за третото тримесечие
на 2018 година
(на консолидирана основа)

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 найголемите предприятия от групата на Стара
планина холд АД разпределиха част от
своята печалба за 2017 година под формата
на паричен дивидент. Общият паричен
поток, който се очаква да постъпи в Стара
планина холд АД от дивиденти е в размер
на 6 525 хил. лева.
Общото събрание на акционерите на Стара
планина холд АД, проведено на 06.06.2018
година разпредели от чистата печалба за
2017 г. сума в размер на 4 750 414 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 21.046
милиона лева. Първоначалната инвестиция
в холдинга има дивидентно покритие от 12.0
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

51,9%

Акумулатори

16,4%

Лека промишленост

24,5%

Финанси

2.

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.
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.

Консолидирани нетни продажби
(млн. лева)

Стара планина холд АД завиши обявените
прогнози за 2018 година. Консолидираните
приходи
от
продажби
за
третото
тримесечие са 56.6 млн. лева, което е ръст
от
7.93%
на
годишна
база,
а
деветмесечието отбеляза ръст от 14.07%.
Предвиждаме
консолидираните
нетни
приходи от продажби за 2018 година да
надминат 240 млн. лева, с което ще
отбележим ръст от 10.53% спрямо
продажбите през пиковата 2017 година.

Консолидирани нетни продажби по
тримесечия
(млн. лева)
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Консолидирани нетни продажби по
години
(млн. лева)
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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
консолидираното финансово уведомление

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.

4.

"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,
стоки
и
услуги
за
населението. Капитал: 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%.

„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.
Капитал: 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

Производство и търговия в страната и
чужбина на чорапи и други плетени изделия.
Капитал: 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%.

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

„Винпром" АД
Град Велико Търново, Индустриална Зона
Дълга Лъка, ЕИК 104055430

„Славяна" АД
Град Славяново, обл. Плевенска.
ЕИК 114034106
„Дионисий" АД
Град Никопол, обл. Плевенска.
ЕИК 114075291

Изкупуване на плодове за промишлена
преработка; производство на оцет и други
продукти на винарската промишленост.
Капитал: 35000 броя акции с номинал 2 лева.
Стара планина холд АД притежава 33492
броя акции. Дял от гласовете в общото
събрание – 95.69%.
Неработещо предприятие. Капитал: 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%.
Неработещо предприятие. Капитал: 28 739
броя акции с номинал 3 лева. Стара планина
холд АД притежава 19 827 броя акции. Дял от
гласовете в общото събрание – 68.99%.

5.

Асоциирани предприятия, участващи в
консолидираното финансово уведомление

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. Капитал:
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
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

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

6.

Публично дружество, борсов код 4ВН.
Производство, изкупуване, преработване на
етерично - маслени и лекарствени суровини,
производство на натурални и синтетични
ароматични
продукти,
парфюмерийнокозметични продукти и лекарствени изделия,
вътрешна и външнотърговска дейност.
Капитал: 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. Капитал:
214736 броя акции с номинал 2 лева. Стара
планина холд АД притежава 107 368 броя
акции. Дял от гласовете в общото събрание –
50.00%.
Производство на резервни части за
зърнокомбайни, селскостопански машини и
нестандартно оборудване. Капитал: 13602
дяла с номинал 1 лев. Стара планина холд
АД притежава 6121 дяла, представляващи
45% от гласовете общото събрание.

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
финансовото
уведомление не е извършена.

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.
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 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 продажби на активи в
близко бъдеще.

7.

Четири 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 и „Българска
роза” АД 4BH.

Допълнителна информация за рисковете,
пред които са изправени публичните
дружества от портфейла на СТАРА
ПЛАНИНА ХОЛД АД, можете да намерите в
собствените
им
публикации
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

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.

Към края на отчетния период са отпуснати
следните заеми:
Договор от 04.03.2008 г. със „Сокс БГ“ ООД в
размер на 180 хил. лева с анексиран срок на
погасяване 04.03.2019 г. при 4,5% годишна
лихва.
Договор от 09.11.2009 г. със „Сокс БГ“ ООД в
размер на 195 хил. лева с анексиран срок на
погасяване 09.11.2018 при 4,5% годишна
лихва.
Договор от 01.10.2013 г. с „Лизингова
компания” АД, дружество с малцинствено
участие от портфейла на Стара планина холд
АД, в размер на 1100 хил. лева с анексиран
срок на погасяване 01.10.2019 г. при 2,5 %
годишна лихва.
Договор от 28.04.2015 г. с „Лизингова
компания” АД, дружество с малцинствено
участие от портфейла на Стара планина холд
АД, в размер на 6500 хил. лв. с анексиран
срок на погасяване до 28.04.2019 при 2,5 %
годишна лихва. Салдо към края на отчетния
период 6403 хил. лева.
Договор от 16.05.2016 г. с „Боряна” АД,
асоциирано дружество на Стара планина
холд АД, в размер до 500 хил. лв. със срок на
погасяване 16.05.2019 г. при 4,5% годишна
лихва. Салдо към края на отчетния период
470 хил. лева.

8.

Договор за заем от 11.05.2018 г. с Българска
роза АД, асоциирано дружество на Стара
планина холд АД, в размер до 1 000 хил. лв.
със срок на погасяване до 11.05.2019 г. при
3,0% годишна лихва. Салдо към края на
отчетния период-300 хил. лева.
Договор за заем от 18.05.2018 г. с Устрем
ООД, асоциирано дружество на Стара
планина холд АД в размер до 100 хил. лева
със срок на погасяване до 18.05.2019 г. при
3,5% лихва. Салдо към края на отчетния
период - 83 хил. лева.
Допълнителна парична вноска, съгласно чл.
134 от ТЗ, в размер на 200 хил. лв. в
капитала на Устрем ООД, асоциирано
дружество на Стара планина холд АД.
Вземане от начислен дивидент от ХЕС АД,
съгласно решение на ОСА от 15.06.2018 г. в
размер на 2 583 хил. лева.
Вземане от начислен дивидент от ЕлхимИскра АД, съгласно решение на ОСА от
21.06.2018 г. в размер на 155 хил. лева.
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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.

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 избрани от нас
информационни агенции или медии. Техният
списък можете да намерите тук: линк
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