
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

за третото тримесечие 
на 2019 година 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.sphold.com/
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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. 

 

 Общите събрания на акционерите на най-
големите предприятия от групата на Стара 
планина холд АД разпределиха част от 
своята печалба за 2018 година под формата 
на паричен дивидент. Общият размер на 
начислените дивиденти, който се очаква да 
постъпи в Стара планина холд АД е в 
размер на 7 124 хил. лева. 

Общото събрание на акционерите на Стара 
планина холд АД, проведено на 16.05.2019 
година разпредели от чистата печалба за 
2018 г. сума в размер на 5042746.60 лева за 
изплащане на дивиденти, а остатъкът 
отнесе към неразпределената печалба на 
дружеството.  

Размерът на този дивидент е най-голям в 
историята на дружеството. Общата сума на 
разпределения дивидент за акционерите на 
Стара планина холд АД до сега е над 26.0 
милиона лева. Първоначалната инвестиция 
в холдинга има дивидентно покритие от 14.9 
пъти. 

Няма други значими събития през 
тримесечието и от началото на 
финансовата година, оказали влияние 
върху резултатите във финансовия отчет. 

 

  

 

  

Структура на инвестиционния портфейл 
 
 

 

 

Силова хидравлика      
 
Акумулатори  
 
Лека промишленост 
 
Финанси 

53,4% 
 

17,4% 
 

22,0% 
 

7,2% 
 

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

 

 Стара планина холд АД като дружество от 
холдингов тип не извършва самостоятелна 
търговска дейност. Дружеството е 
насочило своята дейност приоритетно в 
мениджмънт на дъщерните и 
асоциираните предприятия. 

http://www.sphold.com/predpriyatia
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Съществен ефект върху финансовото 
състояние на Стара планина холд АД 
оказва пряката зависимост от 
финансовото състояние на дъщерните и 
асоциираните предприятия, чиято дейност 
е предимно експортно ориентирана – 
основно към страните от Европейския 
съюз. Първите сигнали за рецесия в 
Западна Европа доведоха до песимизъм в 
бизнес настроенията на нашите основни 
партньори, в резултат на което през 
третото тримесечие и особено през 
четвъртото тримесечие на 2019 очакваме 
сериозен спад в продажбите. 

 
Консолидирани нетни продажби по 
тримесечия                          (млн. лева) 

 

  

 
    * очакване 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Предвиждаме консолидираните нетни 
приходи от продажби през 
деветмесечието да достигнат 173,4 млн. 
лева, което очертава спад от 5,8% в 
сравнение с 2018, но и ръст от 7,8% в 
сравнение със същия период на 2017. 

Очакваме продажбите през третото 
тримесечие да отбележат спад от 8,3%, а 
през четвъртото спадът да достигне 
17,9% на годишна база. 
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Консолидирани нетни продажби по 
полугодия                            (млн. лева) 

 

  

  
    * очакване 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Продажбите през второто полугодие 
вероятно няма да надминат 100 млн. 
лева, а това очертава спад от около 15%, 
което ще доведе до годишен спад на 
нетните приходи от продажби от порядъка 
на 9%. 

При очакваното слабо четвърто 
тримесечие, предвиждаме финансовият 
резултат на групата за 2019 година да 
отбележи спад с 18%. Възможно е това да 
се отрази на бъдещите постъпления от 
дивиденти в дружеството майка. 

Очакваме тази тенденция да продължи и 
през следващата година. По-конкретни 
параметри ще бъдат публикувани в 
средата на месец декември след 
приемане на бизнес плановете на 
предприятията от групата. 

На 24 октомври бе проведено съвещание 
с мениджмънта на предприятията от 
групата на Стара планина холд АД, на 
което бяха дискутирани сигналите и 
заплахите от настъпващата криза и бяха 
обсъдени мерки за намаляване на 
рисковете, произтичащи от нея. 
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Основни предприятия от икономическата 
група на Стара планина холд АД 

  

„М+С Хидравлик" АД  

Град Казанлък, ул. Козлодуй” № 68 
ЕИК 123028180 

 Публично дружество, борсов код 5МH. 
Производство, ремонт и търговия на 
хидравлични изделия и системи. Размер на 
капитала – 39 445 200 броя акции с номинал 
1 лев. Стара планина холд АД притежава 12 
073 050 броя акции. Дял от гласовете в 
общото събрание – 30,61%. „М+С Хидравлик" 
АД притежава дъщерно еднолично 
дружество с ограничена отговорност Lifam 
Hidravlika в град Стара Пазова, Република 
Сърбия, което произвежда и търгува с 
хидравлични изделия и 90% от M+S Hydraulic 
Power Transmission GMBH, Кайзерслаутерн, 
Германия, което търгува с хидравлични 
изделия. 

"Хидравлични елементи и системи" АД 

Град Ямбол, ул. „Пирин" № 1 
ЕИК 838168266 

 
Публично дружество, борсов код 4HE. 
Производство на хидроцилиндри, 
маркетингова, пласментна, изследователска, 
развойна, производствена, инженерингова и 
външнотърговска дейност, общо 
машиностроене. Размер на капитала – 18 
193 752 броя акции с номинал 1 лев. Стара 
планина холд АД притежава 11 740 584 броя 
акции. Дял от гласовете в общото събрание – 
64,53%. Дъщерното предприятие Славяна АД 
притежава 8,28% от капитала на ХЕС АД. 

„Елхим-Искра" АД 

град Пазарджик, ул. „Искра" № 9 
ЕИК 112014939 

 Публично дружество, борсов код 52E. 
Производство на стартерни акумулатори, 
тягови батерии, резервни части и търговия. 
Размер на капитала – 25 108 410 броя акции 
с номинал 1 лев. Стара планина холд АД 
притежава 12 905 790 броя акции. Дял от 
гласовете в общото събрание – 51,40%.  

„Българска роза" АД  

Град Карлово, ул. „Индустриална зона” 
ЕИК 115009344 

 Публично дружество, борсов код 4ВН. 
Производство, изкупуване, преработване на 
етерично - маслени и лекарствени суровини, 
производство на натурални и синтетични 
ароматични продукти, парфюмерийно-
козметични продукти и лекарствени изделия, 
вътрешна и външнотърговска дейност. 
Размер на капитала – 5 350 980 броя акции с 
номинал 1 лев. Стара планина холд АД 
притежава 2 675 460 броя акции. Дял от 
гласовете в общото събрание – 49,99%.  

„Боряна" АД  

Град Червен бряг, ул. „Струга” № 1  
ЕИК 114006352 

 Производство и търговия на модни и луксозни 
трикотажни изделия. Размер на капитала – 
214736 броя акции с номинал 2 лева. Стара 
планина холд АД притежава 107 368 броя 
акции. Дял от гласовете в общото събрание – 
50,00%.  
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„Фазан" АД 

Град Русе, бул. "Трети март" № 5  
ЕИК 827182916 

 Производство и търговия в страната и 
чужбина на чорапи и други плетени изделия. 
Размер на капитала – 1 234 692 броя акции с 
номинал 1 лев. Стара планина холд АД 
притежава 1 143 919 броя акции. Дял от 
гласовете в общото събрание – 92,65%. 

„Винпром" АД  

Град Велико Търново, Индустриална Зона 
Дълга Лъка, ЕИК 104055430 

 Изкупуване на плодове за промишлена 
преработка; производство на оцет и други 
продукти на винарската промишленост. 
Размер на капитала – 35000 броя акции с 
номинал 2 лева. Стара планина холд АД 
притежава 33492 броя акции. Дял от 
гласовете в общото събрание – 95,69%.  

„Устрем" ООД  

Град Свищов 5250, ул. "Патриарх Евтимий“ 
№ 78, ЕИК 814190724 

 Производство на резервни части за 
зърнокомбайни, селскостопански машини и 
нестандартно оборудване. Размер на 
капитала – 13602 дяла с номинал 1 лев. 
Стара планина холд АД притежава 6121 дяла, 
представляващи 45,00% от гласовете общото 
събрание.  

ЗАД „Асет Иншурънс" АД 

Град София, бул. „Т. Александров” № 81-83.  
ЕИК 203066057 

 Общо застраховане. Размер на капитала – 

10 500 000 лева, разпределен в 105 000 броя 

акции с номинал 100 лева. Стара планина 
холд АД притежава 21 000 броя акции. Дял от 
гласовете в общото събрание – 20,00%. 
Дъщерното предприятие ХЕС АД също 
притежава 20,00% от капитала на ЗАД „Асет 
Иншурънс" АД. 

 
Влияние на основните рискове и 
несигурности 

 
 

 Рискови са възможните изменения в 
търсенето на произвежданата продукция и 
поради промени в ценовите равнища, 
качеството, надеждността и 
платежоспособността на потребителите, 
използваните технологии и организацията на 
производството.  

Не са предвидени съществени продажби на 
активи в близко бъдеще. 

II. Описание на основните рискове и 
несигурности, пред които е изправен 
емитентът през останалата част от 
финансовата година. 

 Основните рискове и несигурности пред 
Стара планина холд АД са свързани с 
възможността фактическите постъпления от 
дадена инвестиция да не съответстват на 
очакваните.   

Общ пазарен риск, породен от колебанията в 
общите пазарни условия и свойството на 
стойността на дружествата от портфейла на 
емитента да варират при промени в 
състоянието на икономиката. Той изразява 
несигурността на пазара като цяло и 
нееднаквата чувствителност на стойността 
на дружествата към промените на пазара. 
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  Специфичен риск, свързан с особеностите в 
дейността на отделните дружества от 
обхвата на Стара планина холд АД. 
Инвестиционният портфейл на холдинга се 
отличава с добра диверсификация, което 
спомага за значително намаление на 
специфичния  риск.  

Освен посочените рискове, дейността на 
предприятията от групата на Стара планина 
холд АД е свързана по принцип и с някои 
допълнителни рискове като финансов, 
валутен и ликвиден, но не очакваме 
съществено влияние от тях. 

 

Цена на акцията 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 Диапазон: в началото на периода цената 
тръгна от 5,75 лв., за да затвори на 5,35 в 
последния работен ден на септември. Най-
високата цена бе 5,80 лв. на 15 юли, а най-
ниската достигна 5,00 лв. на 29 август. На 24 
септември акцията излезе от SOFIX. 

При тази тенденция Съветът на 
директорите обяви процедура за обратно 
изкупуване на акции. 

Пазарната капитализация на холдинга в 
края на периода е 112 млн. лева. 

 

Източник: Infostock.bg 
 

http://www.infostock.bg/infostock/control/quotes/CENHL
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III. Информация за сделки със свързани 
и/или заинтересовани лица 

 Няма сделки между 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. 

 От началото на годината са отпуснати 
следните заеми: 

Договор от 01.10.2013 г. с „Лизингова 
компания” АД, дружество с малцинствено 
участие от портфейла на Стара планина 
холд АД, в размер на 3000 хил. лв. с 
анексиран срок на погасяване  01.10.2021 г. 
при 2,5% годишна лихва. 

Договор от 25.04.2019 г. с „Фазан“ АД в 
размер на 40 хил. лв. със срок на погасяване 
25.12.2019 г. при 3,5% годишна лихва. 
Салдо към края на отчетния период 33 000 
лв. 

Договор за заем от 04.06.2019 г. с Българска 
роза АД, асоциирано дружество на Стара 
планина холд АД, в размер до 1 000 хил. лв. 
със срок на погасяване до 04.06.2020 г. при 
3,0% годишна лихва. Погасен към края на 
отчетния период. 

 

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. 

 



9. 
 

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. 

 

Информацията е посочена в раздел І от 
този документ.  

Медии  Стара планина холд АД разкрива 
регулираната информация пред 
обществеността чрез информационната 
медия Екстри Нюз. 

   

 
 

 

 

  
 
  
 
 

 
 
 

Този документ е изготвен в съответствие с чл. 
100о1, ал. 1 от ЗППЦК.  Изпълнителен директор: Васил Велев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sphold.com/polezni-adresi
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