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ЕЕЕЛЛЛХХХИИИМММ   ---   ИИИСССКККРРРААА   АААДДД   
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

ММ  ЕЕ  ЖЖ  ДД  ИИ  НН  ЕЕ  НН      ДД  ОО  КК  ЛЛ  АА  ДД  
ззаа  ддееййннооссттттаа  ппрреезз  ппъъррввоо  шшеессттммеессееччииее  ннаа  22002222  гг..  

 
 

I. Информация за важни събития, настъпили през шестмесечието и за тяхното влияние 

върху резултатите във финансовия отчет на дружеството 

 

За първите шест месеца от настоящата година приходите от продажби на Елхим - Искра 

АД  нарастват с 18.74 % спрямо първо полугодие на миналата 2021 г. и отчитат ръст от 4.4. % 

спрямо заложеното в бизнес плана.   

За отчетния период спрямо същия период на предходната година нарастват приходите от 

продажби на тягови и полутягови акумулаторни батерии и елементи за батерии, като отчитаме 

намаление в приходите от продажби на стартерни акумулаторни батерии.  

Към края на отчетния период дружеството отчита финансов резултат – счетоводна загуба 

в размер на 689 хил. лв. 

Общото събрание на акционерите на „Елхим – Искра” АД, проведено на 17.05.2022 

година взе решение за изплащане на дивидент да бъде разпределена сума в размер на 326 409.33 

лв. (триста двадесет и шест хиляди четиристотин и девет лева и тридесет и три стотинки) от 

нетната печалба на дружеството за 2021 г. 

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

влияние върху резултатите във финансовия отчет, освен военният конфликт в Украйна и 

произтичащите от него негативни ефекти върху икономическата активност, търговските 

отношения, цената на основните суровини и материали, включително на енергоносителите и 

инфлацията. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19 не е 

оказал съществено влияние на резултатите през първото тримесечие на 2022 г. 
  

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

2020 г. и мерките, предприемани от ЕС и правителствата за справяне с кризисната ситуация, 

както и от военният конфликт в Украйна оказват влияние върху дейността на компанията.  

По данни на НСИ през юни 2022 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 1.4 

пункта спрямо предходния месец като подобрение на показателя се наблюдава в 

промишлеността, строителството и търговията на дребно. Съставният показател „бизнес климат 

в промишлеността“ нараства с 1.7 пункта. Оценките на промишлените предприемачи за 

настоящото бизнес състояние на предприятията са оптимистични, очакванията им за следващите 

шест месеца са благоприятни и прогнозите им за производствената активност през следващите 

три месеца се подобряват. Най-сериозните проблеми за развитието на бизнеса в сектора 

продължават да бъдат несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила, посочени 

съответно от 61.6 и 30.2% от предприятията. 

По данни от икономическия бюлетин на ЕЦБ от юни 2022 година икономическите 

последици от войната в Украйна и новото затваряне на икономиката в Китай са двете основни 

пречки пред глобалния растеж в краткосрочен план. Индикаторите от проучванията на ЕЦБ 

потвърждават, че активността в света се забавя. Блокираната икономическа активност в Азия и 

войната в Украйна оказват натиск върху световните вериги за доставки след кратък период на 

отслабването му в началото на годината. За засилване на инфлационния натиск свидетелстват и 

растящите експортни цени на конкурентите на еврозоната. Цените на борсовите стоки остават 

нестабилни и изложени на рискове, свързани с предлагането, докато финансовите условия се 

затягат. На този фон макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от юни 2022 г. 

показват, че глобалният реален БВП (без еврозоната) ще нарасне с 3.0 % през 2022 г., с 3.4 % 

през 2023 г. и с 3.6 % през 2024 г., което представлява съществено понижаване на очакванията за 

2022 г. спрямо предвиденото в мартенските прогнози. 

 

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 първото шестмесечие на 2022 г. основният лихвен процент на БНБ е 0 % и 

остана без промяна. 

По данни от икономическия бюлетин на ЕЦБ от юни 2022 година, Управителният съвет 

възнамерява да повиши основните лихвени проценти на ЕЦБ с 25 базисни точки на заседанието 

си по въпросите на паричната политика през юли. На 21.07.2022 г. УС на ЕЦБ пoвиши тpитe 

ocнoвни лиxвeни пpoцeнтa нa EЦБ c 50 бaзиcни пyнĸтa. Лиxвeният пpoцeнт пo ocнoвнитe 

oпepaции пo peфинaнcиpaнe и лиxвeнитe пpoцeнти пo пpeдeлнoтo ĸpeдитнo yлecнeниe и 

дeпoзитнoтo yлecнeниe щe бъдaт пoвишeни cъoтвeтнo дo 0.50%, 0.75% и 0.00%, cчитaнo oт 27 

юли 2022 гoдинa. Cпopeд cъoбщeниeтo, EЦБ e пpeцeнилa, чe e "пoдxoдящo дa пpeдпpиeмe пo-

гoлямa пъpвoнaчaлнa cтъпĸa в пpoцeca нa нopмaлизиpaнe нa ocнoвнитe лиxвeни пpoцeнти, 

oтĸoлĸoтo бe cъoбщeнo пpи пpeдишнoтo зaceдaниe".  

 

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

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

В сравнение с макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от март 2022 г. 

прогнозата за инфлацията от юни 2022 година е ревизирана съществено нагоре. Това отразява 

по-високите борсови цени на енергийните и хранителните стоки, по-устойчивия натиск за 

повишаването им поради затруднения в доставките, по-силния растеж на заплатите и 

понижението на обменния курс на еврото. Очакванията на ЕЦБ са общата ХИПЦ инфлация да 

остане много висока през по-голямата част от 2022 г., като средно достигне 6,8%, след което 

постепенно от 2023 г. нататък да намалява и през втората половина на 2024 г. да се доближи до 

целевото равнище на ЕЦБ за инфлацията. Натискът върху цените ще остане извънредно силен в 

средносрочен хоризонт поради повишените цени на петрола и газа и поскъпването на храните на 

борсите, които са сериозно засегнати от войната в Украйна, а също поради ефекта от новото 
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отваряне на икономиката и затрудненията при доставките в световен мащаб. Очакваното 

понижение на инфлацията до 3.5 % през 2023 г. и 2.1 % през 2024 г. отразява главно 

предполагаем умереност на борсовите цени на енергийните стоки и храните при липсата на 

допълнителни шокове. 

 

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. 

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; 

- значителното покачване на цените на енергийните ресурси използвани от дружеството 

/електроенергия и природен газ/.  

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица 
 

Няма сключени големи сделки между свързани лица през отчетния период на текущата 

финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от 

дейността на дружеството в този период. 

IV. Допълнителна информация 

а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините 

за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения 

капитал на емитента 
 

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика на дружеството. 

Елхим - Искра АД прилага Международните стандарти за финансово отчитане. Междинния 

финансов отчет е изготвен в съответствие с тези стандарти. 

Междинния финансов отчет не се заверява от регистриран одитор и върху отчета не e 

извършен одиторски преглед. Повече информация за счетоводната политика на предприятието се 

съдържа в Обяснителните бележки към междинния финансов отчет. 

б) Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството на емитента 

Елхим – Искра АД е част от икономическата група на Стара планина холд АД, която се 

състои от дружеството майка и неговите дъщерни и асоциирани предприятия:  

 „Хидравлични елементи и системи" АД, град Ямбол 

„Елхим - Искра" АД, град Пазарджик 

„М+С Хидравлик АД”, град Казанлък 

„Българска роза” АД, град Карлово 

„Фазан" АД, град Русе 
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„Боряна” АД, град Червен бряг 

„СПХ Инвест" АД, град София (бивше наименование „Славяна“ АД) 

„СПХ Транс” ООД, град София 

„Дионисий“ АД, град Никопол 

„Устрем“ ООД, град Свищов 

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 

преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона за 

счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, 

дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност 
 

През отчетното шестмесечие не са извършвани организационни промени в рамките на 

емитента и от дружеството не са извършвани апортни вноски, даване под наем на имущество, и 

преустановяване на дейност. 

Разходите за инвестиции през първото шестмесечие на 2022 година са в размер на 721 хил. 

лв.  

г) Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 

резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и 

обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до 

края на текущата финансова година 

 

Тези прогнози са оптимистичният сценарий за развитие на дружеството. Това предполага 

минимално въздействие на негативните последици от военния конфликт в Украйна, който се 

отразява на икономическата активност и търговията и представляват сериозен риск, както за 

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

увеличаващата се цена на енергоносителите, високият ръст в цените на основните материали и 

суровини, нарушените вериги на доставки остават високи. 

Негативните последици от мерките срещу Ковид-19 се отразиха и продължават да се 

отразяват на икономическата активност и търговията в посока свиването им и оказват сериозно 

низходящо и отрицателно въздействие на световната икономика. И през 2022 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.  

По данни от икономическия бюлетин на ЕЦБ от юни 2022 година, Управителният съвет 

преценява, че рисковете, свързани с пандемията, са намалели, но войната в Украйна продължава 

да представлява значителен риск от надценяване на растежа. По-специално, основен риск би 

представлявало по-нататъшно прекъсване на енергийните доставки за еврозоната. Освен това, 

ако войната ескалира, икономическите нагласи може да се влошат, ограниченията от страна на 

предлагането да се увеличат и разходите за енергийни стоки и храни да останат трайно по-високи 

от очакваното. Рисковете относно средносрочните перспективи за инфлацията включват 

продължително влошаване на производствения капацитет на икономиката в еврозоната, 

устойчиво високи цени на енергийните и хранителните стоки, засилване на инфлационните 

очаквания над целевото равнище на ЕЦБ и по-голямо от очакваното увеличаване на заплатите. 

Ако обаче в средносрочен план търсенето отслабне, това ще намали натиска върху цените. 

Освен посочените фактори, продължаващите промени в борсовите цени на оловото и 

производните му оловни сплави се отразяват негативно на финансовите показатели на 

дружеството.  
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Графика на цената на оловото  

(01.01.2022 – 30.06.2022 г.)  

 

 
 

                                    Източник: London Metal Exchange 
 

 

Продажби по тримесечия (млн. лв.) 
 

 
 

                                                                                           * прогноза 

Само за второто тримесечие на 2022 година дружеството е реализирало нетни приходи от 

продажби в размер на 11 798  хил. лв., което представлява ръст от 20.34 % спрямо отчетените 

продажби за същия период на предходната година и повишение от 7.16 % спрямо бизнес плана. 

Приходите от продажби за шестмесечието на 2022 г. на стойност 22 589 хил. лв. отчитат ръст от 

18.74 % спрямо същия период на 2021 г. 

Предвиждаме продажбите през третото тримесечие на 2022 година да надхвърлят 10 млн. 

лв. като по този начин предвиждаме да отчетем продажби на стойност над 33 млн. лв. за 

деветмесечието на 2022 година. 

https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Lead#Price+graphs
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Отчетените резултати към 30.06.2022 година, в контекста на продължаващата несигурност 

и сериозно занижените очаквания относно темпа на растеж на българската и европейската 

икономика, ни дават основание да очакваме приходите от продажби за второто полугодие на 

2022 година да са около 20 млн. лева, с което очакваме да изпълним заложеното в бизнес плана и 

да постигнем около 3 % ръст на приходите от продажби спрямо второто полугодие на 

предходната година.  

Продажби по шестмесечия (млн. лв.) 

 

 
 

                      * прогноза 

Към 31.06.2022 година разходите за материали са с най-голям относителен дял в общите 

разходи на дружеството – 59.77 %, следвани от разходите за персонал – 10.07 %.  

Разходите за основни материали през отчетния период нарастват с 22.69 % спрямо същия 

период на предходната година. Цената на оловните материали нараства с 23.3 % спрямо първото 

шестмесечие на 2021 година. 

Сравнено с първото полугодие на 2021 г. разходите за ел. енергия отчитат ръст от 144.69 

%, а за природен газ увеличението е близо три пъти. Непредсказуемостта и устойчивото 

повишение на цената на електроенергията продължава да  представлява сериозен риск за 

осъществяване на дейността на дружеството.   

Разходите за инвестиции за първо тримесечие на 2022 г.  възлизат общо на 721 хил. лв., 

насочени основно за доставка и модернизация на техническото и технологично оборудване и за 

подобряване на работната среда.  

д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 

общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата 

гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период 

Акционер 
Акции към 
31.12.2021 г. 

Акции към 
30.06.2022 г. 

 Брой % Брой % 

“Стара планина холд” АД  12 905 790 51.40 12 905 790 51.40 

CPM Plastic Machinery Limited – Кипър 4 155 390 16.55 4 155 390 16.55 
„Ролет” ЕООД 1 428 420  5.69 1 428 420  5.69 

Няма физически лица, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството. 
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е) Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите към края на 

шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата 

финансова година до края на отчетния период 

 

Акционер, Член на СД или Прокурист 
Акции към 
31.12.2021 г. 

Акции към 
30.06.2026 г. 

 Брой % Брой % 

Васил Георгиев Велев – член на СД 729 000 2.90 729 000 2.90 

Евгений Василев Узунов, представител на 

Гарант-5 ООД – Председател на СД 
13 810 0.06 13 810 0.06 

Спас Борисов Видев - член на СД, 

Изпълнителен директор 
9 198 0.04 9 198 0.04 

Росен Трифонов Димитров – Прокурист  30 0.00 30 0.00 

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 

емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички 

образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя 

информация за всяко производство поотделно. 

Елхим - Искра АД няма висящи съдебни, административни  или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал. 

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от 

техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо 

към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена или 

наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или 

неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, 

лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, 

краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от 

посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени 

като целеви 

Информация за отпуснатите от дружеството заеми към края на отчетния период: 

- Договор за паричен заем от 04.10.2021 г. с Елбат АД, град Долна Баня с ЕИК: 175407160 в 

размер на 1 млн. лв.  със срок на издължаване 31.12.2023 г. при 1.3 % годишна лихва. Размер на 

неизплатената главница към 30.06.2022 г. - 1 млн. лв. Взаимоотношенията между емитента и 

лицето заемополучател са търговски. 

Елхим – Искра АД няма дъщерни дружества. 

V. Информация, съгласно приложение № 4 на Наредба № 2 на КФН. 

• Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството  

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

• Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 

дружество и всички съществени етапи, свързани с производството  

Няма открито производство по несъстоятелност. 

• Сключване или изпълнение на съществени сделки 

Няма сключени или изпълнени съществени сделки.  

• Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие 
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 Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 

предприятие.  

• Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

Не е извършена промяна в одитора на дружеството. 

Общото събрание на акционерите от 17.05.2022 г. избра Катя Райкова Златарева, 

регистриран одитор с диплом № 0610 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, който да 

извърши независимия финансов одит на дружеството за 2022 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 образувани или прекратени съдебни или арбитражни дело, отнасящо се до 

задължения или вземания на дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения 

капитал.  

• Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 

емитента или негово дъщерно дружество 

Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества.  

• 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 I и ІV от този документ, 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 на дружеството. 

ЕЛХИМ – ИСКРА АД разкрива регулираната информация пред обществеността чрез 

информационната медия Екстри Нюз (www.x3news).  

Вътрешната информация за Елхим-Искра АД по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно обстоятелствата, настъпили през 

отчетното шестмесечие на 2022 година е публикувана на електронната страница на дружеството 

в раздел За инвеститорите, подраздел Вътрешна информация http://elhim-

iskra.com/za_investitorite_vatreshna_informaciya-c-13_16.html, както и в медията Екстри Нюз - 

http://www.x3news.com/?page=Company&BULSTAT=112013939, чрез която дружеството 

оповестява публично вътрешната информация.   

 

 

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 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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