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Таблица 1 

Дата 
Събитие 

25.01.2017  Монбат АД оповести следната информация: 

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец Декември 2016 г. консолидирани нетни приходи от продажби в 

размер на  28 601  хил. лева, което представлява увеличение от 33.5 % в 

сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби 

през месец Декември  2015 г.  

Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група 

на Монбат АД са реализирали консолидирани нетни приходи от продажби в 

размер на 263 661 хил. лева, което представлява увеличение от 7.23 %  в 

сравнение с консолидираните нетни приходи от продажби за 2015 г.  

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец декември 2016 г. е 2 324  хил. лева преди 

облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 141,8 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за месец декември 2015 г.   

Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група 

на Монбат АД са реализирали печалба преди облагане с данъци в размер на 

32 078  хил. лева, което представлява увеличение на печалбата от 26,9 % в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за 2015 г.  



 

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец Декември 2016 г. EBITDA в размер на 3 837 хил. лева, което 

представлява увеличение от 111,1  % в сравнение  с постигнатото през месец 

Декември 2015 г.  

Обобщените данни за 2016 г. сочат, че дружествата от икономическата група 

на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 48 098  хил. лева, което 

представлява повишение от 24,4 % в сравнение  с  2015 г.  

30.01.2017 Монбат АД оповести тримесечен инвидивидуален отчет за четвъртото 

тримесечие на 2016 г. 

27.02.2017 Монбат АД оповести следната информация: 
Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец януари 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер 

на  25 098  хил. лева, което представлява увеличение от 18,70 % в сравнение 

с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец 

януари 2016 г.  

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец януари 2017 г. е 2 986  хил. лева преди 

облагане с данъци, което представлява повишение на печалбата с 13,80 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за месец януари 2016 г.   

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец януари 2017 г. EBITDA в размер на 4 230 хил. лева, което представлява 

увеличение от 11,40  % в сравнение  с постигнатото през месец януари 2016 

г. 

01.03.2017 Монбат АД оповести тримесечен консолидиран отчет за четвъртото 
тримесечие на 2016 г. 

06.03.2017  Монбат АД оповести консолидирана прогноза за периода 2017 – 2021 г. 

27.03.2017 Монбат АД оповести следната информация: 

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец февруари 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в 

размер на  26 627  хил. лева, което представлява увеличение от 28,9  % в 

сравнение с реализираните консолидирани нетни приходи от продажби 

през месец февруари  2016  г.  

Обобщените данни за първите два месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани 

нетни приходи от продажби в размер на 51 725 хил. лева, което 

представлява увеличение от 23,7 %  в сравнение с консолидираните нетни 



 

приходи от за същия период на 2016 г.  

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец февруари 2017 г. е 2 498  хил. лева преди 

облагане с данъци, което представлява понижение на печалбата с 7,1 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 

данъци за месец февруари 2016 г.   

Обобщените данни за първите два месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди 

облагане с данъци в размер на 5484 хил. лева, което представлява 

увеличение на печалбата от 3,20 % в сравнение с реализираната 

консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 

г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец февруари 2017 г. EBITDA в размер на 4 097 хил. лева, което 

представлява повишение от 7,3  % в сравнение  с постигнатото през месец 

февруари 2016 г.  

Обобщените данни за първите два месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 8 

327  хил. лева, което представлява повишение от 9,3 % в сравнение със 

същия период на 2016 г. 

30.03.2017  Монбат АД оповести годишен одитиран индивидуален отчет за 2016 г.  

25.04.2017 Монбат АД оповести следната информация:  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец март 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  

26 473  хил. лева, което представлява увеличение от 19,80  % в сравнение с 

реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец март  

2016  г.  

Обобщените данни за първите три месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани 

нетни приходи от продажби в размер на 78 198 хил. лева, което 

представлява увеличение от 22,40 %  в сравнение с консолидираните нетни 

приходи от за същия период на 2016 г.  

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец март 2017 г. е 4 074  хил. лева преди облагане 

с данъци, което представлява повишение на печалбата с 19,60 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 



 

данъци за месец март 2016 г.   

Обобщените данни за първите три месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди 

облагане с данъци в размер на 9 558 хил. лева, което представлява 

увеличение на печалбата от 9.60 % в сравнение с реализираната 

консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 

г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец март 2017 г. EBITDA в размер на 5 574 хил. лева, което представлява 

повишение от 17,30  % в сравнение  с постигнатото през месец март 2016 г.  

Обобщените данни за първите три месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 13 

901  хил. лева, което представлява повишение от 12,4 % в сравнение със 

същия период на 2016 г. 

02.05.2017  Монбат АД  оповести тримесечен индивидуален отчет за първо 

тримесечие на 2017г. 

02.05.2017 Монбат АД оповести годишен одитиран консолидиран отчет към 

31.12.2016 г. 

19.05.2017 Монбат АД оповести покана за свикване на Редовно общо събрание на 

акционерите и материали за общо събрание на акционерите за 

26.06.2017г.  

25.05.2017 Манбат АД оповести следната информация:  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец април 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  

23 068  хил. лева, което представлява увеличение от 47,90  % в сравнение с 

реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец 

април 2016  г.  

Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че 

дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали 

консолидирани нетни приходи от продажби в размер на 101 266  хил. лева, 

което представлява увеличение от 27,40 %  в сравнение с консолидираните 

нетни приходи от за същия период на 2016 г. 

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец април 2017 г. е 3 352  хил. лева преди облагане 

с данъци, което представлява повишение на печалбата с 220,20 %  в 

сравнение с реализираната консолидирана печалба преди облагане с 



 

данъци за месец април 2016 г.   

Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че 

дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали 

печалба преди облагане с данъци в размер на 12 910 хил. лева, което 

представлява увеличение на печалбата от 32.20 % в сравнение с 

реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия 

период на 2016 г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец април 2017 г. EBITDA в размер на 4 791 хил. лева, което представлява 

повишение от 107.10  % в сравнение  с постигнатото през месец април 2016 

г.  

Обобщените данни за първите четири месеца на 2017 г. сочат, че 

дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в 

размер на 18 692  хил. лева, което представлява повишение от 27,30 % в 

сравнение със същия период на 2016 г. 

26.05.2017  Монбат АД оповести публрикация на поканата за свикване на Общо 

събрание на акционерите.  

30.05.2017 Монбат АД оповести тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие 

на 2017г. 

26.06.2017 Монбат АД оповести следната информация: 

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са реализирали през 

месец май 2017 г. консолидирани нетни приходи от продажби в размер на  

19 833  хил. лева, което представлява увеличение от 24,60  % в сравнение с 

реализираните консолидирани нетни приходи от продажби през месец май 

2016  г.  

Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали консолидирани 

нетни приходи от продажби в размер на 121 099  хил. лева, което 

представлява увеличение от 26,90 %  в сравнение с консолидираните нетни 

приходи от за същия период на 2016 г. 

Реализираната консолидирана печалба на дружествата от икономическата 

група на Монбат АД за месец май 2017 г. е 3 031  хил. лева преди облагане с 

данъци, което представлява повишение на печалбата с 12,60 %  в сравнение 

с реализираната консолидирана печалба преди облагане с данъци за месец 

май 2016 г.   

Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 



 

от икономическата група на Монбат АД са реализирали печалба преди 

облагане с данъци в размер на 15 941 хил. лева, което представлява 

увеличение на печалбата от 27,90 % в сравнение с реализираната 

консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2016 

г.  

Дружествата от икономическата група на Монбат АД са постигнали през 

месец май 2017 г. EBITDA в размер на 4 454 хил. лева, което представлява 

повишение от 8,40  % в сравнение  с постигнатото през месец май 2016 г.  

Обобщените данни за първите пет месеца на 2017 г. сочат, че дружествата 

от икономическата група на Монбат АД са постигнали EBITDA в размер на 23 

146  хил. лева, което представлява повишение от 23,20 % в сравнение със 

същия период на 2016 г. 

26.06.2017 Монбат АД оповести следната информация:  

ИКОНОМИЧЕСКАТА ГРУПА МОНБАТ ПРИДОБИВА ДВЕ КОМПАНИИ ЗА 

ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ В ГЕРМАНИЯ И ПЛАНИРА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В 

ЕДИН ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ЛИДЕРИ НА ТОЗИ БЪРЗО 

РАЗВИВАЩ СЕ ПАЗАР 

Икономическата група Монбат придобива 100% от всички движими и 

недвижими активи на двете компании Gaia Akkumulatorenwerke GmbH (ГАЯ 

Акумулаторенверке ГмбХ) и EAS Germany GmbH (ЕАС Германия ГмбХ) и 

слива двете дружества в EAS Batteries GmbH (ЕАС Батерийс ГмбХ), базирана в 

Нордхаузен, Германия. Монбат ще капитализира съществуващите в двете 

слети дружества опит и експертни познания и умения в литиево-йонната 

област и ще се фокусира върху разширение на производствения капацитет и 

комерсиализиране на новоразработената клетъчна технология.  

Това придобиване ще донесе допълнителна диверсификация на групата 

Монбат и бележи навлизането й в литиево-йонния бизнес, който е базова 

технология за декарбонизация на стационарните и мобилните енергийни 

решения. Допълнително то е предпоставка за ново пазарно присъствие при 

високоенергийните литиево-йонни батерийни системи, базирано на сигурна 

и доказана LFP-клетъчна химия – уникален технологичен подход, предприет 

глобално от само едно друго голямо дружество. Тази технология позволява 

отговор на много нишови високоенергийни приложения и покрива 

изключително високите исиквания за сигурност и надеждност, изисквани 

при космическите и отбранителните приложения, в морския и в 

обществения транспорт.  

Монбат ще модернизира сградите в Нордхаузен, ще развие целия бизнес и 

допълнително ще разшири продажбите в Германия и съседните страни. 



 

Групата планира да инвестира над 5 милиона евро през следващите две 

години в ново модерно оборудване, както и да разшири екипа на новото 

дружество. Определеният за управляващ директор на EAS Batteries GmbH 

(ЕАС Батерийс ГмбХ), Михаел Дойтмайер (Michael Deutmeyer) коментира: 

“Монбат ни предоставя финансова стабилност и инвестиции в оборудване 

на модерно техническо равнище, от които EAS се нуждае, за да стане по-

конкурентна, увеличавайки качеството на продуктите и производствения си 

капацитет. Екипът в Нордхаузен има над двадесетгодишен опит в 

широкоформатните литиево-йонни клетки. Монбат има богат пазарен опит, 

както и опит в масовото производство на висококачествени оловно-кисели 

батерии. Съчетанието на тези умения е идеалната основа за осъществяване 

на бизнес плана за развитие. Екипът на EAS е изключително благодарен за 

този нов шанс, както и за доверието в способностите му. Ние сме силно 

мотивирани да превърнем новите инвестиции в търговски успех!”  

Председателят на Съвета на директорите и изпълнителен директор на 

Монбат, Атанас Бобоков, заяви: “Това придобиване бележи навлизането на 

Монбат на германския пазар и същевременно е ангажимент към технология 

с потенциал да промени света. През последните две години анализирахме 

много възможности за по-нататъшен растеж на нашата група, но 

комбинацията от бившите компании Gaia (Гая) и EAS (ЕАС) е уникална, точно 

както е уникално и познанието на екипа. Монбат ще съживи и слее тези две 

компании в един цялостен бизнес процес - от технология, през 

производство до продажби. Ще развием бизнеса и ще разработим нови 

продукти с отличително качество. Ще изградим модерни технологии, които 

ще ни позволят да произвеждаме тези нови продукти в големи количества в 

полза на всички заинтересовани страни. EAS Batteries (ЕАС Батерийс) ще 

бъде и източник на енергия за Монбат и всички ние с вълнение очакваме да 

започнем работа!”  

Монбат АД е базиран в София производител на оловно-кисели 

акумулаторни батерии и една от най-големите български компании. Тя е 

регистрирана за търговия на Българска фондова борса-София АД в премуим 

сегмента на акции и е с пазарна капитализация от приблизително 230 

милиона евро. Монбат е основана през 1959 година, приватизирана е през 

1998 година и оттогава се превърна в най-големия производител на батерии 

в Източна Европа със заводи за производство и рециклиране в три различни 

държави в региона. Монбат изнася продукцията си в над 60 страни 

26.06.2017  Монбат АД оповести важните решения, приети на Общото събрание на 

акционерите на 26.06.2017:  

1. Общото събрание на акционерите прие индивидуалния и 

консолидирания годишни доклади на Съвета на директорите за дейността 



 

на дружеството през 2016 г., одитираните индивидуален и консолидиран 

годишни финансови отчети на дружеството за 2016 г. и одиторските 

доклади, годишния доклад за дейността на директора за връзки с 

инвеститорите на МОНБАТ  АД през 2016 г. и доклада за дейността на 

одитния комитет за 2016 г. 

2. Общото събрание на акционерите прие решение   Печалбата на 

дружеството след данъци, реализирана през 2016 г.  в размер на 18 102 

841.16 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 070 841,16 

лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 11 032 000 

лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да 

получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния 

депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овласти 

СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически 

действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително 

избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 

3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на 

Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. 

4. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет в следния състав:  

Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан 

Карабинов. 

5.  Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  

регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на 

одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт 

Одит ООД  

6. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на 

дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2016 г. на 

членовете на СД на МОНБАТ АД  в общ размер на до 500 000 лева, както и да 

разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в 

рамките на гласувания размер. 

7. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на 

дружеството 

29.06.2017 Монбат АД-София оповести протокол от общо събрание на акционерите 

проведено на 26.06.2017 г. 

29.06.2017 Монбат АД  представи уведомление за паричен дивидент: 

Решението за разпределяне на паричен дивидент е взето на ОСА на 

дружеството проведено на 26-06-2017 г. в София . На ОСА е гласуван 

дивидент за 2016 г. в общ размер на 11032000 Размер на дивидента за една 



 

акция бруто - 0.282 лв. Размер на дивидента за една акция нето (само за 

акционери физически лица) - 0.268 (само за акционери физчески лица) лв. 

 
 
2. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА МОНБАТ АД, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ 
ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 г. ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
 

Към 30.06.2017 г. МОНБАТ АД отчита на  индивидуална база нетни приходи от 
продажби на стойност 146 790 хил. лв., което представлява намаление  от 6,25  % в 
сравнение с реализираните към 30.06.2016 г. нетни приходи от продажби на 
инидивидуална база в размер на 156 578 хил. лв.  

Реализираната печалба преди облагане с данъци на МОНБАТ АД на 

инидивидуална база към 30.06.2017 г e в размер на 5 568  хил. лева., спрямо отчетената 

към 30.06.2016 г.  инидивидуална печалба, преди облагане с данъци на стойност 12 182 

хил. лв. Това представлява понижение на печалбата, преди облагане с данъци с 54,29 

%.  

Индивидуалната нетна печалба на МОНБАТ АД към 30.06.2017 г. е в размер на 5 

001  хил.лв. и регистрира понижение от 54,39 % в сравнение с нетната печалба на 

дружеството на инидивидуална база към 30.06.2016 г. , която е на стойност 10 964 хил. 

лв.   

Към 30.06.2017 г. EBITDA (печалбата преди облагане с данъци + амортизации, 
увеличена с финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД 
на инидивидиулна база е в размер на 8 776 хил. лв. в сравнение с регистрираната към 
30.06.2016 г. EBITDA на инидивидуална база на стойност 14 749 хил. лв. Това 
представлява  понижение на EBITDA със 40,5  %.  

Към 30.06.2017 г. EBIT (печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с 
финансовите разходи и намалена с финансовите приходи) на МОНБАТ АД на 
инидивидуална база е на стойност 5 715 хил. лв., спрямо EBIT към 30.06.2016 г. на 
инидивидуална база в размер на 12 021  хил. лв. , което представлява намаление на 
EBIT с 52,45 %.  

 
 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
Таблица 2 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ: 30.6.2017 30.6.2016

Коефициент на обща ликвидност 2,07 1,72

Коефициент на бърза ликвидност 1,55 1,26

Коефициент на абсолютна ликвидност 0,07 0,04

Коефицент на незабавна ликвидност 0,08 0,04  
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Таблица 3 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ: 30.6.2017 30.6.2016
Рентабилност на Основния Капитал 0,13 0,28

Рентабилност на Собствения Капитал (ROE) 0,03 0,07
Рентабилност на Активите (ROA) 0,02 0,05  
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Таблица 4 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ: 30.6.2017 30.6.2016
Коефициент на задлъжнялост 0,63 0,53

Дълг / Активи 0,39 0,34
Коефициент  на финансова автономност 1,59 1,90  
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Таблица 5 

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 30.6.2017 30.6.2016

EBITDA 8 776            14 749         

EBIT 5 715            12 021         
НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 146 790 156 578  
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1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е 
ИЗПРАВЕНО  МОНБАТ АД  ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ ПЕРИОД  

 

СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 

ОБЩ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ РИСК  
 

По данни на Националния статистически институт през юни 2017 г. общият 
показател на бизнес климата се понижава с 0.7 пункта спрямо предходния месец в 



 

резултат на неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в промишлеността и 
услугите.  

 

Източник: НСИ 

 
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” намалява с 1.2 пункта в 

сравнение с май, което се дължи на изместване на очакванията на промишлените 
предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от 
„по-добро” към запазване на „същото”. Същевременно анкетата регистрира известно 
подобрение на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с 
благоприятни очаквания за производствената активност през следващите три месеца. 
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила продължават да са 
основните проблеми за развитието на бизнеса. По отношение на продажните цени в 
промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без 
промяна през следващите три месеца.  

По данни на Националния статистически институт през юни съставният показател 
„бизнес климат в строителството” нараства с 2.2 пункта в резултат на оптимистичните 
оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на 
предприятията. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в 
сравнение с предходния месец, като прогнозите им за следващите три месеца са дейността 
да се задържи на същото равнище. Основните фактори, затрудняващи предприятията, 
остават несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна 
сила, като анкетата отчита намаление на негативното влияние на първите два фактора. 
Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват 
запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.  

По данни на Националния статистически институт съставният показател „бизнес 
климат в търговията на дребно” се повишава с 0.7 пункта, което се дължи на подобрените 
оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. 
Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца 
обаче очакванията им са по-неблагоприятни. Конкуренцията в бранша, недостатъчното 
търсене и несигурната икономическа среда продължават да са най-сериозните 
затруднения за развитието на бизнеса. По отношение на продажните цени очакванията на 
търговците са за известно увеличение през следващите три месеца.  

По данни на Националния статистически институт през юни съставният 
показател „бизнес климат в сектора на услугите” спада с 3.7 пункта  в резултат на 
изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията 
през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото”. Относно 
търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, но 



 

очакванията им за следващите три месеца са по-резервирани. Основните пречки за 
дейността в сектора остават конкуренцията в бранша и несигурната икономическа 
среда, макар че през последния месец е отчетено намаление на неблагоприятното им 
въздействие.  

Оценката за състоянието на икономиката и финансите на Управителния съвет на 
ЕЦБ към 8 юни 2017 г. сочи, че протичащият процес на икономически растеж в 
еврозоната е все по- устойчив и се разширява по сектори и по страни. През първото 
тримесечие на 2017 г. БВП в реално изражение на еврозоната нарасна на тримесечна 
база с 0,6 % след увеличение с 0,5% през последното тримесечие на 2016 г. 
Икономическата активност в еврозоната допълнително се подпомага и от устойчивото 
възстановяване на световната икономика. Нарастването на световната търговия 
значително се ускорява през последните месеци, благоприятствано, наред с други 
фактори, от възстановяването в икономиките с възникващи пазари. Перспективите за 
икономическия растеж в еврозоната обаче продължават да бъдат занижени поради 
бавното осъществяване на структурни реформи (по-конкретно на пазарите на стоки и 
услуги) и все още съществуващата необходимост от корекции в балансите на някои 
сектори независимо от текущите подобрения. 

Според макроикономическите прогнози за еврозоната на експерти на 
Евросистемата от юни 2017 г., приключени в края на май и направени с презумпцията 
за цялостно прилагане на всички мерки на ЕЦБ по паричната политика, се предвижда 
БВП в реално изражение да нарасне годишно с 1,9 % през 2017 г., с 1,8 % през 2018 г. и 
с 1,7 % през 2019 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти от ЕЦБ 
от март 2017 г. прогнозата за растежа на реалния БВП е ревизирана нагоре за целия 
прогнозен период. Рисковете относно перспективите за растежа в еврозоната се 
оценяват като балансирани в общи линии. От една страна, сегашната положителна 
циклична инерция увеличава шансовете за по-силен от очакваното икономически 
подем. От друга страна, все още съществуват рискове за по-нисък растеж, свързани 
предимно с фактори от глобален характер. 
 
ЛИХВЕН РИСК  

 
Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в 

лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България. 
На своето заседание по паричната политика на 8 юни 2017 г. Управителният 

съвет на ЕЦБ излезе със заключението, че високата степен на нерестриктивност на 
паричната политика е все още необходима, за да се засили натискът за повишаване на 
базисната инфлация и да се подкрепи общата инфлация в средносрочен план. 
Информацията, получена след предходното заседание по въпросите на паричната 
политика от края на април, свидетелства за по-силна динамика в икономиката на 
еврозоната и според прогнозите тя ще нараства с малко по-ускорен темп в сравнение с 
предишните очаквания. Управителният съвет смята, че рисковете по отношение на 
перспективите за растежа са като цяло балансирани. При това положение става все по-
голяма вероятността да не се осъществят неблагоприятните сценарии относно 
перспективите за ценовата стабилност, най-вече поради отпадането до голяма степен 
на рисковете от дефлация. Ето защо Управителният съвет взе решение да прекрати 
включването на по-нататъшно намаляване на лихвените проценти в своя ориентир.  

 
Основните лихвени проценти, определени от БНБ за периода  

01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. са: 



 

                        Таблица 6 

Месец Основен лихвен 
процент  

Януари 2017 г. 0.00 % 

Февруари 2017 г. 0.00 % 

Март 2017 г. 0.00 % 

Април 2017 г. 0.00 % 

Май 2017 г. 0.00 % 

Юни 2017 г. 0.00 % 

 
                              *Източник:БНБ 

 
ИНФЛАЦИОНЕН РИСК  

 
Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което 

парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и 
фирмите. 

По данни на НСИ индексът на потребителските цени за април 2017 г. спрямо 
март 2017 г. е 100.7 %, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на 
годината (април 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 1.5 %, а годишната инфлация за 
април 2017 г. спрямо април 2016 г. е 2.6%. Средногодишната инфлация за периода май 
2016 - април 2017 г. спрямо периода май 2015 - април 2016 г. е 0.2 %. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за април 2017 г. спрямо март 
2017 г. е 100.5 %, т.е. месечната инфлация е 0.5 %. Инфлацията от началото на годината 
(април 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.6 %, а годишната инфлация за април 2017 г. 
спрямо април 2016 г. е 1.7 %. Средногодишната инфлация за периода май 2016 - април 
2017 г. спрямо периода май 2015 - април 2016 г. е минус 0.5%. 

Индексът на потребителските цени за май 2017 г. спрямо април 2017 г. е 99.7 %, 
т.е. месечната инфлация е минус 0.3 %. Инфлацията от началото на годината (май 2017 
г. спрямо декември 2016 г.) е 1.2 %, а годишната инфлация за май 2017 г. спрямо май 
2016 г. е 2.3 %. Средногодишната инфлация за периода юни 2016 - май 2017 г. спрямо 
периода юни 2015 - май 2016 г. е 0.5 %. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за май 2017 г. спрямо април 
2017 г. е 99.8 %, т.е. месечната инфлация е минус 0.2 %. Инфлацията от началото на 
годината (май 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.4 %, а годишната инфлация за май 
2017 г. спрямо май 2016 г. е 1.4 %. Средногодишната инфлация за периода юни 2016 - 
май 2017 г. спрямо периода юни 2015 - май 2016 г. е минус 0.2 %. 

Индексът на потребителските цени за юни 2017 г. спрямо май 2017 г. е 99.5 %, 
т.е. месечната инфлация е минус 0.5 %. Инфлацията от началото на годината (юни 2017 
г. спрямо декември 2016 г.) е 0.7 %, а годишната инфлация за юни 2017 г. спрямо юни 
2016 г. е 1.9 %. Средногодишната инфлация за периода юли 2016 - юни 2017 г. спрямо 
периода юли 2015 - юни 2016 г. е 0.8 %. 

Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни 2017 г. спрямо май 
2017 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Инфлацията от началото на 
годината (юни 2017 г. спрямо декември 2016 г.) е 0.3%, а годишната инфлация за юни 
2017 г. спрямо юни 2016 г. е 1.1%. Средногодишната инфлация за периода юли 2016 - 
юни 2017 г. спрямо периода юли 2015 - юни 2016 г. е 0.1 %. 
 

Инфлацията за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. е следната: 



 

 
  Таблица 7 

 
 

 

*Източник:НСИ 

 
ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК  

 

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна 
промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически сътресения и 
неблагоприятни промени в европейското и/или националното законодателство, в 
резултат на което средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени 
негативно, a инвеститорите да понесат загуби.  

Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите 
ангажиментите за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в 
качеството й на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност 
ограничаване на неефективните разходи, от една страна, както и със силната 
дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от терористични 
атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови страни в 
непосредствена близост до България.  

България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава да 
бъде сериозно засегната от общо европейския проблем с интензивния бежански поток 
от Близкия изток. 

Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни 
промени и в частност тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в 
страната.  

 

ВАЛУТЕН РИСК 
 

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от 
изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността от 
евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би довело 
или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо чуждестранните 
валути. 

Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове, 
плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Тъй като 
съгласно действащото законодателство в страната българският лев е фиксиран към 
еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската народна банка е длъжна да 
подържа ниво на българските левове в обръщение, равно на валутните резерви на 
банката, рискът от обезценяване на лева спрямо  европейската валута е минимален и 
се състои във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. На този 
етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията са валутният борд да бъде 
отменен при приемането на еврото в България за официална платежна единица.  

Месец % на инфлацията 

Януари 2017 г.  1,3 % 

Февруари 2017 г.  0.0 % 

Март 2017 г.  - 0.5 % 

Април 2017 г. 0.7 % 

Май 2017 г. - 0.3 % 

Юни 2017 г. - 0.5 % 



 

Теоретично, валутният риск би могъл да се повиши, когато България се 
присъедини към втория етап на Европейския Валутен Механизъм (ЕRМ II). Това е режим, 
в който страната трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/-
15% спрямо централен паритет.  На практика, всички държави, които понастоящем са в 
този механизъм (Дания, Естония, Кипър, Литва, Латвия, Малта), са свидетели на 
колебания, които са съществено по-малки от позволените ±15%.  

Фиксираният курс на лева към еврото не елиминира за българската валута риска 
от неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите основни валути 
(щатски долар, британски паунд, швейцарски франк) на международните финансови 
пазари, но към настоящия момент дружеството не счита, че такъв риск би бил 
съществен по отношение на дейността му. Дружеството може да бъдат засегнато от 
валутния риск в зависимост от вида на валутата на паричните постъпления и от вида на 
валутата на потенциалните заеми на дружеството. 
 

ЛИКВИДЕН РИСК 
 

 Проявлението на ликвидния риск по отношение на дружеството се свързва с 
възможността за липса на навременни и/или достатъчни налични средства за 
посрещане на всички текущи задължения. Този риск може да настъпи, както при 
значително забавяне на плащанията от страна на длъжниците на дружеството, така и 
при не достатъчно ефективно управление на паричните потоци от дейността на 
дружеството. 
 

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ 
 
РИСК ОТ ПРОМЕНИ НА ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИ МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ 

 
Основната дейност на МОНБАТ АД е производство и търговия с акумулатори и 

оловно-кисели батерии – стартерни, стационарни с телекомуникационно приложение, 
полу -тракционни, специални с военно приложение и локомотивни. Главните  суровини 
и материали в производствения процес на дружеството са олово и оловни сплави, 
полипропилен, полиетиленов сепаратор и сярна киселина. 

През шестмесечието на 2017 г. оловото заема 70 % от разходите за единица 
продукт.  

 

 
 

** Средната цена на оловото зa периода 31.01.2017 -  30.06.2017 е  2221.65 USD/MT 



 

 

Рискът от промяната в цените на основната суровина – олово се управлява чрез 
изграждането на собствени рециклиращи мощности.  
 
ЗАВИСИМОСТ НА МОНБАТ АД ОТ ДИСТРИБУТОРИ, ДОСТАВЧИЦИ, КЛИЕНТИ 

 
Не съществува зависимост на МОНБАТ АД от клиенти, тъй като продажбите не се 

извършват директно с клиенти, а се опосредстват от широка дистрибуторска мрежа в 
страната и чужбина. Продажбите с отложено плащане в страната и в чужбина  се 
застраховат в Българска агенция за експортно застраховане /БАЕЗ/, поради което 
изцяло е елиминиран рискът от неплащане от страна на клиентите.  

МОНБАТ АД е експортно ориентирана компания. Дружеството изнася голяма 
част от своята продукция.  

Представената по-долу таблица показва разпределението на пазарите на 
МОНБАТ АД на инидивидуална база за  към 30.06.2017 г.:  

Таблица 8  

30.06.2017 г. 30.06.2016 г.
Държава Експорт ('000.евро) % Експорт ('000 евро) %

Франция 9 048,64                         18,41          8 149,09                 15,89    

Други 6 714,51                         13,66          9 443,36                 18,67    

Германия 4 480,61                         9,12             4 073,35                 7,94      

Нидерландия 3 758,35                         7,65             3 223,93                 6,29      

Сърбия 3 541,26                         7,21             1 031,91                 2,01      

Обединеното кралство 3 387,99                         6,89             2 598,37                 5,07      

Италия 2 986,71                         6,08             3 628,83                 7,08      

Испания 2 772,21                         5,64             4 643,94                 9,05      

Румъния 2 540,09                         5,17             2 933,18                 5,72      

Дания 1 211,29                         2,46             927,48                    1,81      

Ливан 1 082,90                         2,20             1 085,97                 2,12      

Белгия 1 035,44                         2,11             1 294,98                 2,52      

Финландия 1 006,76                         2,05             1 270,48                 2,48      

ЮАР 915,95                            1,86             1 091,33                 2,13      

Русия 862,62                            1,76             821,06                    1,42      

Тунис 841,75                            1,71             346,72                    0,60      

Украйна 788,39                            1,60             2 528,18                 4,93      

Португалия 775,30                            1,58             674,45                    1,31      

Чехия 713,78                            1,45             811,76                    1,58      

Ирландия 682,97                            1,39             712,36                    1,39      

ОБЩО 49 147,53                      100          51 290,74              100  
 

За периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. МОНБАТ АД е реализирало  на 
инидивидуална база общо приходи от чужбина в размер на 49 147  хил. евро., които 
представляват 65,50 % от общите нетни приходи от продажби.  

За периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г. основен пазар на МОНБАТ АД е  Франция 
с 9 048 хил. евро приходи от продажби, което представлява 18,41 % от общия износ на 
дружеството на индивидуална база. 

Реализираните приходи от продажби на вътрешен пазар на инидивидуална база 
база  към 30.06.2017 г. са в размер на 50 666 хил.лв.  ( 25 905 хил. евро) и представляват 
34,50. % от общите нетни приходи от  продажби.  
 



 

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПРЕЗ 
ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2017 Г. 

Свързани лица за МОНБАТ АД са всички дружества, в които МОНБАТ АД 
притежава над 50 на сто от капитала и свързаните с тях лица.  

Свързани лица за МОНБАТ АД са и всички дружества, в които акционерът 
„ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” ЕАД притежава над 50 на сто от капитала, както и всички 
дружества, в които едноличният собственик на капитала на „ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ” 
ЕАД притежава над 50 на сто от капитала.  

Не са извършвани големи сделки със свързани лица на МОНБАТ АД на 
инидивидуална база към 30.06.2017 г.  Всички сделки със свързани лица са оповестени 
в междинния  финансов отчет на Монбат АД към 30.06.2017 г.  
 
 
 
Дата: 31.07.2017 г.                                                         За МОНБАТ АД:    
                   /Атанас Бобоков – Изпълнителен член на СД /  


