
 

ДОКЛАД 

 
 

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД 

ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО НА МЕЖДИНЕН ДИВИДЕНТ НА БАЗА 6-МЕСЕЧЕН ФИНАНСОВ 

ОТЧЕТ 

 

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДОКЛАДА 

Настоящият доклад (наричан по-долу „Докладът”) е изготвен от Съвета на директорите на Сирма 

Груп Холдинг АД (наричано по-долу „Дружеството”) на основание чл. 115в, ал. 2, т. 1 от Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа (наричан по-долу „ЗППЦК”). Докладът е изготвен на база 

счетоводната информация, съдържаща се в индивидуалния междинен финансов отчет на 

Дружеството към 30.06.2022 г. 

Целта на настоящия доклад е да удостовери пред акционерите на Сирма Груп Холдинг АД, че на 

база оповестения шестмесечен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г., Дружеството 

разполага с достатъчно средства за изплащане на 6-месечен дивидент и че изплащането му няма 

да доведе до задлъжнялост към персонал, бюджет и други. 

 
 

ДИВИДЕНТНА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 

Дружеството е разработило своя дивидентна политика, която ще бъде представена за 

утвърждаване от акционерите на второто акционерно събрание през четвъртото тримесечие на 

2022 година и веднага ще бъде приложена на практика. Дружеството ще се стреми да поддържа 

коефициент на изплащане на дивиденти не по-малко от 50% от нетната печалба, при спазване на 

приложимото законодателство и покриване на финансовите нужди за инвестиции и ръст. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА НА 6-МЕСЕЧНИЯ ДИВИДЕНТ 
 

Съгласно чл.115в от ЗППЦК Съветът на директорите, като взе предвид следното: 

 
Неразпределената печалба към 30.06.2022г на базата на финансов отчет към 30.06.2022г. е в размер 

на 8.557.506,26 лв., включваща: 

o текущ счетоводен резултат за периода 01 януари до 30 юни на текущата годинa на 
базата на финансов отчет към 30.06.2022г. в размер на 998.372,20 лв.; 

o неразпределена печалба от предходни години в размер на 7.559.134,06 лв.; 
 

предлага Общото събрание на акционерите да одобри решение за разпределение на печалбата 
под формата на шестмесечен дивидент, в съответствие с чл. 247а от Търговския закон със следните 
параметри: 
 
Вид на дивидента: паричен 



 

Общ размер на дивидента /бруто/: BGN 889.135,08 

Размер на дивидент за една акция /бруто/: BGN 0,015 

Период на изплащане на дивидента в съответствие със законово 

предвидените срокове, но не по-

късно от 60 дни от решение на Общо 

събрание 

 
ЦЕЛ НА ИЗПЛАЩАНЕТО НА 6-МЕСЕЧНИЯ ДИВИДЕНТ 

Дружеството следва приетите препоръки на Годишното Общо Събрание на Акционерите от 

24.06.2022 г. за разпределяне на дивидент през втората половина на 2022 г. 

Съветът на директорите счита, че с изплащането на 6-месечен дивидент ще се затвърди и повиши 

доверието на инвеститорите (както институционални, така и индивидуални), като същевременно 

ще им бъде предоставена възможност да получат доходност от резултатие от досегашната 

дейност на Дружеството. 

 
 

АНАЛИЗ НА ЧАСТИТЕ ОТ МЕЖДИННИЯ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2022 г., ОТНОСИМИ КЪМ 6-МЕСЕЧНИЯ 

ДИВИДЕНТ 

 

Ключови финансови показатели 

Съветът на директорите счита, че възможността за изплащането на 6-месечния дивидент се определя в 

най-съществена степен от следните финансови индикатори на Дружеството към 30.06.2022 г.: 

 

Финансов индикатор Стойност в хил.лв. Бележка 

Печалба за периода  998 01.01.2022 – 30.06.2022 

Коефициент на абсолютна (незабавна) 
ликвидност 

0,0756 
Парични средства / текущи задължения 

Коефициент на бърза ликвидност 0,2109 
(Текущи вземания - материални запаси) / (текущи 

задължения) 

Коефициент на задлъжнялост 0,2431 Съотношение: дълг / собствен капитал 

Посочените финансови индикатори показват, че Дружеството формира значителна печалба и се 

намира в стабилно финансово състояние, характеризиращо се с висока ликвидност и ниска степен 

на задлъжнялост. 

 

Намаляването на текущите активи със средствата, които ще се разпределят към акционерите при 
плащането на 6-месечния дивидент, няма да промени същественно съотношението им с текущите 
пасиви или да доведе до забавяне или просрочие при изплащане на текущите пасиви. 

Към датата на изготвяне на доклада Дружеството няма поети и неизплатени задължения, чийто 



 

срок на погасяване да е изтекъл преди предложението за решение за разпределение на 6-месечен 

дивидент. 

 

Обобщение 

На базата на шестмесечния финансов отчет към 30.06.2022г. Съветът на директорите счита, че са 

налице условията по чл. 115в, ал. 2, т. 1 ЗППЦК за изплащане на 6-месечен дивидент, а именно: 

• средствата, с които Дружеството разполага към 30.06.2022 г. и се очаква да разполага през 

втората половина на 2022 г., са достатъчни за изплащането на 6-месечния дивидент; и 

• изплащането на 6-месечния дивидент не поставя под заплаха текущото обслужване на 

задълженията на Дружеството към кредитори, персонал, бюджет и други в обичайния ход на 

неговата дейност. 

 

НАЛИЧИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА 6-МЕСЕЧНИЯ ДИВИДЕНТ 

С оглед на представената финансова информация, Съветът на директорите счита, че са налице 

условията, предвидени в чл. 247а от Търговския закон и чл. 115в, ал. 2 от ЗППЦК, за изплащането на 

6-месечния дивидент, като Дружеството разполага с необходимите средства и че не съществува 

ликвиден риск след изплащане на планираната сума за разпределение на дивидент. 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


