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СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИННИЯ 
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ НА ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ – ХОЛДИНГ АД КЪМ 30 ЮНИ 2019  

 

Този междинен консолидиран финансов отчет е съставен на база на принципа 
действащо предприятие, както за компанията майка, така и за всички предприятия от Групата. 
Консолидираният финансов отчет е одобрен за издаване с решение на Съвета на директорите. 
 

           1. Корпоративна информация 

          Описание на дейността на компанията майка 

„Индустриален капитал - Холдинг“ АД е регистриран по ф.д. № Ф.Д  13060/1996 по 
описа на Софийски градски съд; Булстат 121619055, без срок на съществуване. Дружеството не 
е регистрирано по Закона за ДДС. „Индустриален капитал – Холдинг“ АД е правоприемник на 
ПФ „Индустриален капитал” АД. 

Седалището и адресът на управление са в град София, район “Оборище”, ул. “Бачо 
Киро” №8; телефон/факс: +359 2 980-26-48; +359 2 980-34-38 Факс: +359 2 986- 92-65, e-mail: 
office@hika-bg.com, електронна страница в интернет: www.hika-bg.com 

Публичност: Публично дружество регистрирано от Комисията за финансов надзор 

Търговия на акции: Българска фондова борса – София, Неофициален пазар  

  Капиталът на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД е в размер на 15 707 470 лева, с 
номинал 1 лев на акция.  

Органите на управление на дружеството са Общото събрание на акционерите и 
Съветът на директорите.  

Съветът на директорите се състои от следните членове: 
Милко Ангелов Ангелов– управляващ; 
Димитър Богомилов Тановски – управляващ; 
Иван Делчев Делчев - председател на колективен орган на управление; 
Цоко Цолов Савов - член на колективен орган на управление; 
Георги Василев Бочев - член на колективен орган на управление. 
Живко Петров Арнаудов - член на колективен орган на управление. 
 
Дружеството се представлява от изпълнителните директори Димитър Богомилов 

Тановски и Милко Ангелов Ангелов. 
 
В Дружеството действа одитен комитет. Одитният комитет подпомага работата на 

Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо управление, които извършват 
мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на риска и системата на 
финансово отчитане на дружеството.  

 
Одитният комитет има следния състав: 
Валентин Иванов Стоилов             -      член  (независим член); 
Теменужка Христова Раденкова   -     председател  (независим член); 
Росен Стефанов Танчев     -     член  (независим член). 
 
Към 30.06.2019 г.  списъчният брой на персонала в дружеството е 11 ( 31.12.2018 г.: 11).  

 

Предметът на дейност на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД е: Придобиване, 
управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; 
придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на 
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патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на 
дружества, в които участва холдинговото дружество; собствена производствена и търговска 
дейност 
 

Участието на членовете на съвета на директорите в търговски дружества като 
неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на 
друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации 
като прокуристи, управители или членове на съвети: 
 
ЦОКО ЦОЛОВ САВОВ 
Участва в управителните органи на следните дружества: 
– Дружество: “РУБОЛТ” АД - гр. Русе 
Качество: Член на съвета на директорите и изпълнителен директор 
 
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ БОЧЕВ 
Участва в управителните органи на следните дружества: 
– Дружество: Синдикалната федерация на съобщенията 
Качество: Член на управителния съвет.  
 
ЖИВКО ПЕТРОВ АРНАУДОВ  
– Не участва в други управителни органи 
 
ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ ТАНОВСКИ 
Участва в управителните органи на следните дружества: 
– Дружество: “Профи’ Т“ ООД, гр. София 
Качество: Управител и съдружник 
– Дружество: “Профи’ТЛХ” EООД, гр. София 
Качество: Управител 
– Дружество: “ЗАИ” АД, гр. Берковица 
Качество: Физическо лице, представляващо “Профи-Т” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите и изпълнителен директор 
– Дружество: “Силома” АД, гр. Силистра 
качество: Физическо лице, представляващо “Профи-Т” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите 
– Дружество: “М + С ХИДРАВЛИК” АД, гр. Казанлък 
Качество: член на съвета на директорите 
– Дружество: “БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ” ООД - гр. София 
Качество: Управител 
– Дружество: “АБРАЗИВ КОМЕРС” АД, гр. Берковица 
Качество: Физическо лице, представляващо “Профи-Т” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите и изпълнителен директор 
– Дружество: “ЕМКА” АД, гр. Севлиево 
качество: Физическо лице, представляващо “Профи-Т” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите 
-Дружество: “ДАЕЛО” ООД, гр. София 
Качество: Управител 
-Дружество: М+С – 97 АД - гр. Казанлък, 
Качество: Физическо лице, изпълняващо задължения като член на съвета на директорите и 
изпълнителен директор 
-Дружество: "ПрофиТ естейт" ООД - гр. София, 
Качество: Съдружник 
 
ИВАН ДЕЛЧЕВ ДЕЛЧЕВ 
Участва в управителните органи на следните дружества:  
– Дружество: “Силома” АД - гр. Силистра 
Качество: Физическо лице, представляващо “ДЕНИДЕ” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите 
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– Дружество: “ М + С Хидравлик” АД - гр. Казанлък 
Качество: член на съвета на директорите 
– Дружество: “ЗАИ” АД - гр. Берковица,  
Качество: Физическо лице, представляващо “ДЕНИДЕ” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите  
– Дружество: “М + С 97” АД - гр. Казанлък,  
Качество: Член на Съвета на директорите  
– Дружество: “Дениде” ООД - гр. София 
Качество: Управител и съдружник 
– Дружество: “БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ” ООД - гр. София 
Качество: Управител  
– Дружество: “АБРАЗИВ КОМЕРС” АД - гр. Берковица 
Качество: Физическо лице, представляващо “ДЕНИДЕ” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите 
– Дружество: “EМКА” АД - гр. Севлиево 
Качество: Физическо лице, представляващо “ДЕНИДЕ” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите и изпълнителен директор 
– Дружество: “Нубекс” ООД - гр. София 
Качество: Управител 
 
МИЛКО АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ 
Участва в управителните органи на следните дружества: 
– Дружество: “МАНГ” ООД, гр. София 
Качество: Управител и съдружник 
– Дружество: “Силома” АД, 
Качество: физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на Съвета на директорите и изпълнителен директор 
– Дружество: “М + С Хидравлик” АД, гр. Казанлък 
Качество: физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му 
като изпълнителен директор и член на Съвета на директорите 
– Дружество: “ЗАИ” АД, гр. Берковица 
качество: физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му като 
член на Съвета на директорите 
– Дружество: “АБРАЗИВ КОМЕРС” АД, гр. Берковица 
Качество: Физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите 
– Дружество: “БАЛКАРС КОНСОРЦИУМ” ООД - гр. София 
Качество: Управител 
– Дружество: “Индустриален кредит - България” ЕООД 
Качество: Управител  
– Дружество: „СЕВТОПОЛИС СПОРТ” ООД 
Качество: Управител 
– Дружество: “ЕМКА” АД - гр. Севлиево 
Качество: Физическо лице, представляващо “МАНГ” ООД и изпълняващо задълженията му 
като член на съвета на директорите 
-      Дружество: “ПРЕМИУМ ВИНОСО” ООД - гр. София,  
Качество: Управител и съдружник 
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Структура на акционерния капитал 
 
Съгласно книгата на акционерите, данните за притежателите на акциите с право на глас 

към 27.06.2019 г. , са както следва: (в хил.) 
 

Акционери Брой 
акции 

% от 
капитала 

Индустриален кредит България ООД юридическо лице 2 852 18.16 

ЗАИ АД юридическо лице 1 590 10.12 

ЕМКА АД юридическо лице 1 589 10.11 

ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ юридическо лице 1 086 6.91 

Други юридически лица (41 ю.л.) юридически лица 1 900 12.10 

Индивидуални акционери (26 272 ф.л.) физически лица 6 690 42.60 

 Общо: 15 707 100.00 
 

Към 27.06.2019 г. акционери в дружеството са 45 юридически лица и 26 272 физически 
лица. 

 
Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от 

правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, 
размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите: 
 

Акционери в „Индустриален капитал – Холдинг“ АД 

  Акционери 

Лично 
притежавани 

акции към 
30.06.2019 г. % 

Начин на 
притежаван

е на 
акциите 

1 Индустриален кредит България ООД 
юридическо 
лице 2 852 800 18,16 лично 

2 ЗАИ АД 
юридическо 
лице 1 589 728 10,12 

лично 

3 ЕМКА АД 
юридическо 
лице 1 588 600 10,11 

лично 

4 ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 
юридическо 
лице 

 
1 085 992 6,91 

лично 

5 Он Хотер Ишай 
физическо 
лице 

862 476 
5,49 

лично 

6 Други юридически лица (41 ю.л.) 
юридическо 
лице 

1 899 957 
12,10 

лично 

7 
Индивидуални акционери физически 
лица (26 271 ф.л.) 

физически 
лица 

        5 827 917 
37,11 

лично 

  ОБЩО   15 707 470 100,00 лично 
 
Освен „Индустриален кредит България” ООД, „ЗАИ” АД, „ЕМКА” АД, ЗУПФ Алианц 

България и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-
малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на второто тримесечие на 2019 год. 

 

Решение на ОСА за увеличение на капитала 

На проведено общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г. е взето решение за 
увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК, чрез издаване на 
нови 157 074 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, с 
номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. Лица имащи право да запишат акции са 
всички настоящи членове на съвета на директорите и служители на дружеството с най-малко 
десет години трудов стаж. Началната дата на записване на акциите е 02.08.2019 г. Крайната 
дата на записване на акциите е 31.08.2019 г. 
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2. Обобщение на съществени счетоводни политики и нови стандарти 

 

Съгласно действащото счетоводно законодателство в България, от началото на 2007 г. 
„Индустриален капитал – Холдинг“ АД прилага Международните стандарти за финансови 
отчети. Междинният консолидиран финансов отчет към  30.06.2019 г. е изготвен в съответствие 
с Международните стандарти за финансови отчети, издадени или редактирани от 
Международния комитет по счетоводни стандарти (KMCC/IASC), както и от Съвета по 
Международни счетоводни стандарти (CMCC/IASB), утвърдени с ПМС № 207 от 07.08.2006г. 
(обн.ДВ, бр.66 от 2006 г.). Дружеството продължава същата счетоводна политика, както и при 
изготвянето на финансовите отчети през 2018 г., с изключение на възприети промени, там 
където това е посочено. 

При организиране на счетоводното отчитане на стопанските операции, дружеството е 
спазвало основните принципи, определени в Закона за счетоводството и изискванията, 
определени в Международните счетоводни стандарти, в Индивидуалния сметкоплан и 
индивидуалната Счетоводна политика на предприятието. За организиране на счетоводната 
отчетност е изграден Индивидуален сметкоплан. Окончателното приключване на счетоводните 
сметки се извършва само в края на финансовата година, която съвпада с календарната. 
Годишните финансови отчети се съставят след изготвяне на Годишната данъчна декларация и 
начисляване на дължимите данъци за отчетния период. Тогава се установява и окончателният 
финансов резултат. 

Счетоводното отчитане се извършва чрез използване на специализиран счетоводен 
програмен продукт Бизнес Навигатор. 

 
Признаване на приходи 

              МСФО 15 Приходи от договори с клиенти 

              МСФО 15 заменя МСС 11 Договори за строителство, МСС 18 Приходи и свързаните с 
тях Разяснения, и с някои ограничени изключения се прилага по отношение на всички приходи, 
произтичащи от договори с клиенти. МСФО 15 въвежда нов, пет-стъпков модел за отчитане на 
приходите, произтичащи от договори с клиенти, и изисква приходите да се признават в размер, 
който отразява възнаграждението, на което предприятието очаква да има право в замяна на 
прехвърлените на клиента стоки или услуги. 

МСФО 15 изисква от предприятията да упражнят преценка, при отчитане на всички 
уместни факти и обстоятелства, когато прилагат всяка една стъпка от модела по отношение на 
договорите с техните клиенти. В допълнение, стандартът определя и счетоводното третиране на 
разходите за придобиване на договор и разходите, пряко свързани с изпълнението на договора. 
Нещо повече, стандартът изисква разширени оповестявания. 

Няма съществени ефекти от прилагането на този стандарт за дейността на дружеството, 
тъй като то не извършва собствена търговска дейност. Отчетените приходи за периода са от 
дивиденти и от лихви по предоставени заеми на свързани лица.  

 
Приходите от дивиденти, свързани с дългосрочните инвестиции (финансови активи), 

представляващи акции в други дружества се признават като текущи приходи в печалбата и 
загубата за годината, за която е взето решение от общото събрание на акционерите за 
разпределение на печалбата за дивидент. 

 
Приходи от лихви 

Приходите от лихви се отчитат, като се използва метода на ефективния лихвен процент, 
представляващ процентът, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания за 
очаквания срок на финансовия инструмент или за по-кратък период, когато е уместно, до 
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балансовата стойност на финансовия актив. Приходът от лихви се включва във финансовия 
приход в отчета за доходите за периода, за който се отнася. 

Данъци 

 Текущ данък върху доходите 
 Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по 
сумата, която се очаква да бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При 
изчисление на текущите данъци се прилагат данъчните ставки и данъчните закони, които са в 
сила или са в значителна степен приети към отчетната дата. Ръководството анализира 
отделните позиции в данъчната декларация, за които приложимите данъчни разпоредби са 
предмет на тълкуване и признава провизии, когато това е уместно. 
 
             Отсрочен данък върху доходите 
             Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към 
отчетната дата, които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните 
балансови стойности. 

Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики: 

 освен до степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от първоначално 
признаване на актив или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не 
влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към 
момента на извършване на сделката; и 

 за облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, 
асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, освен до степента, до 
която Дружеството е в състояние да контролира времето на обратното проявление на 
временната разлика и съществува вероятност временната разлика да не се прояви 
обратно в предвидимо бъдеще. 

             Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, 
пренесени неизползвани данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, до 
която е вероятно да е налице облагаема печалба, срещу която да бъдат използвани намаляемите 
временни разлики, пренесените неизползвани данъчни кредити и неизползваните данъчни 
загуби: 

 освен ако отсроченият данъчен актив възниква от първоначално признаване на актив 
или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху 
счетоводната печалба, нито върху данъчната печалба или загуба към момента на 
извършване на сделката; и  

 за намаляеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, 
асоциирани предприятия и участия в съвместни предприятия, отсрочен данъчен актив 
се признава единствено до степента, до която има вероятност временната разлика да се 
прояви обратно в обозримо бъдеще и да бъде реализирана облагаема печалба, срещу 
която да се оползотвори временната разлика. 

             Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни 
активи към всяка отчетна дата и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да бъде 
реализирана достатъчна облагаема печалба, която да позволява целия или част от отсрочения 
данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите отсрочени данъчни активи се преразглеждат 
към всяка отчетна дата и се признават до степента, до която е станало вероятно да бъде 
реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи отсрочения данъчен актив да бъде 
възстановен. 

             Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква 
да бъдат в сила за периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на 
данъчните ставки (и данъчни закони), действащи или влезли в сила, в значителна степен, към 
отчетната дата. 

             Отсрочените данъци, свързани със статии, признати извън печалбата или загубата, се 
признават извън печалбата или загубата. Отсрочените данъци се признават в зависимост от 
свързаната с тях сделка или в другия всеобхватен доход, или директно в собствения капитал. 
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Дружеството компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато има 
законово право да приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и 
отсрочените данъчни активи и пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и 
същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено предприятие. 

 
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалби и загуби 
Финансовите активи по справедлива стойност през печалби и загуби са такива, които се 

държат от дружеството за търгуване или изрично им е определено такова предназначение. 
Финансовите активи по справедлива стойност през печалби и загуби се оценяват и представят в 
баланса по техните справедливи стойности, определени чрез цени на борсата. Всеки резултат от 
преоценката, печалби или загуба, се отчита в печалбите и загубите. 

 
Инвестиции в капиталови инструменти отчитани в другия всеобхватен доход 
Инвестициите (финансовите активи) на разположение за продажба са недеривативни 

финансови активи, представляващи акции и дялове от капитала на други дружества 
(малцинствено участие). Същите се оценяват по справедлива стойност, като всяка промяна в 
справедливата стойност се отчита в другия всеобхватен доход. 

 
Обезценка на финансови активи 
МСФО 9 изисква от Дружеството да отчита очакваните кредитни загуби по всички свои 

дългови ценни книжа, заеми и търговски и други вземания или на 12-месечна база, или в 
течение на техния срок. Дружеството ще прилага опростен подход и да отрази очакваните 
загуби през срока на всички търговски и други вземания. Прилагането на новия подход за 
обезценка на МСФО 9 няма да окаже съществен ефект. 

 

Дружеството прилага МСФО 15 и МСФО 9 за първи път. За първи път през 2018 година 
се прилагат и някои други изменения и разяснения, но те нямат влияние върху финансовия 
отчет на Дружеството. Дружеството не е приело стандарти, разяснения или изменения, които са 
публикувани, но все още не са влезли в сила. 
 

МСФО 9 Финансови инструменти заменя МСС 39 Финансови инструменти: признаване 
и оценяване за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2018 г., като обединява 
заедно всички три аспекта от счетоводното отчитане на финансовите инструменти: 
класификация и оценяване, обезценка и счетоводно отчитане на хеджирането. 

Дружеството прилага МСФО 9 за бъдещи периоди с дата на първоначално прилагане - 1 
януари 2018 г. Дружеството не е преизчислявало сравнителната информация, която продължава 
да се отчита съгласно МСС 39. Разликите, произтичащи от приемането на МСФО 9, са 
признати като други компоненти на собствения капитал.  
 

Основен капитал 

Основният капитал е представен по номиналната стойност на издадените и платени 
акции. Постъпленията от издадени акции над тяхната номинална стойност се отчитат като 
премийни резерви. При кръстосани участия и при елиминация за целите на консолидирания 
отчет размерът на основния капитал е представен нетно от всички участия, като участията в 
предприятията от Групата в основния капитал на предприятието майка са елиминирани в 
намаление на основния капитал на Групата.  

 

Имоти, машини и съоръжения и други активи 

Имотите, машините и съоръженията се отчитат по цена на придобиване, намалена с 
натрупаните амортизации и натрупаните загуби от обезценка, ако има такива. Цената на 
придобиване включва и разходи за подмяна на части от машините и съоръженията и разходи по 
заеми по дългосрочни договори за строителство, при условие че отговарят на критериите за 
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признаване на актив. При извършване на разходи за основен преглед на машина и/или 
съоръжение, те се включват в балансовата стойност на съответния актив като разходи за 
подмяна, при условие че отговарят на критериите за признаване на актив. Всички други 
разходи за ремонт и поддръжка се признават в отчета за доходите в периода, в който са 
извършени. 

Имот, машина и съоръжение се отписва при продажбата му или когато не се очакват 
никакви бъдещи икономически изгоди от неговото използване или при освобождаване от него. 
Печалбите или загубите, възникващи  при отписването на актива (представляващи разликата 
между нетните постъпления от продажбата, ако има такива, и балансовата стойност на актива) 
се включват в отчета за доходите, когато активът бъде отписан. 

В края на всяка финансова година се извършва преглед на остатъчните стойности, 
полезния живот и прилаганите методи на амортизация на активите и ако очакванията се 
различават от предходните приблизителни оценки, последните се променят в бъдещи периоди. 
 

Обезценка на нефинансови активи 

Към всяка отчетна дата, Дружеството оценява дали съществуват индикации, че даден 
актив е обезценен. В случай на такива индикации или когато се изисква ежегоден тест за 
обезценка на даден актив, Дружеството определя възстановимата стойност на този актив. 
Възстановимата стойност на актива е по-високата от справедливата стойност, намалена с 
разходите за продажба на актива или на обекта, генериращ парични потоци (ОГПП) и 
стойността му в употреба. Възстановимата стойност се определя за отделен актив, освен в 
случай, че при използването на актива не се генерират парични потоци, които да са в 
значителна степен независими от паричните потоци, генерирани от други активи или групи от 
активи. Когато балансовата стойност на даден актив или ОГПП е по-висока от неговата 
възстановима стойност, той се счита за обезценен и балансовата му стойност се намалява до 
неговата възстановима стойност. 
 

Провизии 

Провизии се признават, когато Дружеството има сегашно задължение (правно или 
конструктивно) в резултат на минали събития, когато има вероятност за погасяване на 
задължението да бъде необходим поток от ресурси, съдържащ икономически ползи и когато 
може да бъде направена надеждна оценка на стойността на задължението. Когато Дружеството 
очаква, че някои или всички необходими за уреждането на провизията. 

 

Публикувани стандарти, които все още не са в сила и не са възприети по-рано 
 

По-долу са представени накратко публикуваните стандарти, които все още не са 
действащи или не са приложени по-рано от Дружеството към датата на издаване на настоящия 
финансов отчет.  Оповестено е как в разумна степен може да се очаква да бъдат повлияни 
оповестяванията, финансовото състояние и резултатите от дейността, когато Дружеството 
възприеме тези стандарти за първи път. Това се очаква да стане, когато те влязат в сила. 
 

МСФО 17: Застрахователни договори 
Стандартът влиза в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2021 г., 

като се позволява по-ранното му прилагане, при условие че дружеството прилага също МСФО 
15 Приходи по договори с клиенти и МСФО 9 Финансови инструменти. МСФО 17 
Застрахователни договори установява принципите за признаване, оценяване, представяне и 
оповестяване на издадени застрахователни договори. Също така, той изисква прилагането на 
сходни принципи и по отношение на презастрахователните договори и инвестиционните 
договори с допълнителен, негарантиран доход. Целта на стандарта е да изисква дружествата да 
предоставят информацията, свързана със застрахователни договори по начин, който достоверно 
отразява тези договори. Тази информация осигурява базата за потребителите на финансови 
отчети да оценят ефекта, който договорите в рамките на обхвата на МСФО 17, оказват върху 



 

 12 

финансовото състояние, финансовите резултати и паричните потоци на дружеството. 
Стандартът все още не е приет от ЕС. Той не е приложим за Дружеството. 
 

МСФО 3 Бизнес комбинации (Изменения): Дефиниция за бизнес 
Измененията са в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г., 

като се позволява по-ранното им прилагане. Измененията разясняват минималните изисквания 
за бизнес и ограничават дефиницията за бизнес. Измененията също така премахват преценката, 
дали пазарните участници са в състояние да променят липсващи елементи, предоставят насоки, 
подпомагащи дружествата в преценката, дали придобитият процес е съществен и въвеждат 
незадължителен тест за концентрация на справедлива стойност.   Тези изменения все още не са 
приети от ЕС. Дружеството ще анализира и оцени ефектите от измененията върху финансовото 
състояние или резултатите от дейността. 
 

Изменения в МСС 1 Представяне на Финансови Отчети и МСС 8 Счетоводна 
Политика, Промени в Счетоводните Приблизителни Оценки и Грешки: Дефиниция за 
същественост 

Измененията са в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г., 
като се позволява по-ранното им прилагане. Измененията разясняват дефиницията за 
същественост и как трябва да бъде прилагана тя, като предоставят практически насоки, които 
до сега са били включени в други МСФО. Измененията също така поясняват, че 
съществеността зависи от естеството и значимостта на информацията. Тези изменения все още 
не са приети от ЕС. Дружеството ще анализира и оцени ефектите от измененията върху 
финансовото състояние или резултатите от дейността. 
 

Концептуална рамка за финансово отчитане 
БМСС публикува Изменената Концептуалната рамка за финансово отчитане на 29 март 

2018 г., която е в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. 
Концептуалната рамка представя концепциите за финансовото отчитане, разработване на 
стандарти, насоки относно изготвянето на последователни счетоводни политики и насоки към 
разбирането и интерпретирането на стандартите. Основните промени, въведени в ревизираната 
Концептуална рамка за финансово отчитане, са свързани с концепцията за оценка, включително 
факторите, които следва да се вземат предвид при избора на база за оценка, и концепцията за 
представяне и оповестяване, включително и кои доходи и разходи се класифицират в друг 
всеобхватен доход. Концептуалната рамка също така предоставя актуализирани определения за 
актив и пасив и критерии за тяхното признаване във финансовите отчети. Концептуална рамка 
за финансово отчитане все още не е приета от ЕС. Дружеството ще анализира и оцени ефектите 
от измененията върху финансовото състояние или резултатите от дейността. 
 

 
3. Преглед на рисковете, на които е изложена Групата 

  
Ценови риск 
Групата е изложена на ценови риск по отношение на основните си активи, пасиви, 

приходи и разходи. Значителна част от материалните ресурси са с борсово контирани цени, 
като например медта в сегмента за производство на кабели и проводници. Групата не използва 
хеджиращи иструменти. По отношение на някои краткосрочни финансови активи държани за 
търгуване, Групата има балансови позиции изложени на ценови риск, тъй като държи ценни 
книжа в оборотен портфейл за търгуване и на разположение за продажба. Ценните книжа 
държани за търгуване са борсово продаваеми и цената им се променя съобразно промяната на 
борсовата цена. Тези промени в борсовите цени оказват влияние върху печалбата/загубата в 
отчета за всеобхватния доход.  

   
Ликвиден риск  
Групата не изпитва недостиг на парични средства и почти изцяло финансира дейността 

си със собствени средства генерирани от оперативната дейност. Холдинговото дружество е в 
готовност при необходимост да финансира предприятията от своята група, както и при нужда 
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от средства за капиталови разходи. Предприятията от Групата ползват и овърдфрат кредити 
при необходимост. Групата разчита на финансиране на дейността почти изцяло от собствени 
средства генерирани от приходите от оперативна дейност.  

 
Валутен риск  
Групата е изложена на валутен риск, тъй като част от позициите са деноминирани в 

друга валута, освен евро и български лева. Българският лев има фиксиран курс към еврото от 
1.95583 лева за 1 евро. Групата е изложена на валутен риск и по отношение на някои свои 
доставки на суровини, които са котирани в друга валута освен лева и евро. 
 

Кредитен риск  
Кредитен риск е налице при възникване на загуба, когато една страна по финансов 

инструмент не успее да изпълни задължение съгласно условията на договор. Предприятията от 
Групата разчитат основно на вътрешно финансиране от страна на холдинговото дружество – 
майка, както и на собствено финансиране от оперативните приходи от дейността. 
 

Лихвен риск  
Лихвеният риск възниква вследствие на промените на пазарните лихвени проценти, във 

връзка с получени и предоставени заеми. Групата почти не ползва банково финансиране, с 
изключение на овърдрафт кредитиране. Отпуснатите средства в заем са към предприятия от 
Групата и същите са събираеми. 

 
Системни рискове 
Холдингът и дружествата от Групата са изложени и на системни рискове, свързани с 

пазара, както и макро и макросредата, в която дружествата функционират, които рискове не 
могат да бъдат управлявани и контролирани. По-голямата част от продукцията на Групата е 
предназначена за износ.  

 
 
4. Описание на дейността на икономическата Група 

Предметът на дейност на Групата включва: производство и търговия на крепежни 
елементи и изделия от полимерни материали; производство на машини за обработка на метал; 
производство на абразивни инструменти; производство, ремонт и търговия на хидравлични 
изделия и системи; производство на емайлирани бобинажни, профилни и изолирани кабели и 
проводници. 

Холдинговото дружество продължава да съдейства на отделните предприятия, в които 
има дялово участие, като организира и осъществява непрекъснато преструктуриране на 
произвежданата гама изделия, съдейства по конкретни инвестиционни програми за внедряване 
на нови технологии и нови машини. В предприятията се поддържа качество по европейските 
стандарти. Осъществява се непрекъснат контрол по производството на нови изделия и по 
разширяване на пазарния дял основно на европейските пазари. Този подход не е приложен към 
дружествата, в които Групата има малцинствено участие. Малцинствените участия не 
позволяват пряко участие в управлението и по тази причина предлаганите програми не се 
реализират. Тези предприятия не участват в консолидирания отчет.  

Консолидираният финансов отчет е изготвен в съотвествие с МСФО 10 
„Консолидирани финансови отчети”, както и съобразно изискванията на МСС 28 “Инвестиции 
в асоциирани предприятия и съвместни предприятия” 

Участието на „Индустриален капитал – Холдинг“ 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”. Съгласно изискванията на тези стандарти, предприятието е направило 
оценка на контрола спрямо представените предприятия. 
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Дъщерно предприятие е предприятието, което се контролира от дружеството-майка. 
Инвеститорът контролира предприятието, в което е инвестирано, когато инвеститорът е 
изложен на или има права върху променливата възвръщаемост от неговото участие в 
споменатото предприятие и може да оказва въздействие върху тази възвръщаемост 
посредством неговите правомощия в предприятието, в което е инвестирано.  

В повечето случаи, ако инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез 
дъщерни предприятия) 50 % или повече от гласовете в предприятието, в което е инвестирано, 
се приема, че този инвеститор контролира това предприятие, освен когато съществуват 
недвусмислени доказателства за противното. 

В повечето случаи, ако инвеститорът притежава пряко или косвено (например чрез 
дъщерни предприятия) 20 % или повече, до 50% от гласовете в предприятието, в което е 
инвестирано, се приема, че този инвеститор има значително влияние и съответното 
предприятие е асоциирано предприятие, освен когато съществуват недвусмислени 
доказателства за противното.  

В инвидидуалния отчет приходите от дивиденти от дъщерни и асоциирани предприятия 
се отчитат в печалбите и загубите в отчета за доходите. Инвестициите в дъщерни и асоциирани 
предприятия се отчитат в индивидуалния отчет по себестойностен метод по цена на 
придобиване.  

Списък на дружества с пряко участие над 50 % в капитала, съобразно дефиницията за 
дъщерно предприятие: 

 Предприятие Брой акции 
Процентно участие в 

капитала  
 СИЛОМА АД  юридическо лице 2 149 225  92,07  
 РУБОЛТ АД  юридическо лице 58 118  50,10  

 

Списък на дружества с пряко участие под 50% в капитала, съобразно дефиницията за 
асоциирано предприятие:  

 Предприятие Притежавани акции 

  
Общ брой акции по рег. 

капитал (хил.) 
Номин. стойност на 1 

акция /лв/ 
Брой акции ( 

в хил.) 
Процентно участие в 

капитала 

    ЗАИ АД 4 562  1,00 2 154  47,22 

    ЕМКА АД 21 700 1,00 7 187  33,12 

    М + С ХИДРАВЛИК АД 39 445 1,00 8 737  22,15 

 
В консолидирания финансов отчет участията в капитала на дружествата от Групата са 

елиминирани, като всяка разлика между номиналната стойност на капитала и балансовата 
стойност на инвестицията е отчетена в собствения капитал като консолидационни резерви. 
Разликата при елиминация до размера на собствения капитал спрямо основния капитал в 
инвестираното дружество е представена разгърнато като резерви и неразпределена печалба в 
собствения капитал на Групата.  

 
Сделките между дружествата от Групата включват:  
- предоставени средства по договор за заем между холдинговото дружеството и 

дружества от Групата; 
- приходи от дивиденти в полза на холдинговото дружеството; 
- приходи от дивиденти в резултат на участия в капитала на холдинговото дружество.  
 
Всички участия в собствения капитал на дружествата от групата са елиминирани за 

целите на консолидирания отчет. Елиминирани са и приходите от дивиденти, приходите и 
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разходите за лихви по предоставени заеми, паричните потоци, както и салдата на вземанията и 
задълженията към 30.06.2019 г.  

 

Дружества участващи в консолидирания отчет  

„Индустриален капитал – Холдинг“ АД 

„Индустриален капитал – Холдинг“ АД е холдингово дружество по смисъла на чл.277, 
ал.1 от Търговския закон. Подбробна информация за холдинговото дружество е представена в 
предходните бележки.  
 

„Руболт“ АД 

„Руболт" АД, гр.Русе е производител на крепежни елементи и изделия от полимербетон. 
Основен нейн акционер е „Индустриален Капитал – Холдинг” АД. Основният капитал на 
дружеството е в размер на 116 000 лева. „Индустриален Капитал – Холдинг” АД притежава 58 
118 акции. 

Фирмата има 70 - годишни традиции в производството на болтове, гайки, винтове, 
нитове, шпилки и др. в съответствие с БДС, DIN, ISO и ANSI. Изделията се изработват чрез 
студено-пластична деформация. Крепежните елементи получени по този метод в сравнение с 
универсалните методи на стружкоотнемане са значително по-конкурентноспособни. Гама на 
предлаганите крепежни елементи включва: болтове; винтове; гайки; винтове за дърво; нитове; 
шпилки; шайби.  

Основните изделия от полимербетон са:  капаци и рингове за кабелни шахти - лек тип; 
капаци и рингове за улични ревизионни шахти - тежък тип; дренажни канали и решетки . 

 
„Силома“ АД 

Дружеството е специализирано в производството на металорежещи отрезни  машини и 
се числи към водещите европейски производители в бранша. Основен акционер е 
„Индустриален Капитал Холдинг“ АД – град София. Основният капитал на дружеството е в 
размер на 2 334 163 лева. „Индустриален Капитал – Холдинг” АД притежава 2 149 225 акции. 

 
„Силома“ АД предлага широк спектър от решения за процеса на отрязване на прокати 

като ножовъчни, лентоотрезни и абразивни отрезни машини с обхват на рязане от 240 до 3100 
мм. Продуктовата палета обхваща ръчни, полуавтоматични и автоматични отрезни машини за 
право рязане и рязане под ъгъл с широко приложение – машиностроене, лека промишленост, 
тежко машиностроене, строителство, производството на металоконструкции, енергетика, 
търговия с метали, автомобилостроене, селскостопанско машиностроене и др. Предмет на 
доставка са и специални отрезни машини и специфични съоръжения, явяващи се периферни 
устройства към машините като ролкови транспортьори, измервателни и подаващи устройства и 
т.н. 

„Силома“ АД е пионер в областта на отрезните машини в страните от източна Европа. 
Основано през 1965 година, дружеството е специализирано изключително в тази област на 
машиностроенето, в следствие на което е натрупан богат опит, широка гама от 
предлагани машини и услуги. 

Отрезните машини на „Силома“ АД са индустриален продукт с перфектно съчетание на 
инсталирано задвижване, ергономично управление, лесно обслужване, изискана боя и 
вграждане на висококачествени компоненти с европейски произход. 

Продуктите на „Силома“ АД се продават както на вътрешния така и на международните 
пазари в Европа, Азия, Северна-, Южна Америка и Африка. Присъства от години на вътрешни 
и международни панаири и изложения. 

 
„Йеспа“ ООД, Германия е 100% дъщерно дружество на „Силома“ АД. Фирма „Jaespa 

Maschinenfabrik Karl Jaeger“ GmbH, гр. Шпангенберг – Германия (Jaespa) е основана през 1957 
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за производство и реализация на вертикални и хоризонтални ленторезни машини на 
производствена площ 3.500 м2 .  

Днес ленторезните машини на Jaespa режат почти всички материали като стомана, 
алуминий, графит, кварцово стъкло, силиций, керамика и др. Продуктовите линии възлизат на 
около 60 серийни модела: ръчни; полуавтоматични и автоматични машини. Вертикалните 
лентови машини са с обхват на рязане до 2000 мм, а хоризонталните машини са с обхват на 
рязане до 1300 мм. В областа на металообработката фирма Jaespa е известна и търсена за 
разработване на персонализирани машини в специално изпълнение.  

Финансовият отчет на дружеството участва в консолидирания финансов отчет, тъй като 
от датата на баланса се осъществява контрол по смисъла на МСФО 10. 

 
 „ЗАИ“ АД 

Заводът за абразивни инструменти ЗАИ АД гр. Берковица е основан през 1962 г. 
Основен акционер е Индустриален Капитал - Холдинг АД. Основният капитал на дружеството 
е в размер на 4 561 800 лева. „Индустриален Капитал – Холдинг” АД притежава 2 154 120 
акции. 

„ЗАИ“ АД е производител от европейски мащаб на абразивни инструменти с 
бакелитова и керамична свръзка с традиции, датиращи от 1962 година. Производствената линия 
се състои от широка гама абразивни инструменти – високоскоростни армирани дискове за 
рязане и шлайфане на метал и неметал. Произвеждат се също керамични абразивни 
инструменти с диаметър до 900 мм, смолно свързани неармирани инструменти и магнезиално 
свързани абразивни инструменти. 

Компанията е лидер на българския пазар за абразивни инструменти и 65% от продукция 
се експортира в страни от Европейския съюз и други. През последните години компанията 
инвестира значителни средства в иновационни технологии, с което беше увеличен 
производственият капацитет на завода. 

 

„M + C Xидравлик“ АД 

Заводът за хидравлични елементи се намира в гр. Казанлък. Основният капитал на 
дружеството е в размер на 39 445 200 лева. „Индустриален Капитал – Холдинг” АД притежава 
8 739 750 акции. 

„М+С Хидравлик” АД произвежда пълна гама от нискоскоростни хидравлични мотори 
с висок въртящ момент, които намират широко приложение в селскостопанската 
промишленост, транспорта и машиностроенето. Компанията е водещ производител на 
нискоскоростни, високо моментни, орбитални, хидравлични мотори, хидростатични 
сервоуправления, клапани, спирачки и аксесоари за тях. Продукцията на дружеството е 
експортно ориентирана, като компанията държи значителен дял от световния пазар на 
хидравлични мотори. Дружеството е публична компания, регистрирана от КФН. Акциите на 
дружеството се търгуват на Българска фондова борса АД. Борсов код 5MH / MCH. 

 

„Eмка“ АД 

Заводът за кабели и проводници се намира в гр. Севлиево. Основният капитал на 
дружеството е в размер на 21 699 726 лева. „Индустриален Капитал – Холдинг” АД притежава 
7 186 656 акции. 

 „Емка“ АД е водещ производител на кабели, изолирани и намотъчни проводници с над 
80 годишна история. Дружеството произвежда: емайлирани /бобинажни/ и изолирани 
проводници; кабели за пренос на данни; гъвкави силови и контролни кабели; електрически 
силови кабели за ниско напрежение; безхалогенни контролни кабели; полиуретанови 
контролни кабели и други. Основна част от продукцията е предназначена за износ в страни от 
ЕС. Дружеството е публична компания, регистрирана от КФН. Акциите на дружеството се 
търгуват на Българска фондова борса АД. Борсов код 57E / EMKA. 
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Допълнителна информация за дейността на предприятията може да бъде намерена на 
следните адреси: 

 
- http://www.hika-bg.com/ 

 
- http://www.rubolt.com/ 
 
- http://www.siloma-bg.com/ 

 
- http://www.jaespa.de/ 

 
- http://www.zai-bg.com/ 

 
- http://www.ms-hydraulic.com/ 

 
- http://www.emka-bg.com 

 

5. Консолидационни процедури и елиминации 

Междинният консолидиран финансов отчет включва финансовите отчети на 
дружеството - майка, дъщерните дружества и асоциираните дружества, изготвени към 30 юни 
2019 година. При консолидацията е прилаган подходът на “икономическо предприятие”, като 
за оценката на неконтролиращото участие e прилаган методът на “пропорционален дял в 
нетните активи”. 

По отношение на дружества включени в консолидацията се прилага методът на пълна 
консолидация. Отчетите се обединяват ред по ред, като позиците на активите, собствения 
капитал, пасиви, приходи и разходите се сумират. В консолидирания отчет за финансовото 
състояние, делът на неконтролиращото участие се показва отделно от собствения капитал на 
Групата.  

Участията на холдинговото дружество в капитала на дружествата от Групата са 
елиминирани, като всяка разлика между номиналната стойност на капитала и балансовата 
стойност на инвестицията е отчетена като консолидационни резерви. Разликата при 
елиминация до размера на собствения капитал в инвестираното дружество е представена 
разгърнато като като резерви и неразпределена печалба в собствения капитал на Групата, 
съответно в частта на неконтролиращото участие.  

Предприятието майка представя неконтролиращите участия в собствения капитал в 
консолидирания отчет за финансовото състояние, отделно от собствения капитал на 
собствениците на предприятието майка.  

Елиминира се балансовата сума на инвестицията на предприятието майка във всяко от 
предприятия, както и дела на предприятието майка в собствения капитал на всяко от 
предприятия. 

Кръстосаните участия са елиминирани, като са представени като намаление на 
основния капитал на Групата. Всяка разлика между балансовата стойност на инвестицията в 
дружеството майка, която се притежава от дружество от Групата (кръстосано участие) и 
номиналната стойност в капитала на дружеството майка, притежавано от дружество от Групата 
се отчита като консолидационни резерви в раздела на собствения капитал на Групата.  

В консолидирания отчет приходите от дивиденти са елиминирани за целите на 
консолидацията. Приходите от дивиденти включват дивидентите в полза на компанията – 
майка, както и разпределени дивиденти в резултат на кръстосани участия на дружества от 
Групата в капитала на компанията – майка. Eлиминирани са и вътрешно груповите разчети и 
обороти на приходите и разходите, както и паричните потоци по предоставени заеми на 
предприятия от Групата. Елиминирани са и салдата на вземанията и задълженията за 
неизплатени дивиденти.  
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6. Оповестяване на свързани лица и сделки между свързани лица 
 
Оповестяването на акционери притежаващи над 5% от капитала на холдинговото 

дружество е представено в бележка 1. Няма акционер, който самостоятелно да осъществява 
контрол върху дейността на холдинговото дружество.  

 
Свързани лица са всички предприятия от Групата. По този параграф свързани лица с 

холдинговото дружество са: „Руболт“ АД, „Силома“ АД“, „ЗАИ“ АД, „М+С Хидравлик“ АД, 
„Емка“ АД. Компанията майка е предоставила заеми на предприятия от Групата.  

 
Вземанията, задълженията, приходите и разходите при сделките в предприятията от 

Групата са елиминирани за целите на консолидацията.  
 

„Индустриален капитал – Холдинг“ АД e предоставило заеми на предприятия от 
Групата както следва: 
 

- Предоставен заем на „Руболт“ АД в размер на 50 000 лева. През първото полугодие на 
2019 г. не е извършвано плащане по главницата на заема. Дружеството счита, че заемът 
е събираем. 
 

- Предоставен заем на „Силома“ АД в размер на 600 000 лева. Остатък от главницата по 
заема към 30.06.2019 г. е в размер на 33 хил. лева. Към второто тримесечие на 2019 г. е 
платена главница по заема в размер на 100 хил. лева. Дружеството счита, че заемът е 
събираем. 

 
- Предоставен заем на „Силома“ АД в размер на 300 000 лева. Заемът е предоставен през 

2018 г. Остатъкът от главницата по заема към 30.06.2019 г. е в размер на 217 хил. лева. 
Към второто тримесечие на 2019 г. е платена главница по заема в размер на 83 хил. 
лева. Дружеството счита, че заемът е събираем. 
 

- Предоставен заем на „ЗАИ“ АД в размер на 150 000 лева. Към 30.06.2019 г. главницата 
по заема е в размер на 50 хил. лева. За първото полугодие на 2019 г. не е плащана 
главница по заема. Дружеството счита, че заемът е събираем. 

 
- Предоставен заем на „ЗАИ“ АД в размер на 200 000 лева. Към 30.06.2019 г. главницата 

по заема е в размер на 3 хил. лева. Към второто тримесечие на 2019 г. е платена 
главница по заема в размер на 18 хил. лева. Дружеството счита, че заемът е събираем. 

Движенията по предоставени заеми са както следва: 

Заемополучател 
Главница 
01.01.2019 Предоставени Погасени 

Главница 
30.06.2019 

Руболт АД 50,000.00 - - 50,000.00 

Силома АД (1) 133,300.00  - 100,020.00 33,280.00 

Силома АД  (2) 300,000.00 - 83,350.00 216,650.00 

ЗАИ АД (1) 50,000.00 - - 50,000.00 

ЗАИ АД (2) 20,400.00 - 17,800.00 2,600.00 

 553,700.00 - 201,170.00 352,530.00 

Вземания и задълженията по предоставените заеми в Групата, както и оборотите на 
паричните средства и приходите и разходите по тях са елиминирани за целите на съставяне на 
консолидирания отчет. 

 

 



 

 19 

Информация за членовете на управителния орган 

Участието на лица от Съвета на директорите в управлението и собствеността на други 
дружества с процентно участие над 25% от капитала е представено в т.1 от пояснителните 
бележки.  

Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от 
членовете на управителните и на контролните органи към края на второто тримесечие на 2019 
г., изплатени от дружеството, независимо от това, дали са били включени в разходите на 
дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, са както следва: 
 
Име, презиме, фамилия Начислени лв. Непарични лв. Изплатени лв. 
Иван Делчев Делчев 59,905 - 40,471 
Милко Ангелов Ангелов 59,905 - 49,691 
Димитър Богомилов Тановски 59,905 - 34,029 
Цоко Цолов Савов 18,000 - 18,000 
Георги Василев Бочев 18,000 - 18,000 
Живко Петров Арнаудов 18,000 - 8,688 
 

Общата сума на начислените възнаграждения на съвета на директорите към края на 
второто тримесечие на 2019 г. е в размер на 234 хил. лева. Изплатените възнаграждения общо 
за периода са в размер на 169 хил. лева. 

Няма условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през отчетния период. 
 

Към края на второто тримесечие на 2019 год. членовете на съвета на директорите 
притежават общо 365 652 бр. акции на дружеството, които представляват 2,33 % от общия 
капитал. Не са предвидени опции за членовете на съвета на директорите. Поотделно членовете 
на съвета на директорите притежават акции както следва:  
 
    Име, презиме, фамилия Притежавани 

акции 
 

 
30.06.2019 г.  

  броя % 
Иван Делчев Делчев 158 995 1.012% 
Милко Ангелов Ангелов 155 971 0.993% 
Димитър Богомилов Тановски 33 435 0.21% 
Цоко Цолов Савов 17 051 0.11% 
Георги Василев Бочев 200 0.00% 
Живко Петров Арнаудов 0 0.00% 

Членовете на съвета на директорите не са придобивали или прехвърляли акции от 
дружеството за отчетния период.  

Свързани лица чрез „М+С Хидравлик“ АД“ АД 
Сделките със свързани лица през периода включват продадени елементи за готовата 

продукция на „Lifam Hidravlika” doo - Р. Сърбия, на стойност 60 хил.лева и закупени от „Lifam 
Hidravlika” doo - Р. Сърбия стоки на стойност 539 хил лв. Продажба на стоки на “M+S Hydraulic 
power transmission” GmbH в размер на 3 227 хил.лева. Вземанията от свързани лица към 
30.06.2019 г. са в размер на 2,430 хил. лева. 

През 2012 г. дружеството „М+С Хидравлик“ АД е направило допълнителна парична 
вноска съласно чл. 134 от Търговския закон в дъщерното си дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, 
Сърбия в размер на 1,600 хил. евро. През второто тримесечие на 2015 г. дружеството е 
направило допълнителна парична вноска съласно чл. 134 от Търговския закон в дъщерното си 
дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, Сърбия в размер на  60 хил. евро и през четвърто 
тримесечие на 2015 г. допълнителна парична вноска в размер 150 хил. евро. През първото 
тримесечие на 2017 г. дружеството е направило допълнителна парична вноска съласно чл. 134 
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от Търговския закон в дъщерното си дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, Сърбия в размер на  
250 хил. Евро. Общият размер на вноската към датата на баланса е в размер на 4,029 хил. лева. 

 
Дългосрочни вземания от свързани предприятия в отчета за финансовото състояние са в 

размер на 4,029 хил. лева. 
 
В статия краткосрочни вземания от свързани предприятия са посочени вземанията на 

„„М+С Хидравлик“ АД“ АД в размер на 2,430 хил. лева и вземания на „Емка“ АД в размер на 3 
хил. лева. 

 
 

Бележки по отчета за финансовото състояние 

7. Дълготрайни материали и нематериални активи  

Дълготрайните материални активи следва да отговарят на критериите за ДМА съгласно 
МСС 16. Те първоначално се оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена 
(вкл. митата и невъзстановимите данъци, както и ДДС без право на данъчен кредит) и всички 
преки разходи, направени за привеждане на актива в годно за ползване (работно) състояние в 
съответствие с неговото предназначение.  

Обичайно Групата прилага праг на същественост в размер на 700 лева. 

След първоначалното признаване, всеки дълготраен материален актив се оценява чрез 
прилагане на препоръчителен подход, регламентиран в МСС 16, т.е. по цена на придобиване, 
намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Към датата на 
изготвяне на отчета Групата не е установила индикации за обезценка на ДМА и такава не е 
правена. 

Амортизациите на ДМА са начислявани, като последователно е прилаган линейният 
метод. Всички предприятия от Групата използват линейния метод за начисляване на 
амортизации.  

Справка за дълготрайните материални активи: 
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018
1. Земи (терени ) 4,211 4,115
2. Сгради и конструкции 19,197 19,143
3. Машини и оборудване 28,240 26,983
4. Съоръжения 3,252 3,291
5. Транспортни средства 587 572
6. Стопански инвентар 230 253
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи 4,100 6,638
8. Други 291 315

Общо за група I: 60,108 61,310  
 

Някои предприятия от Групата прилагат различни амортизационни норми спрямо една 
и съща категория дълготрайни активи. Това не представлява различна база на счетоводната 
политика, тъй като различните норми представляват приблизителна счетоводна оценка спрямо 
полезния живот на отделните категории активи. Приблизителните оценки не могат да се 
приемат като приложение на различна счетоводна политика. Поради това не се налага корекция 
и преизчисляване на данните спрямо отделните предприятия в настоящия консолидиран 
финансов отчет. 

 

Амортизационните норми общо за Групата са както следва: 
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 2019 2018 
Сгради 4% 4% 

Машини и оборудване 6.67%;10%;20%; 30% 6.67%;10%;20%; 30% 
Съоръжения 4%;  4%;  
Компютърна техника 20%; 25%;  50% 20%; 25%;  50% 

Транспортни средства 10%; 20%; 25% 10%; 20%; 25% 

Стопански инвентар и офис обзавеждане 10%; 15% 10%; 15% 

Програмни продукти 20%; 50% 20%; 50% 

  

 

Движението в статиите на дълготрайните материални и нематериални активи е както 
следва: 

Прео- Балан-

Прео- ценена сова

ценена аморти- стой-

в нача- на на в края увели- нама- в нача- начис- отпи- в края увели- нама- зация ност 

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ лото на постъ- излез- на чение ление стой- лото на лена сана на чение ление в края в края

перио- пили ли перио- ност перио- през през перио- на на

да през през да да перио- перио- да перио- перио-

перио- перио- /1+2-3/ /4+5-6/ да да /8+9-10/ да да

да да /11+12-13 /7-14/

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

І.Нематериални активи

1.Продукти от развойна  дейност -              -                -                -                -                

2.Програмни продукти 2,234        91             2,325       2,325        2,173        74          2,247        2,247        78             

3.Права върху собственост 111           111          111           52             6            58             58             53             

4 други 438           7               445          445           419           2            421           421           24             

-              -                -                -                -                

Общо за група І: 2,783        98             -                2,881       -             -             2,881        2,644        82          -            2,726        -          -            2,726        155           

ІІ.Дълготрайни материални активи

1.Земи и сгради, в т.ч. 37,970      322           36             38,256     38,256      14,257      598        7           14,848      14,848      23,408      

   -земи 4,211        4,211       4,211        -                -                4,211        

   -сгради 33,759      322           36             34,045     34,045      14,257      598        7           14,848      14,848      19,197      
2.Машини,производствено оборудване и
апаратура 136,714    5,366        1,025        141,055   141,055    109,366    4,469     1,020    112,815    112,815    28,240      

3.Съоръжения и други 6,215        21             4               6,232       6,232        2,856        124        2,980        2,980        3,252        

4.транспортни средства 2,254        121           26             2,349       2,349        1,694        94          26         1,762        1,762        587           

5.Предоставени аванси и дълготрайни  6,015        3,063        4,978        4,100       4,100        -                -                4,100        

6.други 2,723        223           326           2,620       2,620        2,044        58          3           2,099        2,099        521           

Общо за група ІІ: 191,891    9,116        6,395        194,612   -             -             194,612    130,217    5,343     1,056    134,504    134,504    60,108      

III. Инвестиционни имоти 410           410          410           108           8            116           116           294           

Общо за група ІІI: 410           -                -                410          -             -             410           108           8            -            116           -          -            116           294           

Общо нетекущи /дълготрайни/ активи

  /І+ІІ+ІІІ/ 195,084    9,214        6,395        197,903   -             -             197,903    132,969    5,433     1,056    137,346    -          -            137,346    60,557      

активи

Отчетна  стойност Последваща Последваща

на нетекущите оценка Амортизация оценка

 
 

8. Инвестиционни имоти 

 Групата притежава инвестиционни имоти с отчетна стойност 410 хил. лева и набрана 
амортизация 116 хил. лева. Балансовата стойност на инвестиционните имоти  към датата на 
отчета за финансовото състояние е в размер на 294 хил. лева (балансова стойност към 
31.12.2018 г.: 302 хил. лева). 

 Инвестиционните имоти са част от дълготрайните активи на дружеството „Емка“ АД. 
Същите се намират на територията на гр. Севлиево. Представляват офис сграда и складови 
помещения. Първоначално сградите са  ползвани от „Емка“ АД за собствени фирмени нужди, а 
след това са отдадени под наем и трансформирани като инвестиционни имоти. Предоставени са 
под наем за кабинети за медицинско обслужване наети от МЦ „УНИМЕД", а друга част от 
сградите  са офиси и складови помещения наети от „ШЕНКЕР" ЕООД. 

 

9. Дългосрочни капиталови инструменти 

В статията „инвестиции в други предприятия“ са представени дългосрочни участия в 
капитала на предприятия, чиито размер на участие е под 20 на сто. Общият размер на 
дългосрочните участия в междинния консолидиран отчет за финансовото състояние е в размер 
на 1,041 хил. лева. 



 

 22 

Ръководствата на Групата са направили преглед на своите финансови активи и пасиви 
за ефектите при класификацията от прилагането на новия стандарт МСФО 9. Групата не очаква 
съществен ефект върху своя консолидиран отчет за финансовото състояние и собствен капитал, 
с изключение на промени в класификацията на определени финансови инструменти. 

Съгласно изискванията на МСФО 9 „Финансови инструменти“, Групата е направила 
неотменим избор да представя в „Другия всеобхватен доход“ последващите промени в 
справедливата стойност на инвестициите в капиталовите инструменти в обхвата на стандарта. 
До този момент холдинговото дружество отчиташе по цена на придобиване малцинствените 
инвестиции в капиталови инструменти. Разликите между предишната балансова стойност и 
справедливата стойност са признати в „Резерви от преоценка на финансови инструменти“ в 
собствения капитал на отчета за финансовото състояние. Справедливата стойност е определена 
на база на процентното участие в дела на нетните активи в инвестираното предприятие. 
Холдинговото дружеството е отчело факта, че в значителната си част активите в инвестираното 
предприятие представляват инвестиционни имоти. Възможно е тяхната пазарна цена да е 
съществено по-висока от стойността, по която същите се отчитат в отчета за финансовото 
състояние на инвестираното предприятие. При това положение дружеството подхожда по-
скептично относно необходимостта от корекция в справедливата стойност на инвестицията. По 
този ред е направена оценка на справедливата стойност на инвестицията в „Тех Парк Оптела“ 
АД. 

Дългосрочните капиталови инструменти са както следва: 

Инвестиции в други предприятия
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018

1. Инвестиции в Тех Парк Оптела АД 705 705

2. Инвестиции в други предприятия 336 336

Всичко инвестиции в други предприятия: 1,041 1,041  

 

10. Дългосрочни вземания от свързани предприятия 
 
През 2012 г. дружеството М+С Хидравлик АД е направило допълнителна парична 

вноска съласно чл. 134 от Търговския закон в дъщерното си дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, 
Сърбия в размер на 1,600 хил. евро. През второто тримесечие на 2015 г. дружеството е 
направило допълнителна парична вноска съласно чл. 134 от Търговския закон в дъщерното си 
дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, Сърбия в размер на  60 хил. евро и през четвърто 
тримесечие на 2015 г. допълнителна парична вноска в размер 150 хил. евро. През първото 
тримесечие на 2017 г. дружеството е направило допълнителна парична вноска съласно чл. 134 
от Търговския закон в дъщерното си дружество „Lifam Hidravlika“ DOO, Сърбия в размер на  
250 хил. Евро.  

Общият размер на вноската към датата на отчета за финансовото състояние е в размер 
на 4,029 хил. лева. 

 

11. Краткотрайни материални запаси 

Краткотрайните матерални записи се състоят основно от: суровини и материали влагани 
в производството, готова продукция и незавършено производство. Всички предприятия от 
Групата са производствени предприятия. Незначителна част от краткотрайните материални 
активи са под формата на стоки. Дружествата от Групата извършват периодично 
инвентаризация на незавършеното производство и готовата продукция, с цел коректното 
отчитане на стойностното изражение на материалите и суровините, незавършеното 
производство и готовата продукция.  

Справка за наличностите на материалните запаси е както следва: 
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I. Материални запаси За периода 
приключващ на

 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018
1. Материали 11,828 12,829
2. Продукция 5,567 5,279
3. Стоки 176 190
4. Незавършено производство 10,393 8,076
5. Други 210 56

Общо за група I: 28,174 26,430  
 

12. Краткосрочни вземания 

Групата обичайно получава своите вземания в рамките от няколко дни и месец до два 
месеца от датата на фактурирането. Не са налице основания за обезценка на вземания.  

В статия краткосрочни вземания от свързани предприятия са посочени вземанията на 
„„М+С Хидравлик“ АД“ АД в размер на 2,430 хил. лева и вземания на „Емка“ АД в размер на 3 
хил. лева. 

Сумата на вземанията от клиенти включва основно продажба на продукция. Вземанията 
от клиенти към 30.06.2019 са в размер на 31,491 хил. лева (31.12.2018 г. : 25,257 хил. лева). 

Предоставените аванси са в размер на 12,504 хил. лева (31.12.2018 г.: 7,032 хил. лева).   

 

В краткосрочните вземания се включват още и следните вземания: 

Други вземания
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018

1. Съдебни и присъдени вземания 128 128
2. Данъци за възстановяване, основно ДДС при внос 1,892 2,540
3. Други краткосрочни вземания 388 408

Всичко други вземания: 2,408 3,076  
 

 

13. Финансови активи държани за търгуване 
 
Групата разполага с краткосрочен портфейл от инвестиции в акции държани за 

търгуване. Инвестиците са почти изцяло само в акции на български публични дружества. 
Инвестициите са посочени в отделна статия в отчета за финансовото състояние като „Други 
финансови активи“. 
 Към края на всяко тримесечие Групата прави преоценка на балансовата стойност на 
финансовите инструменти до тяхната справедлива стойност. Справедливата стойност е борсово 
търгуваната цена, съгласно официален бюлетин на БФБ и на инвестиционния посредник към 
края на всеки отчетен период.  

Разликата между балансовата стойност и справедливата стойност на финансовите 
инструменти се отчита директно в печалбите и загубите в отчета за всеобхватния доход.  

Към 30.06.2019 г. Групата е направила преоценка на инвестициите държани за 
търгуване до тяхната справедлива борсова цена. Общата тенденция за периода от началото на 
годината е спад в борсовите цени на финансовите инструменти. В резултат на това към края на 
отчетния период Групата е отчела основно загуба от последващи оцени на финасови 
инструменти отчитани по справедлива стойност в отчета за всеобхватния доход.  

В инвестиционния портфейл се включват инвестиции в капиталовите инструменти на 
борсово търгувани предприятия: „Софарма“ АД „Химимпорт“АД, „Тодоров“ АД, „Трейс Груп 
Холд“ АД, „Зърнени Храни България“ АД, „Първа Инвестиционна Банка“ АД, „Фонд за 
недвижими имоти България“ АДСИЦ  и други. 

Към 30.06.2019 г. балансовата стойност на инвестициите държани за търгуване е както 
следва: 
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Инвестиции, дялове, участия
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018

1 Финансови активи (акции), държани за търгуване 527                      2,176                   
Всичко други финансови активи: 527                      2,176                    

 

 

14. Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства в лева са оценени по номиналната им стойност. Сделките в 
чуждестранна валута се вписват в левове и валута при първоначалното си счетоводно 
отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на БНБ към 
датата на сделката. Паричните средства в чуждестранна валута се преоценяват, съгласно 
възприетата счетоводна политика, тримесечно по централен курс на БНБ. Паричните средства в 
чуждестранна валута при текущото им потребление се оценяват по централен курс в деня на 
операцията. Разликите от валутните курсове, възникващи при разплащането, се отчитат като 
финансов разход или приход през периода на възникването им. 

Паричните средства са както следва: 

Парични средства и парични еквиваленти
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018

1 Парични средства в каси 60                           46                           
2 Парични средства по разплащателни сметки 27,533                     24,263                     
3 Блокирани парични средства и депозити 12,601                     8,152                      
4 Парични еквиваленти 46 5

Всичко парични средства и парични еквиваленти: 40,240 32,466  

 

 

15. Собствен капитал принадлежащ на Групата 
 

Съгласно книгата на акционерите, данните за притежателите на акциите с право на глас 
към 27.06.2019 г. , са както следва: (в хил.) 
 

Акционери Брой 
акции 

% от 
капитала 

Индустриален кредит България ООД юридическо лице 2 852 18.16 

ЗАИ АД юридическо лице 1 590 10.12 

ЕМКА АД юридическо лице 1 589 10.11 

ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ юридическо лице 1 086 6.91 

Други юридически лица (41 ю.л.) юридически лица 1 900 12.10 

Индивидуални акционери (26 272 ф.л.) физически лица 6 690 42.60 

 Общо: 15 707 100.00 
 

Към 27.06.2019 г. акционери в дружеството са 45 юридически лица и 26 272 физически 
лица. 

Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от 
правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, 
размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите: 
 
Акционери в „Индустриален капитал - Холдинг АД“ 
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  Акционери 

Лично 
притежавани 

акции към 
30.06.2019 г. % 

Начин на 
притежаван

е на 
акциите 

1 Индустриален кредит България ООД 
юридическо 
лице 2 852 800 18,16 лично 

2 ЗАИ АД 
юридическо 
лице 1 589 728 10,12 

лично 

3 ЕМКА АД 
юридическо 
лице 1 588 600 10,11 

лично 

4 ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 
юридическо 
лице 

 
1 085 992 6,91 

лично 

5 Он Хотер Ишай 
физическо 
лице 

862 476 
5,49 

лично 

6 Други юридически лица (41 ю.л.) 
юридическо 
лице 

1 899 957 
12,10 

лично 

7 
Индивидуални акционери физически 
лица (26 271 ф.л.) 

физически 
лица 

        5 827 917 
37,11 

лично 

  ОБЩО   15 707 470 100,00 лично 

Освен „Индустриален кредит България” ООД, „ЗАИ” АД, „ЕМКА” АД, ЗУПФ Алианц 
България и г-н Он Хотер Ишай няма други юридически или физически лица, притежаващи най-
малко 5 % от гласовете в общото събрание към края на второто тримесечие на 2019 год.  

Решение на ОСА за увеличение на основния капитал 

На проведено общо събрание на акционерите на 13.06.2019 г. е взето решение за 
увеличение на капитала на дружеството по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК, чрез издаване на 
нови 157 074 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас, с 
номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1 лев. Лица имащи право да запишат акции са 
всички настоящи членове на съвета на директорите и служители на дружеството с най-малко 
десет години трудов стаж. Началната дата на записване на акциите е 02.08.2019 г. Крайната 
дата на записване на акциите е 31.08.2019 г. 

 

 Елиминации в основния капитал на Групата 

В отчета за финансовото състояние към 30.06.2019 г. размерът на основния капитал на 
Групата е коригиран вследствие на консолидационните процедури по елиминация на вътрешно 
груповите участия на дружества от Групата в основния капитал на дружеството майка. 

Размерът на основния капитал след елиминация на кръстосаните участия е в размер на 
12,476 хил. лева.  

Участието на дружества от Групата в капитала на дружеството майка са представени 
като намаление на основния капитал на Групата срещу елиминиране на участията на 
дружествата от Групата в компанията – майка по тяхната цена на придобиване/себестойност.  

Всяка разлика между номиналната стойност на участието в капитала и цената на 
придобиване на инвестициите в индивидуалните отчети на дружествата от Групата е 
представена като консолидационни резерви. Номиналното участие на дружествата от Групата в 
капитала на дружеството майка е в размер на 3,231 хил. лева. Цената на придобиване на 
инвестициите в капитала на дружеството майка в индивидиуалните отчети на дружествата от 
Групата е в размер на 1,798 хил. лева. Разликата от 1,433 хил. лева е отчетена като 
консолидационни резерви в частта за собствения капитал на Групата.  

Кръстосаните участия включват: 

- участие на дружеството „ЗАИ“ АД в капитала на „Индустриален капитал – Холдинг“ 
АД, при цена на придобиване в размер на 796 хил. лева и номинална стойност в 
капитала на дружеството майка в размер на 1,590 хил. лева; 
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- участие на дружеството „Емка“ АД в капитала на „Индустриален капитал – Холдинг“ 
АД, при цена на придобиване в размер на 805 хил. лева и номинална стойност в 
капитала на дружеството майка в размер на 1,589 хил. лева.   

- участие на дружеството „Силома“ АД в капитала на „Индустриален капитал – Холдинг“ 
АД, при справедлива стойност в размер на 67 хил. лева и номинална стойност в 
капитала на дружеството майка в размер на 27 хил. лева.   

Като консолидационни резерви вследствие на елиминацията за целите на съставяне на  
консолидирания отчет е представено и превишението над номиналната стойност на 
инвестицията на дружеството майка в капитала на дружествата от Групата спрямо балансовата 
стойност на инвестицията, която се води по цена на придобиване/себестойност в 
индивидуалния финансов отчет на дружеството майка. Сумата отчетена като консолидационни 
резерви по този параграф е в размер на 5,969 хил. лева и се формира както следва: 

ИКХ Силома ЗАИ М+С Руболт ЕМКА

ИКХ -              
Себестойност 3,737 3,231 3,612 58 3,681 14,319    

Номинал 2,149 2,154 8,740 58 7,187 20,288   (5,969)     
 
Общият размер на консолидационните резерви в консолидирания отчет за финансовото 

състояние е в размер на 10,895 хил. лева. 
 
Резерви от емисия на акции 
Общият размер на отчетените резерви от емисия на акции, включително 

неконтролиращото участие, е в размер на 3 101 хил. лева. Сумата на резерва е формирана от 
разликата между пазарната стойност и емисионната стойност на придобитите акции при 
увеличение на капитала по реда на чл.112, ал.3 от ЗППЦК. Тази сума е отчетена като разход за 
възнаграждение на лицата имащи право да участват в увеличението на капитала по чл.112, ал.3 
от ЗППЦК, за периода, за който се отнася. 

Такова увеличение на капитала е реализирано през 2018 г. в дружествата: 
„Индустриален капитал – Холдинг“ АД ( сума на резерва 258 хил. лева), „Емка“ АД ( сума на 
резерва 334 хил. лева) и „М+С Хидравлик“ АД ( сума на резерва 2 509 хил. лева).  

Резервът от емисии на акции в частта на Групата е в размер на 924 хил. лева. 
 

 
Финансов резултат на Групата  

 Групата приключва второто тримесечие на 2019 г. с положителен финансов резултат – 
печалба в размер на 1,475 хил. лева (предходен период: 2,783 хил. лева). Подробна информация 
за финансовия резултат, както и за динамиката и изменението на приходите и разходите е 
представена в това приложение. 

Финансов резултат

За периода 
приключващ на

 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 30 юни 2018
Печалба преди облагане с данъци 9,552 13,610
Разходи за данъци 832 1,137
Печалба след облагане с данъци 8,720 12,473
в т.ч. за малцинствено участие 7,245 9,690
Нетна печалба за периода 1,475 2,783  

Групата отчита намаление на финансовия резултат в абсолютна стойност в размер на 
1,308 хил. лева, спрямо финансовия резултат за същия период на миналата година. 
Намалението се дължи на спада на приходите от продажба на продукция на дружествата  „М+С 
Хидравлик“ АД  и „Емка“ АД. 

При „М+С Хидравлик“ АД е отчетен спад на приходите от продажба на продукция в 
размер на 9,16% за текущия период, спрямо същия период на миналата година. Към края на 
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второто тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукция са в размер на 
58,705 хил. лева (предходен период: 64,624 хил. лева). Разходите за суровини и материали са 
намалели с 8,98%, при 26,933 хил. лева за отчетния период на 2019, спрямо 29,589 хил. лева 
спрямо отчетния период на 2018 година. Дружеството приключва отчетния период с печалба в 
размер на 7,487 хил. лева, спрямо отчетена печалба от 10,239 хил. лева за същия период на 
миналата година. Спадът в отчетения финансов резултат е в размер на 26,88%, спрямо същия 
период на миналата година. 

При „Емка“ АД е отчетен спад на приходите от продажба на продукция в размер на 
11,10% за текущия период, спрямо същия период на миналата година. Към края на второто 
тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукция са в размер на 48,024 хил. 
лева (предходен период: 54,020 хил. лева). Разходите за суровини и материали са намалели с 
9,96%, при 41,140 хил. лева за отчетния период на 2019, спрямо 45,690 хил. лева спрямо 
отчетния период на 2018 година. Дружеството приключва отчетния период с печалба в размер 
на 2,080 хил. лева, спрямо отчетена печалба от 2,565 хил. лева за същия период на миналата 
година. Спадът в отчетения финансов резултат е в размер на 18,91%, спрямо същия период на 
миналата година. 

Финансовите резултати на отделните предприятия са както следва: 

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Финансов резултат по данни от 
финансовите отчети 2,674     2,642     (67)         (64)         (397)      81          170        113        7,487     10,239  2,080     2,565     11,947  15,576  
Финансов резултат, вкл.
Неконтролиращо участие, след
консолидационни елиминации (558)      (466)      (67)         (64)         (393)      84          171        115        7,487     10,239  2,080     2,565     8,720     12,473  

Финансов резултат в частта 
на Групата (558)      (466)      (33)         (31)         (363)      78          81          54          1,658     2,290     689        857        1,475     2,783     

Общо финансов 

резултат

Индустриален капитал - 

Холдинг АД
Руболт АД

СИЛОМА АД, 

включително Йеспа
ЗАИ АД М+С Хидравлик АД ЕМКА АД

 

 

„Руболт“ АД приключва отчетния период с отчетена загуба в размер на 67 хил. лева 
(предходен период: загуба 64 хил. лева). Нетните приходи от продажба на продукция са 
намалели с 37,86%, спрямо отчетените приходи за предходния отчетен период. Към края на 
второто тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукция са в размер на 
169 хил. лева (предходен период: 272 хил. лева).  

На консолидирана основа „Силома“ АД приключва отчетния период с реализирана 
загуба в размер на 397 хил. лева (за предходен период печалба в размер на 81 хил. лева). 
Консолидираните приходи са в размер на 4,898 хил. лева, след елиминация на вътрешно-
груповите сделки.  Консолидираните разходи за суровини и материали са в размер на 2,337 хил. 
лева, след елиминация на вътрешно-груповите сделки. 

 „ЗАИ“ АД отчита увеличение на текущия финансов резултат, спрямо финансовия 
резултат за предходния отчетен период. Дружеството приключва отчетния период с печалба в 
размер на 170 хил. лева (предходен период: печалба 113 хил. лева). За текущия период е 
отчетен ръст на печалбата с 50,44%, спрямо отчетената печалба за същия период на миналата 
година. Нетните приходи от продажба на продукция са нарастнали с 1,03%, спрямо отчетените 
приходи за предходния отчетен период. За периода са отчетени приходи от продажба на 
продукция в размер на 2,840 хил. лева (предходен период: 2,811 хил. лева). 

На консолидирана основа изменението на приходите и разходите за дейността е както 
следва: 
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I. Разходи по икономически елементи
За текущия

период
За предходния

период
Относително 

изменение в %
1. Разходи за материали 72,340 78,711 -8.09%
2. Разходи за външни услуги 6,211 6,198 0.21%
3. Разходи за амортизации 5,433 5,836 -6.91%
4. Разходи за възнаграждения 19,618 18,134 8.18%
5. Разходи за осигуровки 3,629 3,462 4.82%
6. Балансова стойност на продадени активи (без 
продукция) 635 1,187 -46.50%
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено 
производство -1,199 -20 5895.00%
8. Други разходи 947 624 51.76%

Общо за група I: 107,614 114,132 -5.71%

I. Нетни приходи от продажби на:
За текущия

период
За предходния

период
Относително 

изменение в %
1. Продукция 114,636 124,506 -7.93%
2. Стоки 84 122 -31.15%
3. Услуги 513 504 1.79%
4. Други 1,951 2,667 -26.85%

Общо за група I: 117,184 127,799 -8.31%  
 

Групата отчита спад от 7,93% в приходите от продажба на продукция, съответно спад в 
разходите за материали с 8,09%. Спадът на приходите от продажби се дължи на спада на 
приходите от продажба на продукция на дружествата  „М+С Хидравлик“ АД  и „Емка“ АД. 
Разходите за външни услуги запазват същия си размер. Ръст бележат разходите за 
възнаграждения.  

Разходите за материали, отразяват стойността на вложените в производство материали, 
консумативи за офис техника, хигиенни материали. Преобладаващата част от тези материали 
представляват метали и техните производни под формата на отливки, жила, елементи и т.н.  

Разходи за услуги – основният дял от посочената стойност на услугите представляват 
технически услуги свързани с производството, поддръжката на машини, съоръжения и 
оборудване, компютърни мрежи и оборудване, достъп до интернет, публикации в средствата за 
масово осведомяване, такси на държавни институции, комисионни за изплащане на дивиденти, 
наеми, други услуги по поддръжка на офиса.  

Разходите за възнаграждения отразяват начислените възнаграждения на управителните 
органи и служителите по трудови правоотношения за отчетния период. Върху сумите за 
възнаграждения предприятията от групата на Индустриален капитал-Холдинг АД са начислили 
разходи за осигуровки за фондовете на ДОО, здравно осигуряване, допълнително пенсионно 
осигуряване и фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите. 
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Доход на акция 

Основният доход на акция се изчислява, като се раздели нетният доход, принадлежащ на акционерите, на средно  

претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.  

  

 30.06.2019 г. 30.06.2018 

Нетна печалба, (хил.лева)    1,475    2,783 

Средно претеглен брой на обикновените акции, (хиляди) 12,476 12,476 

Основен доход на акция (лева на акция) 0.1182 0.2230 

 
 

Търговията с акции на дружеството за първото полугодие на 2019 год. 
 

 Емитент:     "Индустриален капитал-холдинг" АД 
 Борсов код:     4I8 
 ISIN код:     BG1100010989 

 
Търговията с акции на дружеството за първото полугодие на 2019 год. 
Ползвана е информация от infostock.bg 

 
Източник: infostock.bg 

Ценова статистика От 01.01.2019 До 30.06.2019  

Последна цена Промяна Промяна проценти Обем (лева) Последна сделка 

2.440 лв. 0.020  0.81%  300 906 27 Юни 2019 10:44 
 

 
Исторически данни 

Месечно  
  
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева) 

06/2019 2.260 2.220 2.440 2.440 0.160  7.02 % 5 375 12 263 
05/2019 2.300 2.240 2.460 2.280 0.020  0.87 % 10 896 25 076 
04/2019 2.180 2.180 2.320 2.300 0.100  4.55 % 30 696 70 057 
03/2019 2.380 2.180 2.420 2.200 0.140  5.98 % 30 831 69 887 
02/2019 2.320 2.320 2.400 2.340 0.100  4.10 % 8 342 19 680 
01/2019 2.320 2.200 2.440 2.440 0.020  0.81 % 45 543 103 943 

 

 

16. Неконтролиращо участие 

По отношение на дружества включени в консолидацията се прилага методът на пълна 
консолидация. Отчетите се обединяват ред по ред, като позиците на активите, собствения 
капитал, пасиви, приходи и разходите се сумират. Отделно се показва делът на 
неконтролиращото участие в собствения капитал на консолидирания отчет за финансовото 
състояние. Предприятието майка представя неконтролиращите участия в собствения капитал в 
консолидирания отчет за финансовото състояние, отделно от собствения капитал на 
собствениците на предприятието майка.  

Собственият капитал за неконтролиращото участие е както следва: 
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Неконтролиращо участие
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018

Неконтролиращо участие 89,984 92,933
Всичко неконтролиращо участие: 89,984 92,933  

 

17. Дългосрочни пасиви 

 Дългосрочните финансови пасиви включват дългосрочни задължения към финансови 
институции, отсрочени данъчни пасиви и други задължения. Подробна информация за 
задълженията към финансови институции е дадена в бележка 19. 

 

18. Краткосрочни пасиви 

Краткосрочни задължения

За периода 
приключващ на

 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018
3. Текущи задължения, в т.ч.:  22,093 18,590

задължения към свързани предприятия 190 65

задължения по получени търговски заеми 29 28

задължения към доставчици и клиенти 15,148 11,598

получени аванси 204 365

задължения към персонала 4,997 4,918

задължения към осигурителни предприятия 964 951

данъчни задължения 561 665

4. Други задължениия 13,136 1,762

5. Провизии 554  

 В отчета за финансовото състояние, на отделен ред са посочени задължения в размер на 
15,571 хил. лева, които включват: задължения към доставчици; задължения към свързани 
предприятия, задължения по получени търговски заеми и задължения по получени аванси.    

В статия „Други задължения“ са включени задължения за дивидент в размер на 12,220 
хил. лева. В това число задължения за дивиденти към акционери на дружеството „Емка“ АД в 
размер на 1,211 хил. лева; задължения за дивиденти към акционери на дружеството „М+С 
Хидравлик“ АД в размер на 9,328 хил. лева и задължения за дивиденти към акционери на 
„Индустриален капитал – Холдинг“ АД в размер на 1,681 хил. лева. Задължения за дивиденти в 
размер на 3,227 хил. лева са елиминирани в резултат на консолидационни процедури по 
елеминация на вземания и задължения в предприятията от Групата.  

 

19. Задължения към финансови институции 
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Задължения към финансови институции Заемополучател Основание
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

1. Дългосрочна част 459

2. Краткосрочна част 452

Общо задължения към финансови институции: 911

В това число (в лева): 910,466
Краткосрочна

част
Дългосрочна

част

Сожелиз – България ЕООД "СИЛОМА" АД Финансов лизинг 46,507 19,937          26,570            

Задължения по ЗУНК към Министерство на финансите "СИЛОМА" АД 75,353 75,353          -                     

„АЛИАНЦ ЛИЗИНГ“ АД „ЗАИ” АД Финансов лизинг 17,037 -                   17,037            

„Уникредит Булбанк“ АД „ЗАИ” АД Инвeстиционен кредит 414,720 -                   414,720          

„Уникредит Булбанк“ АД „ЗАИ” АД Овърдрафт 298,849 298,849        -                     

„ОББ" АД „РУБОЛТ" АД Овърдрафт 58,000 58,000          -                     

Всичко задължения към финансови институции 910,466 452,139 458,327  

 

 

20. Финансирания и приходи за бъдещи периоди 

В отчета за финансовото състояние: 

Финансирания и приходи за бъдещи периоди
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 31 декември 2018

Финансирания, в това число:
1.1. Финансиране за закупуване на машини и оборудване от ЗАИ АД 624 663
1.2. Финансиране за закупуване на машини и оборудване от Силома АД 571 597

Всичко финансирания и приходи за бъдещи периоди: 1,195 1,260  

 

В отчета за всеобхватния доход: 

Приходи от финансирания
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 30 юни 2018

Финансирания, в това число:
1.1. Финансиране за закупуване на машини и оборудване от ЗАИ АД 40 40
1.2. Финансиране за закупуване на машини и оборудване от Силома АД 26 39
1.3. Други 9 -                             

Всичко приходи от финансирания: 75 79  
  

През 2015г. „ЗАИ“ АД кандидатства по оперативна програма „Иновации и конкурентно 
способност”2014-2020г., в размер на 1320000.00 лв. при предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ от управляващия орган в размер на 60% от сумата. 
След одобряване на проекта в началото на месец Април 2016г., бе подписан договор с 
Министерството на икономиката. Инвестицията е изпълнена през 2017 г. От 01.07.2017г., е 
въведено в експлоатация финансираното оборудване. Сумата преведена от Министерството на 
икономиката е в размер на 782 160.38лв. Същата е отчетена като Финансиране за дълготрайни 
активи. След въвеждане в експлоатация на активите, 60% от начислените амортизации на 
финансираните активи ежемесечно се отчитат като Приходи от финансиране. За първото 
полугодие на 2019 г. са отчетени приходи от финансиране в размер на 40 хил. лева (за 
предходен период 40 хил. лева). 
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През 2011г. „Силома“ АД кандидатства по оперативна програма „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г., в размер 505 950 лв.,  при 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от управляващия орган в размер на 60% от 
сумата. След одобряване на проекта и подписване на договора, машините са въведени в 
експлоатация м.декември 2011г. Сумата е преведена м.юли 2012 г. в размер на 303 469 лв. 
Същата е отчетена като Финансиране за дълготрайни активи. След въвеждане в експлоатация 
на активите, 60% от начислените амортизации на финансираните активи ежемесечно се отчитат 
като Приходи от финансиране.  

През 2016г. „Силома“ АД кандидатства по друга оперативна програма „Иновации и 
конкурентно способност” 2014-2020 г., в размер на 818 200 лв. при предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ от управляващия орган в размер на 60% от сумата. 
След одобряване на проекта в началото на месец май 2016 г., бе подписан договор с 
Министерството на икономиката. Инвестицията е изпълнена през 2017 г. Машините са 
въведени в експлоатация едната м. март, а другата м. август 2017 г. Сумата преведена от 
Министерството на икономиката през м. януари 2018 г. е в размер на 490 920 лв. Същата е 
отчетена като Финансиране за дълготрайни активи. След въвеждане в експлоатация на 
активите, 60% от начислените амортизации на финансираните активи ежемесечно се отчитат 
като Приходи от финансиране. За първото полугодие на 2019 г. са отчетени приходи от 
финансиране в размер на 26 хил. лева (за предходен период 39 хил. лева). 
 
 

 21. Общо привлечени финансови средства 

 Групата оперира изключително със собствени средства, генерирани от оперативната 
дейност. Получените заеми представляват незначителна част от пасивите на Групата, като 
главно това са уговорени овърдфрат кредити с „ОББ“ АД и „Уникредит Булбанк“ АД. 
Привлечените средства между предприятията от Групата са елиминирани за целите и при 
съставянето на междинния консолидиран финансов отчет. Същите са представени в бележката 
по-долу с информационна цел, като част от всички привлечени финансови средства в Групата.  

Получените заеми са както следва: 

Р-р на заема Лихвен 

 процент

"РУБОЛТ" АД "Индустриален капитал - Холдинг" АД оборотен Доставка материали   50 000  лв. По договаряне Договорена 50,000 31.12.19

"РУБОЛТ" АД „ОББ“  АД Овърдрафт Доставка материали 120 000 лв По договаряне Договорена 58,000 04.11.2019

"РУБОЛТ" АД „ОББ“  АД Овърдрафт Доставка материали 75 000 EUR По договаряне Договорена 0 04.11.2019

600 000 лв. 11.08.2019

300 000 лв. По договаряне 21.08

2020

Фин.

Сожелиз – лизинг По договаряне 46,507

България ЕООД

„ОББ“  АД По договаряне

"ЕМКА" АД

"ЕМКА" АД "СИТИ БАНК" АД По договаряне

„ЗАИ” АД „АЛИАНЦ ЛИЗИНГ“ АД Лизинг Доставка 38 873 лв. По договаряне Договорена 17,037 Дългоср.

„ЗАИ” АД „Уникредит Булбанк“ АД Инв.кредит Доставка 1 003 200 лв. По договаряне Договорена 414,720 Дългоср.

„ЗАИ” АД „Уникредит Булбанк“ АД Овърдрафт Доставка 200 000 EUR По договаряне Договорена 298,849
Краткосро

ч.
„ЗАИ” АД "Индустриален капитал - Холдинг" АД оборотен Доставка материали 363 000 лв. По договаряне Договорена 52,600 31.12.19

Заемател

"СИЛОМА" АД

"СИЛОМА" АД 8.202

Срок

"Индустриален капитал - Холдинг" АД инвестиционен Доставка на оборудване Договорена 249,930

Заемодател Вид на заема
Сделка за която е  

отпуснат
Р-р на поета гаранция

Неплатена 
главница

Доставка на оборудване 127 911 лв. Договорена

05.11.2019

Овърдрафт Доставка на суровини 3 800 000 EUR Договорена    - 30.12.2019

Овърдрафт Доставка на суровини 600 000 EUR Договорена -

 

  

Бележки по отчета за всеобхватния доход 

 

22. Приходи на Групата 

 Приходите са какво следва: 
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Приходи от дейността
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 30 юни 2018

1. Приходи от продажба на продукция 114,636 124,506
2. Приходи от продажба на стоки 84 122
3. Приходи от продажба на услуги 513 504
4. Други приходи 1,951 2,667

Всичко приходи от дейността: 117,184 127,799  

Групата отчита спад в приходите от продажба на продукция в относителен размер на 
7,93% за отчетния период, спрямо същия период на 2018 година. Това се дължи на спада в 
приходите от продажба на продукция за текущия период в дружествата „М+С Хидравлик“ АД  
и „Емка“ АД, спрямо реализираните приходи за предходния отчетен период. В справката по-
долу е представена подробна информация за приходите от продажба на продукция за отделните 
предприятия от Групата, с разделение по пазари – вътрешен и външен пазар, както и 
информация за относителното изменение на приходите от продажби по отделни видове 
производства и пазари.  

 

СПРАВКА ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ ПО ПАЗАРИ И ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ВИДОВЕ ПРОИЗВОДСТВА

В хил. лв.

Пазар на 
продукцията 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Износ 0 0 4,675 2,277 2,058 2,026 50,063 54,899 32,346 35,812 89,142 95,014
Вътрешен пазар 169 272 223 502 782 785 8,642 9,725 15678 18208 25,494 29,492
Общо приходи 
продукция 169 272 4,898 2,779 2,840 2,811 58,705 64,624 48,024 54,020 114,636 124,506

В хил. лв.

2019 2018
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Износ 95.45% 81.94% 72.46% 72.07% 85.28% 84.95% 67.35% 66.29%
Вътрешен пазар 100% 100% 4.55% 18.06% 27.54% 27.93% 14.72% 15.05% 32.65% 33.71%

Общо продукция 169 272 4,898 2,779 2,840 2,811 58,705 64,624 48,024 54,020 114,636 124,506

Продажба на  продукция
в т.ч. Полимербетон и 
скрепителни изделия

Производството на  метало
режещи отрезни машини

Абразивни инструменти и 
материали, Дискове за  
рязане и шлайване

Продажба на  продукция от 
производство, ремонт и 
търговия
 с хидравлични изделия и 
системи

Производство на изолирани 
проводници, емайлирани 
проводнци,
профилни проводници, ПВЦ 
гранули, 
Голо медно жило

Продажба на  продукция
в т.ч. Полимербетон и 
скрепителни изделия Производството на  метало

режещи отрезни машини

Абразивни инструменти и 
материали, Дискове за  
рязане и шлайване

Продажба на  продукция от 
производство, ремонт и 
търговия
 с хидравлични изделия и 
системи

Производство на изолирани 
проводници, емайлирани 
проводнци,
профилни проводници, ПВЦ 
гранули, 
Голо медно жило

 

 

В хил. лв.

Пазар на 
продукцията 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Износ 0 0 4,675 2,277 2,058 2,026 50,063 54,899 32,346 35,812 89,142 95,014
Вътрешен пазар 169 272 223 502 782 785 8,642 9,725 15,678 18,208 25,494 29,492
Изменение 
износ 0.00% - 105.31% 1.58% -8.81% -9.68% 114,636 124,506
Изменение 
вътр.пазар -37.87% -55.58% -0.38% -11.14% -13.89%

Продажба на  продукция
в т.ч. Полимербетон и 
скрепителни изделия

Производството на  метало
режещи отрезни машини

Абразивни инструменти и 
материали, Дискове за  
рязане и шлайване

Продажба на  продукция от 
производство, ремонт и 
търговия
 с хидравлични изделия и 
системи

Производство на изолирани 
проводници, емайлирани 
проводнци,
профилни проводници, ПВЦ 
гранули, 
Голо медно жило
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В хил. лв.

2019 2018

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Разходи за 
суровини 120 138 2,337 1,485 1,810 1,809 26,933 29,589 41,140 45,690 72,340 78,711
Общо разходи за 
суровини 120 138 2,337 1,485 1,810 1,809 26,933 29,589 41,140 45,690 72,340 78,711

Продажба на  продукция
в т.ч. Полимербетон и 
скрепителни изделия Производството на  метало

режещи отрезни машини

Абразивни инструменти и 
материали, Дискове за  
рязане и шлайване

Продажба на  продукция от 
производство, ремонт и 
търговия
 с хидравлични изделия и 
системи

проводници, емайлирани 
проводнци,
профилни проводници, ПВЦ 
гранули, 
Голо медно жило

 

 

 Дружествата от Групата реализират приоритетно своята продукция за износ. Във 
всички предприятия в Групата, с изключение на дружеството „Руболт“ АД, което реализира 
своята продукция изцяло на вътрешен пазар, делът на приходите от износ представлява основна 
част от отчетените приходи.  

 

ТЕМП НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКЦИЯ И РАЗХОДИТЕ ЗА СУРОВИНИ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2019, СПРЯМО ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

В хил. лв.

2019 2018
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Приходи от 
продукция 169 272 4,898 2,779 2,840 2,811 58,705 64,624 48,024 54,020 114,636 124,506

Темп в % 
приходи -37.87% 76.25% 1.03% -9.16% -11.10% -7.93%

Разходи за 
суровини 120 134 2,333 1,555 1,814 1,743 26,933 29,589 41,140 45,690 72,340 78,711

Темп в % 
разходи -10.45% 50.03% 4.07% -8.98% -9.96% -8.09%

Продажба на  продукция
в т.ч. Полимербетон и 
скрепителни изделия

Производството на  метало
режещи отрезни машини

Абразивни инструменти и 
материали, Дискове за  
рязане и шлайване

производство, ремонт и 
търговия
 с хидравлични изделия и 

проводници, емайлирани 
проводнци,
профилни проводници, ПВЦ 

 

 

 

23. Разходи на Групата 

Разходи за суровини и материали 

Краткотрайните матерални записи се състоят основно от: суровини и материали влагани 
в производството, готова продукция и незавършено производство. Всички предприятия от 
Групата са производствени предприятия. Незначителна част от краткотрайните материални 
активи са под формата на стоки. Дружествата от Групата извършват периодично 
инвентаризация на незавършеното производство, с цел коректното отчитане на стойностното 
изражение на материалите и суровините и готовата продукция.  

Най-голямата част от разходите по икономически елементи се пада на вложените 
суровини и материали в производствената дейност. 

 

Разходи за суровини по видове производства 

В хил. лв.

2019 2018

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Разходи за 
суровини 120 138 2,337 1,485 1,810 1,809 26,933 29,589 41,140 45,690 72,340 78,711
Общо разходи за  
суровини 120 138 2,337 1,485 1,810 1,809 26,933 29,589 41,140 45,690 72,340 78,711

Продажба на  продукция
в т.ч. Полимербетон и 
скрепителни изделия Производството на  метало

режещи отрезни машини

Абразивни инструменти и 
материали, Дискове за  
рязане и шлайване

Продажба на  продукция от 
производство, ремонт и 
търговия
 с хидравлични изделия и 
системи

проводници, емайлирани 
проводнци,
профилни проводници, ПВЦ 
гранули, 
Голо медно жило
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2019 2018
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Разходи за 
суровини 120 138 2,337 1,485 1,810 1,809 26,933 29,589 41,140 45,690 72,340 78,711

Темп в % 
разходи -13.04% 57.37% 0.06% -8.98% -9.96% -8.09%

Продажба на  продукция
в т.ч. Полимербетон и 
скрепителни изделия

Производството на  метало
режещи отрезни машини

Абразивни инструменти и 
материали, Дискове за  
рязане и шлайване

производство, ремонт и 
търговия
 с хидравлични изделия и 

проводници, емайлирани 
проводнци,
профилни проводници, ПВЦ 

 

 

Разходи за възнаграждения 

Разходи за възнаграждения
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 30 юни 2018

1. Общо разходи за възнаграждения 19,618 18,134
2.         в това число възнаграждения за управление и контрол 4,052 3,295

Всичко разходи за възнаграждения: 19,618 18,134  

 

 

24. Финансов резултат на Групата 

Групата приключва второто тримесечие на 2019 г. с положителен финансов резултат – 
печалба в размер на 1,475 хил. лева (предходен период: 2,783 хил. лева). Подробна информация 
за финансовия резултат, както и за динамиката и изменението на приходите и разходите е 
представена в това приложение. 

Финансов резултат

За периода 
приключващ на

 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 30 юни 2018
Печалба преди облагане с данъци 9,552 13,610
Разходи за данъци 832 1,137
Печалба след облагане с данъци 8,720 12,473
в т.ч. за малцинствено участие 7,245 9,690
Нетна печалба за периода 1,475 2,783  

Групата отчита намаление на финансовия резултат в абсолютна стойност в размер на 
1,308 хил. лева, спрямо финансовия резултат за същия период на миналата година. 
Намалението се дължи основно на спада на приходите от продажба на продукция на 
дружествата  „М+С Хидравлик“ АД  и „Емка“ АД. 

При „М+С Хидравлик“ АД е отчетен спад на приходите от продажба на продукция в 
размер на 9,16% за текущия период, спрямо същия период на миналата година. Към края на 
второто тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукция са в размер на 
58,705 хил. лева (предходен период: 64,624 хил. лева). Разходите за суровини и материали са 
намалели с 8,98%, при 26,933 хил. лева за отчетния период на 2019, спрямо 29,589 хил. лева 
спрямо отчетния период на 2018 година. Дружеството приключва отчетния период с печалба в 
размер на 7,487 хил. лева, спрямо отчетена печалба от 10,239 хил. лева за същия период на 
миналата година. Спадът в отчетения финансов резултат е в размер на 26,88%, спрямо същия 
период на миналата година. 

При „Емка“ АД е отчетен спад на приходите от продажба на продукция в размер на 
11,10% за текущия период, спрямо същия период на миналата година. Към края на второто 
тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукция са в размер на 48,024 хил. 
лева (предходен период: 54,020 хил. лева). Разходите за суровини и материали са намалели с 
9,96%, при 41,140 хил. лева за отчетния период на 2019, спрямо 45,690 хил. лева спрямо 
отчетния период на 2018 година. Дружеството приключва отчетния период с печалба в размер 
на 2,080 хил. лева, спрямо отчетена печалба от 2,565 хил. лева за същия период на миналата 
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година. Спадът в отчетения финансов резултат е в размер на 18,91%, спрямо същия период на 
миналата година. 

 

Финансовите резултати на отделните предприятия са както следва: 

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Текущ 

период

Предходен 

период

Финансов резултат по данни от 
финансовите отчети 2,674     2,642     (67)         (64)         (397)      81          170        113        7,487     10,239  2,080     2,565     11,947  15,576  
Финансов резултат, вкл.
Неконтролиращо участие, след
консолидационни елиминации (558)      (466)      (67)         (64)         (393)      84          171        115        7,487     10,239  2,080     2,565     8,720     12,473  

Финансов резултат в частта 
на Групата (558)      (466)      (33)         (31)         (363)      78          81          54          1,658     2,290     689        857        1,475     2,783     

Общо финансов 

резултат

Индустриален капитал - 

Холдинг АД
Руболт АД

СИЛОМА АД, 

включително Йеспа
ЗАИ АД М+С Хидравлик АД ЕМКА АД

 

Консолидационните елиминации включват: елиминирането на приходи от дивиденти, 
разпределени от дружества от Групата в полза на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД в 
размер на 3,227 хил. лева (за същия период на миналата година: 3,103 хил. лева), както и 
елиминирането на приходи и разходи за лихви по предоставени заеми на дъщерни дружества в 
размер на 5 хил. лева. 

„Руболт“ АД приключва отчетния период с отчетена загуба в размер на 67 хил. лева 
(предходен период: загуба 64 хил. лева). Нетните приходи от продажба на продукция са 
намалели с 37,86%, спрямо отчетените приходи за предходния отчетен период. Към края на 
второто тримесечие на 2019 г. отчетените приходи от продажба на продукция са в размер на 
169 хил. лева (предходен период: 272 хил. лева).  

На консолидирана основа „Силома“ АД приключва отчетния период с реализирана 
загуба в размер на 397 хил. лева (за предходен период печалба в размер на 81 хил. лева). 
Консолидираните приходи са в размер на 4,898 хил. лева, след елиминация на вътрешно-
груповите сделки.  Консолидираните разходи за суровини и материали са в размер на 2,337 хил. 
лева, след елиминация на вътрешно-груповите сделки. 

„ЗАИ“ АД отчита увеличение на текущия финансов резултат, спрямо финансовия 
резултат за предходния отчетен период. Дружеството приключва отчетния период с печалба в 
размер на 170 хил. лева (предходен период: печалба 113 хил. лева). Налице е увеличение на 
печалбата за текущия период с 50,44%, спрямо отчетената печалба за същия период на 
миналата година. Нетните приходи от продажба на продукция са нарастнали с 1,03%, спрямо 
отчетените приходи за предходния отчетен период. За периода са отчетени приходи от 
продажба на продукция в размер на 2,840 хил. лева (предходен период: 2,811 хил. лева).  

На консолидирана основа изменението на приходите и разходите за дейността е както 
следва: 
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I. Разходи по икономически елементи
За текущия

период
За предходния

период
Относително 

изменение в %
1. Разходи за материали 72,340 78,711 -8.09%
2. Разходи за външни услуги 6,211 6,198 0.21%
3. Разходи за амортизации 5,433 5,836 -6.91%
4. Разходи за възнаграждения 19,618 18,134 8.18%
5. Разходи за осигуровки 3,629 3,462 4.82%
6. Балансова стойност на продадени активи (без 
продукция) 635 1,187 -46.50%
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено 
производство -1,199 -20 5895.00%
8. Други разходи 947 624 51.76%

Общо за група I: 107,614 114,132 -5.71%

I. Нетни приходи от продажби на:
За текущия

период
За предходния

период
Относително 

изменение в %
1. Продукция 114,636 124,506 -7.93%
2. Стоки 84 122 -31.15%
3. Услуги 513 504 1.79%
4. Други 1,951 2,667 -26.85%

Общо за група I: 117,184 127,799 -8.31%  

Групата отчита спад от 7,93% в приходите от продажба на продукция, съответно спад в 
разходите за материали с 8,09%. Разходите за външни услуги запазват същия си размер. Ръст 
бележат разходите за възнаграждения.  

Разходите за материали, отразяват стойността на вложените в производство материали, 
консумативи за офис техника, хигиенни материали. Преобладаващата част от тези материали 
представляват метали и техните производни под формата на отливки, жила, елементи и т.н.  

Разходи за услуги – основният дял от посочената стойност на услугите представляват 
технически услуги свързани с производството, поддръжката на машини, съоръжения и 
оборудване, компютърни мрежи и оборудване, достъп до интернет, публикации в средствата за 
масово осведомяване, такси на държавни институции, комисионни за изплащане на дивиденти, 
наеми, други услуги по поддръжка на офиса.  

Разходите за възнаграждения отразяват начислените възнаграждения на управителните 
органи и служителите по трудови правоотношения за отчетния период. Върху сумите за 
възнаграждения предприятията от групата на „Индустриален капитал – Холдинг“ АД са 
начислили разходи за осигуровки за фондовете на ДОО, здравно осигуряване, допълнително 
пенсионно осигуряване и фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите.  

 

Финансовите приходи/разходи са както следва: 
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Финансови   разходи
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 30 юни 2018
1. Разходи за лихви 34 65
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и 
инструменти

26 132

3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове 32 68
4. Други 46 50

Финансови разходи общо: 138 315

Финансови   приходи
За периода 

приключващ на
 30 юни 2019

За периода 
приключващ на

 30 юни 2018
1. Приходи от лихви 4 7
2. Приходи от дивиденти 
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и 
инструменти

31 73

4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове 2 76
5. Други 8

Финансови приходи общо: 45 156  

Положителните и отрицателните разлики от операции с финансови активи и 
инструменти включват отчетените разходи и приходи вследствие на последващи оценки на 
финансови инструменти държани за търгуване, които финансови инструменти се отчитат в 
отчета за финансовото състояние по справедлива стойност. Всяка разлика между балансовата 
стойност и справедливата стойност към датата на съставяне на отчета за финансовото 
състояние се отчитат като печалба или загуба в отчета за всеобхватния доход.  

 

25. Събития след отчетната дата  
Не са настъпили съществени събития след 30 юни 2019 г., и датата на одобрение на 

консолидирания финансов отчет, които да налагат допълнителни корекции в междинния 
консолидиран финансов отчет на Групата за периода, приключваща на 30 юни 2019 г.  

 

 

София, 19 август 2019 г. 

 

 

 

Гл. счетоводител:    Изпълнителни директори: 

/Николай Георгиев Николов/    / Димитър Богомилов Тановски / 

 

 

       /Милко Ангелов Ангелов/ 


