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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 

 

Резултатите от дейността на ЕЛХИМ-ИСКРА АД към 30.09.2021 г. се възвръщат на 

нивата от преди ограниченията, предизвикани от разпространението на Ковид 19. На 

пазарите продължава да се отчита оживление, включително и на пазарите ни в Италия, 

Франция, Испания и Русия. 

За отчетния период дружеството реализира нетни приходи от продажби в размер на 

29097 хил. лв., което представлява ръст от 27.78% спрямо отчетените продажби за същия 

период на предходната година и повишение от над 8 % спрямо приходите от продажби към 

трето тримесечие на 2019 г.  

За отчетния период спрямо същия период на предходната година, както и спрямо 

бизнес плана нарастват приходите от продажби на полутягови акумулаторни батерии и 

елементи за батерии, като отчитаме намаление в приходите от продажби на стартерни 

акумулаторни батерии и тягови акумулаторни батерии. 

Към 30.09.2021 г. „Елхим – Искра” АД отчита брутна печалба в размер на 901 хил. лв. 

Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, проведено на 12.05.2021 

година взе решение да не разпределя паричен дивидент за 2020 г. 

Няма настъпили други значими събития от началото на финансовата година, оказали 

влияние върху резултатите във финансовия отчет. 

 

Становище относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за 

резултатите и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на 

постигането на прогнозните резултати 

 

Отчетените резултати към 30.09.2021г. дават основание за преосмисляне на 

направените по-рано прогнози за годишен ръст от около 8 % по отношение на приходите от 

продажби. Съобразно с настоящите условия на икономическата среда прогнозите ни за 2021 

г. са коригирани, като очакваме да завършим годината с приходи от продажби от около 38 

млн. лв. и да постигнем ръст от около 27 % спрямо приходите от 2020 г. По отношение на 

финансовия резултат очакваме да приключим финансовата 2021 година с печалба от 

приблизително 900 хил. лв. 
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Тези прогнози са оптимистичният сценарий за развитие на дружеството. Това 

предполага минимално въздействие на негативните последици от влиянието на четвъртата 

вълна на Ковид-19 и съответно предприеманите мерки, които се отразяват на 

икономическата активност и търговията и представляват сериозен риск, както за световната, 

така и за националната икономика. Несигурностите и рисковете, свързани с перспективите за 

растеж, остават високи. 

Негативните последици от мерките срещу Ковид-19 се отразиха на икономическата 

активност и търговията в посока свиването им и оказаха сериозно низходящо и отрицателно 

въздействие на световната икономика. До края на годината 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.  

Според ЕЦБ рисковете за базисните прогнози относно световната икономика са 

свързани най-вече с бъдещото развитие на пандемията. Управителният съвет оценява 

рисковете за икономическите перспективи като в общи линии балансирани. Икономическата 

активност може да надмине очакванията на ЕЦБ, ако потребителите станат по-смели и 

спестяват по-малко от сега очакваното. По-бързо подобряване на пандемичната ситуация 

също може да предизвика по-голяма експанзия от сега предвижданата. Ако затрудненията в 

предлагането се задържат по-дълго и подхранят по-големи от очакваното увеличения на 

заплатите, натискът по линия на цените може да бъде по-дълготраен. Междувременно 

икономическите прогнози могат да се влошат, ако пандемичната обстановка се утежни и 

това забави отварянето на икономиката или ако затрудненията в предлагането се окажат по-

трайни от сега прогнозираното и сдържат производството. 

 Освен несигурност в търсенето, тази криза породи и несигурност в борсовата цена на 

основната суровина, влагана в производството на акумулаторните батерии – оловото. 

Резките промени в борсовите цени на оловото и производните му оловни сплави се отразяват 

негативно на финансовите показатели на дружеството.  
 
 

Графика на цената на оловото (01.01.2021 – 30.09.2021 г.)  

 

 
                                    Източник: London Metal Exchange 

 

https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Lead#Price+graphs
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Продажби по тримесечия (млн. лв.) 
 

 
                                              * прогноза 

Приходите от продажби, реализирани само за третото тримесечие на 2021 г. са на стойност 

10.07 хил. лв. и отчитат ръст от 22.54 % спрямо същия период на 2020 година и повишение от 38.69 % 

спрямо третото тримесечие на 2019 г. Очакваните приходи за четвъртото тримесечие на 2021 г. са 

около 8.9 млн. лева, с което очакваме да постигнем ръст на приходите от продажби за второто 

полугодие на 2021 г. спрямо същия период на предходната година от над 24 % и повишение от над 38 

% спрямо второто полугодие на 2019 година.  

 

Продажби по шестмесечия (млн. лв.) 

 

 

         * прогноза 

 

През отчетното деветмесечие на 2021 година разходите за материали са с най-голям 

относителен дял в общите разходи на дружеството – 69.8 %, следвани от разходите за персонал – 14.7 

%. Повишението от 33.59 % в стойността на материални разходи за отчетния период на 2021 г. 

спрямо деветмесечието на предходната 2020 година се дължи, както на по-голямото количество 

преработени оловни материали, така и на техните по-високи цени.  Отрицателно влияние оказва и 

рязкото повишение на цената на електроенергията от юли 2021 г., което ще продължи да има 

сериозен негативен ефект върху дейността на компанията. Средната цена на MWh за 
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електроенергията през деветмесечието на 2021 г. е с 62.1 % по-висока в сравнение с деветмесечието 

на 2020 г., а очакванията са през четвъртото тримесечие на 2021 г. ценовите нива да претърпят 

сериозно допълнително увеличение. Непредсказуемостта и рязкото повишение на цената на 

електроенергията представлява сериозен риск за осъществяване на дейността на дружеството.   

Приключените инвестиционни проекти през деветмесечието на тази година са на обща 

стойност 1299 хил. лева като предвиждаме през четвъртото тримесечие на 2021 г. да бъдат  

реализирани инвестиции на стойност от още близо 500 хил. лв., насочени основно за доставка и 

модернизация на техническото и технологично оборудване и за подобряване на работната среда. Към 

30.09.2021 г. дружеството е инвестирало над 560 хил. лв. за изграждане на фотоволтаична система, 

която е завършена, присъединена и предстои извършването на проби. 

 

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.  

Систематичните рискове са резултативна величина от макроикономическите рискове и 

от пазарния риск. Те са свързани с пазара и макросредата, в която дружеството функционира, 

поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от ръководния екип на 

компанията. 

 

Общият макроикономически риск, обусловен от световната вълна на зараза от Ковид-19 

през 2020 г. и 2021 г. и мерките, предприемани от ЕС и правителствата за справяне с 

кризисната ситуация оказват влияние върху дейността на компанията.  

По данни на НСИ през септември 2021 г. съставният показател „бизнес климат в 

промишлеността“ в страната намалява с 0.9 пункта, което се дължи на по-резервираните 

оценки на промишлените предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. 

Според тях настоящата производствена активност е леко намалена, като и прогнозите им за 

дейността през следващите три месеца са неблагоприятни. Най-сериозните затруднения за 

дейността остават свързани с несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и 

недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 51.3, 24.9 и 24.0 % от 

предприятията. Относно продажните цени в промишлеността 15.6 % от мениджърите 

продължават да очакват те да се повишат през следващите три месеца. 

 

Лихвен риск, свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха могли 

да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на финансовия 

резултат на дружеството. През третото тримесечие на 2021 г. основният лихвен процент на 

БНБ е 0 % и остана без промяна. 

На заседанието си по въпросите на паричната политика от септември 2021 г. 

Управителният съвет на ЕЦБ препотвърди мерките си в подкрепа на мандата на ЕЦБ да 

поддържа ценовата стабилност, а именно: равнището на основните лихвени проценти на 

ЕЦБ; покупките на Евросистемата по програмата за закупуване на активи (АРР); политиката 

на Управителния съвет да реинвестира и неговите операции по дългосрочно рефинансиране. 

 

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се 

обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и компаниите. 



ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ на “ЕЛХИМ – ИСКРА” АД към 30.09.2021 г. 

 5 

Макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите на ЕЦБ от септември 2021 

г. предвиждат годишна инфлация от 2.2 % през 2021 г., 1.7 %, през 2022 г. и 1.5 % през 2023 

г., която е ревизирана нагоре спрямо предишните прогнози от юни. Инфлацията, без 

енергията и храните, се предвижда да бъде средно 1.3 % през 2021 г., 1.4 % през 2022 г. и 1.5 

% през 2023 г. и също е ревизирана нагоре спрямо юнските прогнози. 

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за септември 2021 г. спрямо 

август 2021 г. е 100.4 %, т.е. месечната инфлация е 0.4 %. Инфлацията от началото на 

годината (септември 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 3.5 %, а годишната инфлация за 

септември 2021 г. спрямо септември 2020 г. е 4.8 %. Средногодишната инфлация за периода 

октомври 2020 - септември 2021 г. спрямо периода октомври 2019 - септември 2020 г. е 1.6 

%. 

 

Политическият риск е вероятността от възникване на сериозни вътрешнополитически 

сътресения, които да доведат до негативна промяна в икономическата програма на 

правителството и неговите приоритети за стопанско развитие, в резултат на което средата, в 

която оперират дружествата да се промени в отрицателна посока, a инвеститорите да понесат 

загуби. 

 

Несистематичните рискове представляват частта от общия инвестиционен риск и могат да 

бъдат разделени на две групи: отраслов риск, който се отнася до несигурността в развитието 

на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното 

дружество. 

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. 

По отношение на европейската икономика се очаква растежът да се засили. Според 

макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите на ЕЦБ от септември 2021 г. се 

предвижда БВП в реално изражение да нараства с 5.0 % годишно през 2021 г., с 4.6 % през 

2022 г. и с 2.1 % през 2023 г. В сравнение с макроикономическите прогнози от юни 2021 г. 

перспективите за 2021 г. са се подобрили главно поради отчетените по-добри от очакваното 

резултати за първото полугодие и като цяло остават без промяна за 2022 г. и за 2023 г. В 

сравнение с предишните прогнози перспективите за растеж на световната икономика, 

залегнали в макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от септември 2021 г., са 

ревизирани леко нагоре, особено за 2022 г. Световният годишен растеж на БВП в реално 

изражение (без еврозоната) се очаква да се повиши до 6.3% тази година, преди да се забави 

до 4.5% през 2022 г. и до 3.7% през 2023 г. Външното търсене в еврозоната е ревизирано 

нагоре като очакванията са то да се увеличи с 9.2 % през тази година и с 5.5 % и с 3.7 % 

съответно през 2022 г. и 2023 г. Това отразява главно факта, че в началото на 2021 г. вносът в 

световен мащаб бе по-голям от първоначално прогнозираното, както и по-ясно изразената 

процикличност на търговията в периода на възстановяване на икономиката. Цените на 

износа на конкурентите на еврозоната бяха ревизирани нагоре за тази година в условията на 

по-високи цени на борсовите стоки и по-голямо търсене. Рисковете за базисните прогнози 

относно световната икономика са свързани най-вече с бъдещото развитие на пандемията. 

Другите рискове за глобалните перспективи се оценяват като клонящи към надценяване на 

световния растеж и към подценяване на световната инфлация. 

 Други рискови фактори отразяващи се върху дейността на дружеството, респективно 

върху разходите, от там и върху приходите от продажби до края на годината са : 

- сериозните промени в борсовите цени на основните материали влагани в 

производството на акумулаторни батерии; 
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- значителното покачване 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, 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/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 

Екстри Нюз.  

 

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. 

http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=112013939
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