през първото тримесечие
на 2016 година
(на консолидирана база)

Информация
за
важни
събития,
настъпили през тримесечието и с
натрупване от началото на финансовата
година до края на съответното тримесечие,
и за тяхното влияние върху резултатите във
финансовия отчет.

На 12 март 2016 година ръководството на
Стара планина холд АД обяви новина за
направено предложение до съветите на
директорите на предприятията от групата
на холдинга Общите събрания на
акционерите да разпределят част от
печалбата на дружествата за 2015 година
под формата на дивидент, както следва:
Стара планина холд АД – общото събрание
е насрочено за 21 юни.
Предложена сума на дивидента: 4 269 392
лв.
М+С Хидравлик АД – общото събрание е
насрочено за 26 май.
Предложена сума на дивидента: 8 589 504
лв.
Хидравлични елементи и системи АД –
общото събрание е насрочено за 14 юни.
Предложена сума на дивидента: 3 638 751
лв.
Елхим-Искра АД – общото събрание е
насрочено за 16 юни.
Предложена сума на дивидента: 878 794 лв.
Българска роза АД – общото събрание е
насрочено за 17 юни.
Предложена сума на дивидента: 267 549 лв.
Тези важни събития ще настъпят през
второто тримесечие на 2016 година и биха
могли да окажат влияние върху бъдещите
финансови отчети на холдинга.
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

56,3%

Акумулатори

21,4%

Лека промишленост

18,5%

Финанси

2.

3,8%

Предприятия от икономическата група
на Стара планина холд АД

Участието на Стара планина холд АД в
дъщерните и асоциираните предприятия се
отчита при спазване разпоредбите и
изискванията на МСФО 10: Консолидирани
финансови отчети
и на МСС 28:
Инвестиции в асоциирани предприятия и
съвместни предприятия.

Дъщерни предприятия, участващи в
консолидирания отчет

Дъщерни
предприятия
са
всички
предприятия, които се намират под
контрола на Дружеството. Контролът върху
дъщерните предприятия на Дружеството се
изразява във възможността му да ръководи
и определя финансовата и оперативната
политика на дъщерните предприятия, така
че да се извличат изгоди в резултат на
дейността им. В индивидуалния финансов
отчет на Дружеството инвестициите в
дъщерни предприятия се отчитат по
себестойност.

"Хидравлични елементи и системи" АД

Публично дружество, борсов код 4HE.
Производство
на
хидроцилиндри,
маркетингова,
пласментна,
изследователска,
развойна,
производствена,
инженерингова
и
външнотърговска
дейност,
общо
машиностроене, стоки и услуги за
населението. 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%.

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

„Елхим-Искра" АД
град Пазарджик, ул. „Искра" № 9
ЕИК 112013939

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%.

„Фазан" АД

Публично дружество, борсов код 4F5.
Производство и търговия в страната и
чужбина на чорапи и други плетени
изделия. Размер на капитала – 641 826 броя
акции с номинал 1 лев. Стара планина холд
АД притежава 565 233 броя акции. Дял от
гласовете в общото събрание – 88.07%.

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

„Славяна" АД
Град Славяново, обл. Плевенска.
ЕИК 114034106

Производство на яйца и пилета, търговия в
страната
и
чужбина.
Неработещо
предприятие. Размер на капитала – 459 222
броя акции с номинал 1 лев. Стара планина
холд АД притежава 453 440 броя акции. Дял
от гласовете в общото събрание – 98.74%.

3.

„СПХ Транс” ООД
Град София, ул. “Фр. Ж. Кюри” № 20.
ЕИК 130981001

Дейности, свързани с транспортни услуги.
Неработещо предприятие. Размер на
капитала – 10 хил. лева, разпределени в 100
броя дялове с номинал 100 лева. Стара
планина холд АД притежава 65 броя
дялове. Дял от гласовете в общото
събрание – 65.00%.

Асоциирани предприятия, участващи в
консолидирания отчет

Асоциирани са тези предприятия, върху
които Дружеството е в състояние да оказва
значително влияние, но които не са нито
дъщерни предприятия, нито съвместно
контролирани предприятия. Инвестициите в
асоциирани предприятия се отчитат по
себестойностния
метод.
Дружеството
признава
дивидент
от
асоциирано
предприятие в печалбата или загубата в
своите индивидуални финансови отчети,
когато бъде установено правото му да
получи дивидента.

„М+С Хидравлик" АД

Публично дружество, борсов код 5МH.
Производство, ремонт и търговия на
хидравлични изделия и системи. Размер на
капитала – 39 055 200 броя акции с номинал
1 лев. Стара планина холд АД притежава 12
073 050 броя акции. Дял от гласовете в
общото събрание – 30.91%. „М+С
Хидравлик" АД притежава 100% от Lifam
Hidravlika, град Стара Пазова, Сърбия,
което произвежда и търгува с хидравлични
изделия и 90% от M+S Hydraulic Power
Transmission
GMBH,
Кайзерслаутерн,
Германия, което търгува с хидравлични
изделия.

Град Казанлък, ул. Козлодуй” № 68
ЕИК 123028180

„Българска роза" АД
Град Карлово, ул. „Индустриална зона”
ЕИК 115009344

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

4.

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%.
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%.

Приложима счетоводна политика

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, от началото на 2011 година Стара
планина холд АД прилага счетоводна
политика с цел допълнително улесняване
на инвеститорите, за да вземат обосновано
инвестиционно решение.
Одиторска
заверка
на
междинния
консолидиран финансов отчет не е
извършена.

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.
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.

Консолидирана печалба на групата за
първо тримесечие
(хил. лева)
5557
4877

5094
4766

3420

Консолидираната печалба на групата за
първото тримесечие на 2016 година е в
размер на 5094 хил. лева при 4766 хил.
лева за първото тримесечие на 2015
година.
Първото тримесечие на 2016 година
показа по-високи от прогнозираните
резултати.

1Q12

1Q13

1Q14

1Q15

1Q16

Продажбите
през
тримесечието
достигнаха 48 181 хил. лева, което е
повишение с 3.58% на годишна база и е с
4.74% по-високо от бизнес плана.
Статистически
това
е
най-силното
стартово тримесечие от 2008 година.

5.

Консолидирани нетни продажби по
тримесечия
(млн. лева)

50,3

48,6

46,5

46,2
44,2

44,1

41,9

1Q13

2Q13

3Q13

4Q13

1Q14

2Q14

42,7

42,3

3Q14

4Q14

1Q15

47,1

2Q15

41,4

41,0

3Q15

4Q15

48,2

48,6

1Q16

2Q16*

* прогноза

Консолидирани нетни продажби за
първо полугодие
(млн. лева)
96,8

96,5

93,6

90,5

Нашите предвиждания са през първото
полугодие на 2016 година да достигнем
96.8 млн. лева продажби, с което ще
постигнем ръст от 3.42% на годишна база
и ще надминем пиковите продажби през
2008, 2011 и 2014 година.

87,9

1H12

6.

1H13

1H14

1H15

1H16*

Същевременно тази прогноза е с 2.24%
над бизнес плана.

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.
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.

Влияние на
несигурности

основните

рискове

Прогноза за ръстовете на
производство
(Е-28, на годишна база)

2,1
1,5

1,3 1,2
0,9

0,6

1,5

0,5
0,1

0,1

-0,4
Y2015 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 Y2016 Y2017

Машиностроене

Нашите анализатори следят отблизо
развитието на европейската икономика и
влиянието на световните процеси върху
нея. Европа продължава да бъде сигурен
и значително предвидим за нас пазар.
Ние следим прогнозите, които EUROFER
публикува
всяко
тримесечие.
На
графиката е показана извадка от
прогнозата, публикувана на 27.04.2016.

2,9
2,7
2,1

и

Машинни елементи

Последователните корекции надолу в
предвижданията
на
Европейската
асоциация на стомана продължават и през
2016 година като цяло. Най-значими са
пониженията
на
ръстовете
в
машиностроенето, които за второ и трето
тримесечие почти опират нулата – 0,1%.
Прогнозата за годишен ръст спада от 1.3%
през януари до 0.5% през април. Плаха
корекция от плюс 0.3 пункта виждаме в
прогнозите за 2017 година.
Същевременно наблюдаваме малко поголям оптимизъм при производството на
машинни елементи, където прогнозите
остават средно около 1.5%.

7.

Пет от предприятията в инвестиционния
портфейл на Стара планина холд АД
(борсов код 5SR) са публични компании,
което е предпоставка за ограничаване на
ликвидния риск. Това са: „М+С Хидравлик”
АД 5MH, “Хидравлични елементи и системи”
АД 4HE, “Елхим Искра” АД 52E, „Българска
роза” АД 4BH и “Фазан” АД 4F5.

Допълнителна информация за рисковете,
пред които са изправени публичните
дружества от портфейла на СТАРА
ПЛАНИНА ХОЛД АД, можете да намерите в
собствените
им
междинни
доклади,
публикувани съгласно изискванията на
закона:
М+С Хидравлик АД, град Казанлък: линк
Хидравлични елементи и системи АД, град
Ямбол: линк
Елхим-Искра АД, град Пазарджик: линк
Българска роза АД, град Карлово: линк
Фазан АД, град Русе: линк

Информация за сключените
сделки между свързани лица

големи

Няма сделки между свързани 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.
Няма сключени сделки със свързани лица,
оповестени в годишния отчет, които имат
съществено
въздействие
върху
финансовото състояние или резултатите от
дейността на дружеството през съответния
отчетен период на текущата финансова
година.

Допълнителна информация

Съгласно изискванията на чл. 33а от
Наредба № 2 на КФН емитентът няма
задължение да предоставя допълнителна
информация по реда на чл. 33, ал. 1, т. 6 от
същата наредба, но заинтересуваните лица
могат да се запознаят с информацията,
представена в междинния доклад за
тримесечието: линк
Стара
планина
холд
АД
разкрива
регулираната
информация
пред
обществеността чрез избрани от нас
информационни агенции или медии.
Техният списък можете да намерите тук:
линк

Този доклад е изготвен в съответствие с чл.
100о, ал. 5 от ЗППЦК.

Изпълнителен директор: Васил Велев

Vasil Georgiev
Velev
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