
1 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА 
СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч 

КЪМ 30.09.2019 Г. 
 
 

1. 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 деветмесечието на 2019 г. не са извършвани промени в счетоводната 
политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч и дружествата, включени в 
консолидацията. 

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на 
Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група 

СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч е част от група предприятия по смисъла на § 1, 
т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството в качеството си на 
дъщерно дружество. Мажоритарен акционер, притежаващ пряко 87.22 % от капитала и 
акциите с право на глас на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч е СПАРКИ ГРУП АД, с ЕИК: 
130938295. 

От друга страна, СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч е част от група предприятия по 
смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството в 
качеството си на дружество (предприятие) - майка. 

През полугодието на 2019 г. не са настъпили промени в икономическата 
група на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч.   

 
Към 30.09.2019 г. СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч притежава участие в следното 

дъщерно дружество: 
o    СПАРКИ ЕЛТОС АД е едноличен собственик и притежава 50 дяла по 100 

лева всеки един от капитала на СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД, регистрирано в 
Република България като дружество с ограничена отговорност по ф.д. № 5755/2002 г., 
по описа на Софийски градски съд. Дружеството е със седалище и адрес на 
управление в гр. София 1220, район Сердика, ж.к. Орландовци, бул. "Първа Българска 
Армия" No 18 и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с произведения на 
електротехническата промишленост, електрониката, машинно - строителната 
продукция, малогабаритната селскостопанска техника, ръчни електро - инструменти, 
представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, както 
и всички други дейности, не забранени със закон. На 01.07.2008 г. СПАРКИ 
ТРЕЙДИНГ ЕООД е пререгистрирано в Търговски Регистър към Агенция по 
вписванията с ЕИК: 130943883. Дяловото участие на СПАРКИ АД е в размер на 5 000 
лева. 
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Икономическата група (група предприятия) на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 
30.09.2019 г.е представена в следната диаграма: 

 
 

3. 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 деветмесечието на 2019 г.:  

o не са извършени организационни промени в рамките на емитента и дружествата, 
включени в консолидацията; 

o нe е започнало производство по преобразуване на емитента и дружествата, 
включени в консолидацията; 

o нe са извършвани продажби на дружества от икономическата група;  

o не са правени апортни вноски от дружеството и дружествата, включени в 
консолидацията; 

o нe е отдавано под наем имущество на емитента и дружествата, включени в 
консолидацията; 

o няма преустановени дейности от емитента и дружествата, включени в 
консолидацията; 

o не са извършени дългосрочни инвестиции от емитента и дружествата, включени в 
консолидацията.  

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация 
на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се 
отчитат резултатите от текущия отчетен период, както и информация за 
факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните 
резултати най-малко до края на текущата финансова година 
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Към 30.09.2019 г. СПАРКИ ЕЛТОС АД и дружествата, включени в консолидацията 
не са публикували, респективно коригирали публикувани прогнози за резултатите за 
текущата финансова година, включително и за деветмесечието на 2019 г.  

5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от 
гласовете в общото събрание към 30.09.2019 г. и промените в притежаваните от 
лицата гласове за периода от началото на финансовата година до края на 
отчетния период 

Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в 
ОСА на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч 

 

Наименование на акционера Брой акции % от капитала 

СПАРКИ ГРУП АД 34 875 432 87.22 %

*Представената информация е към 30.09.2019 г. 
 

Промяна в броя на притежаваните гласове за периода 
01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. 

 

През отчетния период не е извършена промяна в броя на притежаваните 
гласове от страна на акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в  
ОСА на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч. 
 

Наименование 01.01.2019 г. 30.06.2019 г. 

 Брой акции % от капитала Брой акции % от капитала

СПАРКИ ГРУП АД 34 875 432 87.22 % 34 875 432 87.22 %

 
 През деветмесечието на 2019 г. дружеството не е било уведомявано съгласно 
изискването на чл. 145 и следващи от ЗППЦК относно промени в дялово участие. 

6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 
емитента към 30.09.2019 г., както и промените, настъпили за периода от началото 
на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице 
поотделно 

Членове на Управителния съвет на дружеството 
 

№ Име Брой акции 

1. СПАРКИ ГРУП АД 34 875 432 
2. СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД - 
3. СПАРКИ ПАУЪР ТУЛС ГмбХ - 

*Представената информация е към 30.09.2019 г. 

Промяна в броя на притежаваните акции  
за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. 

 През отчетния период не е извършвана промяна в броя на акциите, притежавани 
от членовете на Управителния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч. 
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Членове на Надзорния съвет на дружеството 

№ Име Брой акции 

1. СПАРКИ АД - 
2. СПАРКИ ГмбХ - 
3. АСКАМ ИНВЕСТИЦИОНС КОНСУЛТ ГмбХ - 
4. АХАТ-5 ООД - 

*Представената информация е към 30.09.2019 г.  

Промяна в броя на притежаваните акции  

за периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. 
 

 През отчетния период не е извършвана промяна в броя на акциите, притежавани 
от членовете на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч. 

7. 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 

Към 30.09.2019 г. няма висящи съдебни, административни или арбитражни 
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от 
собствения капитал на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч. 

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно 
дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо 
към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица 
с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, 
размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, 
размер на поето задължение, условия и срок 

 Към 30.09.2019 г. СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч и дружествата от неговата 
икономическа група не са отпускали заеми, не са предоставяли гаранции и не са 
поемали задължения общо към едно лице или техни дъщерни дружества, в това число 
и към свързани лица. 
 

 

29.11. 2019 г.       За  СПАРКИ ЕЛТОС АД:  
       1. …………………………………………. 
                       Петър Бабурков 
                
        /Представляващ СПАРКИ ГРУП АД -  
       
   Изпълнителен директор/ 
 
 


