
 
 
 

Уважаеми акционери и инвеститори, 

Стара планина холд АД и предприятията от нашата група изпращат една трудна, но 
сравнително успешна година. Годишните продажби на предприятията от групата ще 
достигнат 174 млн. лева. Това би довело до 1.1% ръст над бизнесплана, но е с 4.1% по-
ниско в сравнение с 2014 година. Същевременно очакваме нетната печалба на Стара 
планина холд АД да достигне 4750 хил. лева, което ни дава сигурност, че за поредна година 
част от нея ще бъде разпределена като дивидент за акционерите на холдинга. Традиционно 
дивиденти ще разпределят и най-големите предприятия от групата.  

Настоящото предвиждане се основава на постигнатите резултати през настоящата 
година, бизнес плановете на предприятията за 2016 година и очакванията, свързани с 
европейските пазари през следващата година. Тези резултати са в пряка зависимост от 
процесите на икономиката в еврозоната, която показва спад на доверие в индустриалното 
производство на фона на нарастващата несигурност в света и предпазливостта на 
инвеститорите. Равнището на нашия износ е в пряка зависимост от пазарите, на които 
продава групата – основно в Европейския съюз. През 2015 година успяхме да задържим 
основните си пазари с изключение на негативния ефект от санкциите срещу Русия, който се 
задълбочи.  

Съветът на директорите на Стара планина холд АД предвижда консолидираните 
приходи от продажби през 2016 година да достигнат 178 млн. лева, което означава ръст от 
2.3% спрямо очакванията за 2015 година.  

Първостепенна задача и през 2016 година ще бъде запазване на основните и 
разширяване на присъствието на новите пазари. Това ще изисква от нас да предложим 
добри цени, високо качество и къси срокове на доставка. Предвиждаме цените на основните 
суровини да останат стабилни, с несъществени изменения надолу.  

Предприятията ни планират инвестиции, които да доведат до въвеждането на нови 
продукти, по-висока производителност и съответно по-добро заплащане на заетите лица. 
Инвестициите в цялата група на Стара планина холд АД през 2015 година ще достигнат 16.2 
млн. лева, само от собствени средства, което представлява ръст от 35% спрямо бизнес 
плана.  

През 2016 година ще продължим своята активна инвестиционна политика, като 
очакваме с един ръст от 9.5% инвестициите да достигнат 17.8 млн. лева. Предприятията се 
подготвят за участие в процедурите по европейските оперативни програми „Развитие на 
човешките ресурси” и „Конкурентоспособност”. Планираните инвестиции в основната си част 
са за модернизиране на производствените мощности, както и за развитие на 
организационния капацитет и човешките ресурси в дружествата. Над 8% от инвестициите са 
с сферата на социалните дейности. 

Водещ приоритет за нас и през тази година беше производителността на труда и 
запазване на качествените специалисти. Броят на наетите лица в края на 2015 година е с 
2.5% по-малък от последното тримесечие на 2014 година. Същевременно докато годишният 
ръст на оперативните разходи в групата е от порядъка на 0.4%, ръстът на възнагражденията 
в предприятията през 2015 година е 3.2%. През 2016 година предвиждаме увеличаване на 
наетите лица с 1.5%, и ръст на разходите за възнаграждения с 2.8%. 

Постигането на добър финансов резултат при очаквания обем продажби е основна 
задача за осигуряване на стабилност в пазарната капитализация на дружествата от групата, 
с оглед гарантиране вложенията на акционерите и тяхната доходност. 

 

София, 15 декември 2015 година 
Съвет на директорите на Стара планина холд АД 
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