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ЕЕЛЛХХИИММ  --  ИИССККРРАА  ААДД  

  
ППУУББЛЛИИЧЧННОО  УУВВЕЕДДООММЛЛЕЕННИИЕЕ  

ЗЗАА  ФФИИННААННССООВВООТТОО  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  
    

ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛННИИ  ББЕЕЛЛЕЕЖЖККИИ 
за дейността през първо тримесечие на 2021 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 
За анализирания период дружеството реализира нетни приходи от продажби в размер на 9 220 

хил.лв. Спрямо същия период на миналата година, приходите на дружеството нарастват с 13.5 %.  
Основно ръста в размера на нетните приходи от продажби се определя от ръст в продажбите 

на произвеждабите от дружеството изделия (акумулаторни батерии и елементи). 
За разлика от началото на миналата 2020 г., когато през месец март, в резултат на 

предприетите мерки за преодоляване на кризата с Ковид-19, в много европейски държави бе 
предприето пълно затваряне на бизнеса и износа на дружеството бе напълно блокиран, то в първите 
три месеца на 2021 г. макар и при нарастваща трета вълна на вируса, бизнеса в Европа и Русия остана 
отворен и това даде възможност за ръст в продажбите.  

През отчетния тримесечен период дружеството реализира брутна печалба от 380 хил.лв.  

Становище относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите 
и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на 
прогнозните резултати 

Резултатите от първо тримесечие на годината дават основание за потвърждение на 
направените по-рано прогнози за годишен ръст от около 8 % по отношение на приходите от 
продажби. Мениджерският екип на дружеството планира за първо полугодие на 2021 г. приходите от 
продажби да нарастнат с около 20 % спрямо приходите от първо полугодие на 2020 г. (през врото 
тримесечие на 2020 г. бе отчетен най-лошия резултат по отношение на приходите от продажби за 
2020 г.). 
 Тези прогнози са оптимистичния сценарий за развитие на дружеството. Това предполага 
минимизирамо въздействие  на негативните последици от мерките срещу Ковид-19, които се 
отразяват на икономическата активност и търговията и представляват сериозен низходящ риск за 
световната икономика.   

Редовното общо събрание на акционерите на Елхим – Искра АД ще се проведе на 12 май 2021 
г. Поканата за общото събрание е обявена в Търговския регистър.  

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. Основните 
систематични и несистематични рискове и степента на въздействието им върху дейността и 
резултатите на дружеството през 2021 г. са подробно описани в Годишния доклад за дейността на 
Елхим – Искра АД за 2020 г. 

Продажбите на Елхим – Искра АД в по-голямата си част ( 93 % ) 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. Освен външните пазарни рискове  и 
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рисковете от задълбочавщи се геополитически конфликти, като този в Украйна, като най-сериозен  
риск за дружеството до края на финансовата 2021 г. си оства риска от въздействие на мерките, които 
могат да бъдат наложени в бъдеще за ограничаване на Ковид -19, 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.  
 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/или 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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