
СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД – 20 УСПЕШНИ ГОДИНИ! 
 

 
 

 
 

към Публично уведомление  
за финансовото състояние 

към 31.12.2017 г. 

(на консолидирана основа) 

СПИСЪК 

на дъщерните предприятия, участващи в консолидацията 

Предприятие Седалище 
Процент от капитала 

и притежаваните 
гласове 

“Хидравлични елементи и системи” АД Ямбол 64.53% 

“Елхим Искра” АД Пазарджик 51.40% 

“Фазан” АД Русе 92.65% 

“Славяна” АД Славяново 98.74% 

“Винпром” АД Велико Търново 95.69% 

“Дионисий” АД Никопол 68.99% 

СПИСЪК 

на асоциираните предприятия, участващи в консолидацията  

Предприятие Седалище 
Процент от капитала 

и притежаваните 
гласове 

„М+С Хидравлик” АД Казанлък 30.91 % 

„Българска роза” АД Карлово 49.99 % 

„Боряна” АД Червен бряг 50.00 % 

“Устрем” ООД Свищов 45.00% 

 

Пояснителна информация 

1. Като отчита влиянието на холдинга 
върху вземането на решения във връзка с 
дейността на асоциираните предприятия и 
необходимостта от по-пълна и вярна 
информация за акционерите, 
инвеститорите и всички заинтересувани 
лица, считано от 01.01.2011 година Стара 
планина холд АД прилага счетоводна 
политика с цел допълнително улесняване 
на инвеститорите, за да вземат обосновано 
инвестиционно решение. 

2. Текущите финансови отчети на 
предприятията от групата са 
консолидирани с текущия финансов отчет 
на предприятието майка към една и съща 
дата – 31.12.2017 г. 

3. Инвестициите в предприятията от 
групата са отчетени и представени по 
метода цена на придобиване в 
индивидуалния отчет на Стара планина 
холд АД. 



2.  

 

4. Данните в консолидирания отчет за 
финансовото състояние за предходния 
отчетен период са показани въз основа на 
данните, отразени в консолидирания отчет 
за финансовото състояние към 31.12.2016 
г., изготвен на базата на финансовите 
отчети на предприятията в групата към 
същата дата. 

5. Обединяването на финансовите отчети 
на предприятията от групата и 
самостоятелния отчет на предприятието 
майка е извършено ред по ред за активите, 
пасивите, собствения капитал, приходите и 
разходите. 

6. Елиминирани са дяловете от собствения 
капитал на предприятията от групата, 
притежавани от предприятието майка с 
отчетната стойност на съучастието по 
отношение на: 

 основен капитал; 

 резерви; 

 натрупана печалба/загуба. 

7. Консолидираната печалба на групата е в 
размер на 7 836 хил. лв. 

8. В консолидирания отчет за финансовото 
състояние неконтролиращото участие 
възлиза на 79 888 хил. лв. 

9. В консолидирания отчет за всеобхватния 
доход в групата “Печалба” сумата, 
непринадлежаща на групата, е посочена 
отделно и възлиза на 11 786 хил. лв. 

10. Между Стара планина холд АД и ЗАД 
„АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД бе сключен 
договор за поемане на подчинено условно 
задължение. Съгласно този договор Стара 
планина холд АД се задължава да 
предостави на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД 
при поискване и при настъпване на 
активиращо събитие сумата до 294 хил. 
лева. Между ХЕС АД и ЗАД „АСЕТ 
ИНШУРЪНС“ АД бе сключен договор за 
поемане на подчинено условно 
задължение. Съгласно този договор ХЕС 
АД се задължава да предостави на ЗАД 
„АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД при поискване и 
при настъпване на активиращо събитие 
сумата до 294 хил. лева. 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

        Изпълнителен директор: Васил Велев 
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