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ЕЕЛЛХХИИММ  --  ИИССККРРАА  ААДД  
 

ППУУББЛЛИИЧЧННОО  УУВВЕЕДДООММЛЛЕЕННИИЕЕ  
ЗЗАА  ФФИИННААННССООВВООТТОО  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  

    
ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛННИИ  ББЕЕЛЛЕЕЖЖККИИ  

за дейността през четвърто тримесечие на 2020 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 31.12.2020 г. нетни приходи от продажби на Елхим – Искра АД са в размер на 
30 270 хил. лв. и бележат спад от 9,4 %, спрямо приходите от продажби на дружеството за 2019 г.  

Намалението в нетните приходи от продажби за 2020 г. спрямо 2019 г. се определя основно от 
намаление на продажбите, които през изминалата година бяха силно повлияни от въведените от 
правителствата на България и Европа ограничителни мерки във връзка с разпространението на 
Ковид-19. Сериозно бяха засегнати продажбите на дружеството на пазарите в Италия, Германия, 
Франция, Испания, Русия и др., особенно в периода на първата вълна на разпространение на вируса, 
когато голяма част от фирмите в тези държави бяха затворени и износа на батерии беше невъзможен. 

Спад отчитаме в продажбите на всички видове произвеждани от Елхим – Искра АД изделия: 
стартерни акумулаторни батерии, полутягови батерии, тягови акумулаторни батерии и елементи за 
тягови батерии.  

През първо полугодие на 2020 г. спад в поръчките и отказ от по-рано заявени такива наложиха 
и кратковременни спирания на производствения процес. 

Към 31.12.2020 г. отчитаме неокончателен финансов резултат – загуба от 649 хил.лв.  
Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, провело се на 13.05.2020 година взе 

решение, с оглед на икономическата обстановка и перспективите пред предприятието през 2020 г, да 
не разпределя печалбата за 2019 г. 

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

Прогнозите направени в началото на 2020 г. за размера на приходите от продажби на годишна 
база не се оправдават. Към края на финансовата 2020 г. реализираните приходи от продажби отчитат 
спад от над 9 % спрямо приходите от 2019 г.  

И през 2021 година дружеството ще продължи да осъществява своята дейност по установения 
режим на работа, при спазване на предпазните мерки за ограничаване на заразата и 
разпространението на Ковид-19, съответстващи на инструкциите, приети от Министерски съвет и 
препоръките на здравните власти в България, за да гарантира здравето и работоспособността на 
своите работници и служители.  

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.  

Продажбите на Елхим – Искра АД в по-голямата си част (над 90 %) се реализират на 
международни пазари. Този факт определя силна степен на обвързаност на резултатите на 
дружеството (приходите от продажби) от състоянието и темповете на развитие на икономиките на 
европейските държави, както и на Русия, Украйна, Беларус и др. Основния риск за дружеството за 
финансовата 2021 г. е свързан със степента на въздействие на мерките за ограничаване на Ковид -19, 
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което към настоящия момент може да се определи и като основен риск за растежа на световната 
икономика в глобален мащаб. Прогнозите за икономическите последствия от тази криза са все още 
много непредсказуеми.  
 През отчетния период мнoгo иĸoнoмиĸaтa в eвpoзoнaтa бяха зaтвopени нaпълнo, повлияни 
сериозно от пандемията, a дpyги paбoтеха дocтa пoд ĸaпaцитeтa си. За по-бързото възстановяване на 
европейските икономики положително влияние се очаква да окажат договорените,, през юли 2020 г. 
от лидерите на ЕС средства в размер на 750 млрд. евро за преодоляване на кризата, причинена от 
 пандемията от COVID-19, и дългосрочен бюджет на ЕС в размер на 1074 млрд. евро за периода 
2021—2027 г. Едно от проявленията на кризата е и сериозния cpив нa цeнитe нa cypoвинитe. По 
отношение на Русия - това, което се случва със световната икономика ще се отрази и на руската 
икономика, включително поради намаляване на потреблението и цените на пертолните и газови 
ресурси в света.  

Сериозен риск поражда очакваната трета вълна на корона-вируса, най-вече свързано с 
евентуални ограничения за индустрията в европейските държави, както и в Русия, Украйна, Беларус. 
Други рискови фактори, които могат да дадат сериозно отражение върху разходите, респективно 
приходите от продажби до края на годината са резки промени в борсовите цени на основните 
материали влагани в производството на акумулаторни батерии и на цените на енергийните ресурси 
използвани от дружеството /електроенергия и природен газ/.  

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 

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 - 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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