международните стандарти за финансови отчети. Междинното 

финансово уведомление 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. 

Междинното финансово уведомление не се заверява от регистриран одитор и не e извършен 
одиторски преглед. Повече информация за счетоводната политика на предприятието се съдържа към 
Обяснителните бележки по междинното финансово уведомление. 

 
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 
За анализирания период дружеството отчита приходи от продажби в размер на 10 572 хил.лв. 

Спрямо същия период на миналата година, приходите на дружеството нарастват с 11 %.  
Увеличението в размера на приходите от продажби на дружеството е резултат основно от 

увеличение на продажбите на тягови акумулаторни батерии и на елементи за тягови акумулаторни 
батерии. Намаление отчитаме в продажбите на стартерни акумулаторни батерии.  

За първо полугодие на 2018 г. очакванията ни са да се запази тенденцията на нарастване на 
приходите от продажби и да приключим полугодието с ръст от около 8 % спрямо приходите, 
реализирани в първо полугодие на 2017 г. 

Дружеството реализира брутна печалба в размер на 110 хил.лв. към края на първо тримесечие 
на 2018 г. Печалбата намалява с 336 хил.лв. спрямо първо тримесечие на миналата 2017 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 

Рисковите фактори, които могат да оказват влияние върху дейността или финансовите 
резултати на Елхим – Искра АД, се определят 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. Тези рискове 
и степента на въздействието им върху дейността и резултатите на дружеството през 2018 г. са 
подробно описани в Годишния доклад за дейността на Елхим – Искра АД за 2017 г. 

През оставащата част на финансовата 2018 г. основните рискове и несигурности пред които ще 
е изправено дружеството са свързани със спецификата и естеството му на дейност. 

Като експортно ориентирано дружество, чиито продажби в голямата си част ( 94 %) са насочени 
за износ, резултатите от дейността за 2018 г. ще се определят от състоянието и темповете на развитие 
на икономиките на държавите, на чиито пазари реализираме продукцията си.  

Евентуална дестабилизация на европейския пазар, би се отразила негативно на продажбите на 
стартерни и тягови акумулаторни батерии в държави от ЕС и Европа.  
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Съществено за продажбите на Елхим – Искра АД ще бъде съхраняване на добрия тон в 
отношения между Европейския съюз и Русия. Наложените двустранни икономически санкции водят 
до несигурност в търговските отношения на дружеството с руски партньори. Още повече, че 
икономическата обстановка в Русия, респ. Беларус, както и в Украйна остава несигурна и поражда 
риск от девалвация на местните им валути, което поставя нашите клиенти пред риск от оскъпяване на 
акумулаторните батерии и невъзможност да изпълняват своите планове.  

Факторите, които се очаква да окажат най-съществено влияние върху разходите на дружеството 
в оставащата част на 2018 г., дадени по-долу в реда на тяхната относителна тежест, са следните: 

   Пазарната цена на основните суровини и материали влагани в производството на 
акумулаторни батерии; 

 Цените на енергийните ресурси използвани от дружеството /електроенергия и природен газ/, 
като очакваната тенденция е за покачването им; 

 Регионалната пазарна цена на работната сила и/или 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 

Няма нововъзникнали съществени вземания и задължения за периода. 

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 да 
притежават публично предлагани ценни книжа - Посочени 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

