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ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛННИИ  ББЕЕЛЛЕЕЖЖККИИ  
за дейността през четвърто тримесечие на 2018 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 

Отчетените към 31.12.2018 г. нетни приходи от продажби на Елхим – Искра АД са в размер на 
36 896 хил. лв. и бележат ръст от 6.31 %, спрямо продажбите на дружеството за 2017 г. Нарастването 
на годишна база, спрямо миналата 2017 г., се определя от нараснали продажби на тягови 
акумулаторни батерии и на елементи за тягови батерии, и от спад в приходите от продажби на 
стартерни акумулаторни батерии.  

Финансовите резултати на дружеството за 2018 г. се определя в голяма степен от ръста в 
продажбите на акумулаторните батерии, произвеждани от Елхим – Искра АД, но също така и от 
увеличение на пазарните цени на батериите, следствие от поскъпването на средната цена  на оловото 
на Лондонска метална борса в края на 2017 г. и началото на 2018 г. 

Неокончателната брутна печалба на дружеството към края на 2018 г. е 550 хил.лв., която 
спрямо 2017 г. бележи ръст от над 40 %.  

През месец юни 2018 г. Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД взе решение 
за разпределяне на дивиденти от печалбата за 2017 г. Общата сума на дивидента бе в размер на 
301 301 лева. Изплащането започна от 1-ви август 2018 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 други значими събития през тримесечието и от началото на финансовата година, оказали 
влияние върху резултатите на дружеството. 

Становище относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за 
резултатите от текущата финансова година 

Прогнозите за ръст от около 8 % на приходите от продажби на годишна база, направени в 
началото на 2018 година се оказаха леко завишени. Видно от резултатите за 2018 г. увеличението на 
приходите на дружеството се е забавило до 6.3 %.  

За текущото първо тримесечие на 2019 г. прогнозите на ръководния екип на дружеството, по 
отношение на продажбите, са да доближат нивата на приходите от първо тримесечие на 2018 г., като 
очакваните приходи от продажби за периода да са в размер на около 10 млн.лв.  

Промяна в счетоводната политика 
Във връзка с изискванията на новия МСФО 9 Финансови инструменти, считано от 01.01.2018 

година дружеството е избрало да направи неотменим избор да представя в „Друг всеобхватен доход“ 
последващите промени в справедливата стойност на инвестициите в капиталовите инструменти в 
обхвата на стандарта, поради това, че те не се държат за търгуване.  

В съответствие с МСС 39, досега дружеството отчиташе по цена на придобиване 
малцинствените инвестиции в капиталови инструменти, които нямат котирана цена на активен пазар.  

Според изискванията на новия МСФО 9  е направена пазарна оценка на тези инструменти по 
справедлива стойност към датата на първоначалното прилагане на стандарта – 01.01.2018 г. 
Разликите между предишната балансова стойност и справедливата стойност са признати в началното 
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салдо на Резерви от промени в справедливата стойност на инвестиции в капиталови инструменти към 
датата на първоначалното прилагане - 01.01.2018 г. Признат е и отсрочения данъчен ефект, свързан с 
промяната в отчитането.  

Информацията за прогнозните резултати, с която разполагаме, не дава основание за 
съществено отклонение от справедливата стойност на тези инструменти към 31.12.2018 г. спрямо 
изготвената оценка към 01.01.2018 г., поради което преоценка към 31.12.2018 г. не е направена. 

МСФО 9 замества модела възникнали загуби в МСС 39 с модела за очаквана кредитна загуба. 
Новият модел за обезценка се прилага за финансови активи, отчитани по амортизируема стойност 
през друг всеобхватен доход.  

Търговските вземания, които към 01.01.2018 г. бяха класифицирани като заеми и вземания по 
МСС 39, сега са класифицирани по амортизируема стойност. Увеличение на стойност 658 хил.лв. в 
коректива за обезценка на тези вземания беше признато в началното салдо на неразпределената 
печалба към 01.01.2018 г. при преминаване към МСФО 9. Съответно, отсрочен данъчен актив на 
стойност 66 хил.лв. беше признат срещу натрупани печалби към тази дата. 

ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през 
останалата част от финансовата година 

Дружеството е изправено пред рискове, които оказват влияние върху дейността или 
финансовите резултати на Елхим – Искра АД, които 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 са подробно описани в Годишния доклад за дейността на Елхим – Искра АД за 2017 г. 

Като експортно ориентирано дружество, чиито продажби в голямата си част ( 94 %) са 
насочени за износ, резултатите от дейността се определят в голяма степен от състоянието и 
темповете на развитие на икономиките на държавите, на чиито пазари дружеството реализира 
продукцията си. 
 За 2019 г.  най-големите предизвикателства за световната икономика ще бъдат развитието на 
търговската война между САЩ и Китай, ситуацията с дефицита на Италия и Brexit.  
 По отношение на Европейския съюз, за 2019 г. очакванията са  растежът да се забави 
значително тази година, тъй като Европа трябва да се справя с нови търговски бариери, несигурност 
около Brexit и политически спорове, които подкопават доверието в еврото. Като цяло конфликтите в 
областта на глобалната търговия намаляват търсенето на европейски износни стоки.  
 Пряко относими и най-въздействащи рискове за дейността на дружеството през 2019 г. си 
остават: 

   Риск от съществени промени в пазарните цени на основните суровини и материали (най-вече 
оловни) влагани в производството на акумулаторни батерии; 

 Риск от промяна в цените на енергийните ресурси използвани от дружеството /електроенергия 
и природен газ/, като очакваната тенденция, започнала през втората половина на 2018 г. е за 
покачването им; 

 Риск от недостиг на квалифициран и неквалифициран персонал и/или съществено увеличение 
на пазарната цена на работната сила. 

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. 

IV. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за отчетния 
период 

За отчетния период – четвърто тримесечие на 2019 г. няма нововъзникнало задължение. 
Задължение от 155 хил.лв., представляващо неизплатен дивидент за 2017 г. към Стара планина холд 
АД  е погасено. 
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V. Информация съгласно приложение № 9 на наредба № 2 на КФН 

 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – На 14.01.2019 г. с решение 
на Съвета на директорите е избран и упълномощен за нов Прокурист на дружеството Росен 
Трифонов Димитров. Промяната е вписана в Търговски регистър на 22.01.2019 г. 

 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 - С решение на Общото 
събрание на акционерите от 21.06.2018 г. е избран Драгомир Вучев - регистриран одитор № 
0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, който да извърши независимия финансов одит 
на дружеството за 2018 г. 

 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 – Няма други обстоятелства извън 
посочените в раздел І от този документ. 

ЕЛХИМ – ИСКРА АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез 
ЕкстриНюз.  

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

 
 

 
Прокурист:  
инж. Росен Димитров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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