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Последващата информация от производствен, търговски и финансов характер 

разкрива факти и обстоятелства, настъпили през четвъртото тримесечие на 2013 

година, както и тяхното влияние върху резултатите и финансовото състояние на 

Дружеството за периода на тримесечието и с натрупване към края на финансовата 2013 

година.  

 

 

 

I.  Обобщени данни за производствената и търговската дейност на 

Дружеството за периода на четвъртото тримесечие на 2013г. и с натрупване 

от началото на годината.  

 

 След отчетени последователни ръстове в производствените обеми на тримесечна 

база от началото на 2013 г., през четвъртото тримесечие на 2013 г. в Костенец-ХХИ АД 

са произведени общо 7 976 тона продукция, което е 11 на сто намаление в 

производствените обеми спрямо предходно трето тримесечие. Същевременно на 

годишна база, производствените обеми са нараснали с 40 на сто.  

 Съответно спада в производствените обеми през четвъртото тримесечие на 2013 

г се отразява и в размера на реализираната продукция, като за периода Дружеството 

отчита 8 на сто спад в продажбите на продукция в натура. За цялата 2013 година, 

компанията отчита нарастване на реализираната продукция (в натурална стойност) с 39 

на сто спрямо предходната година. 

 

Обобщените данни за отчетените приходи от продажби на продукция за 2013 

година са представени по-долу, а именно: 

 
 

Общо приходи от 

продажби по продуктови 

групи 

2013 2012 Изменение 

BGN’000 Отн.дял BGN’000 Отн.дял 
в абсолютна 

стойност 
в пъти 

Хартии за велпапе 

(флутинг) 
26 0 620 2 -594 0,0 

Санитарно хигиенни 

хартии тип „ тишу“ 
55 482 89 39 401 96 16 081 1,4 

ТОЦ и други хартии за 

обвиване 
6 670 11 1 111 3 5 559 6,0 

Общо 62 178 100 41 132 100 21 046 1,5 
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Приходи от продажби 

на продукция 

2013 2012 Изменение 

BGN’000 Отн.дял BGN’000 Отн.дял 
Абсолютна 

стойност 
в пъти 

Вътрешен пазар 9 454 15% 7 691 19% 1 763 1,2 

Износ 52 724 85% 33 441 81% 19 283 1,6 

Общо 62 178 100% 41 132 100% 21 046 1,5 

 

 

 

 

Вътрешен пазар 

2013 2012 Изменение 

BGN’000 Отн.дял BGN’000 Отн.дял 
Абсолютна 

стойност 
в пъти 

Хартии за велпапе 

(флутинг) 
20 0 602 8 -582 0,0 

Санитарно хигиенни 

хартии тип „ тишу“ 
8 982 95 6 569 85 2 413 1,4 

ТОЦ и други хартии за 

обвиване 
452 5 520 7 -68 0,9 

Хартии за писане и печат       

Общо 9 454 100 7 691 100 1 763 1,2 

 

 

 

 

 

Износ 

2013 2012 Изменение 

BGN’000 Отн.дял BGN’000 Отн.дял 
Абсолютна 

стойност 
в пъти 

Хартии за велпапе 

(флутинг) 
6 0 18 0 -12 0,3 

Санитарно хигиенни 

хартии тип „ тишу“ 
46 500 88 32 832 98 13 668 1,4 

ТОЦ и други хартии за 

обвиване 
6 218 12 591 2 5 627 10,5 

Общо 52 724 100 33 441 100 19 283 1,6 
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II. Финансов резултат и финансово състояние  

 

1 Финансов резултат 

 

 Таблицата по-долу представя сравнителна информация относно компонентите на 

печалбата/загубата на Дружеството на база Отчета за доходите за първо, второ, трето и 

четвърто тримесечие на 2013 година и с натрупване за финансовата 2013 година. 

 

  Q 1 2013 г.      Q2 2013 г.      Q3 2013 г.      Q4 2013г. 2013г. 

   BGN’000  BGN’000  BGN’000 BGN’000 BGN’000 

Приходи от продажби на продукция 13 558 15 923 16 980 15 717 62 178 

Приходи от услуги 58 -70 1 187 176 

Други доходи 17 239 125 601 982 

Промени в продукция и незавършенo производство 884 -113 -51 -509 211 

Балансова стойност на продадените активи    -20 -20 

Разходи за придобиване на ДМА по стопански начин       

            

Разходи за материали -12 040 -12 210 -12 945 -11 506 -48 701 

Разходи за външни услуги -1 380 -1 883 -1 587 -1 622 -6 472 

Разходи за персонала -707 -776 -786 -904 -3 173 

Други оперативни разходи -114 -81 -55 -159 -409 

Разходи за амортизация -825 -839 -855 -852 -3 371 

Оперативни разходи общо -15 066 -15 789 -16 228 -15 043 -62 126 

            

Резултат преди лихви и данъци -549 190 827 933 1 401 

            

Финансови разходи -633 -560 -532 -1 173 -2 898 

Финансови приходи 16 21 22 27 86 

Финансови приходи и разходи, нетно -617 -539 -510 -1 146 -2 812 

            

Печалба/ загуба преди данъци -1 166 -349 317 -213 -1 411 

            

Разходи за (икономия от) данъци 0 0 0 0 0 

            

Печалба/ загуба за периода -1 166 -349 317 -213 -1 411 

Друг всеобхватен доход, нетно от данък 0 0  0    0 

Общ всеобхватен доход -1 166 -349 317 -213 -1 411 

 

Тримесечни данни 

За периода на четвъртото тримесечие на 2013 г. Костенец-ХХИ АД отчита 

нетни приходи от продажби на стойност 15 904 хил.лв (в т.ч. приходи от продажби на 

продукция в размер на 15 717 хил.лв.), както и други доходи в размер на 601 хил.лв. 

Спрямо предходно тримесечие нетните приходи от продажби бележат намаление в 

абсолютна стойност с 1 077 хил.лв. или 6 %, докато отчетените други доходи нарастват 

с 476 хил.лв.  

За периода на четвъртото тримесечие е отчетена печалба преди лихви и данъци, 

но с включени амортизации (Earnings Before Interest and Taxes– EBIT) в размер на 933 

хил.лв. Резултатът от цялостна дейност е загуба в размер на 213 хил.лв., в резултат на 

начислени финансовите разходи. 
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За 2013 година (по неокончателни данни) 

Към 31.12.2013г., Костенец-ХХИ АД отчита нетни приходи от продажби (на 

продукция и услуги) на стойност 62 354 хил.лв. Спрямо предходната финансова година, 

нетните приходи от продажби са нараснали с 20 663 хил.лв. или 1,5 пъти. 

По неокончателни данни, за 2013г. е отчетена печалба преди лихви, данъци и 

амортизация (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – EBITDA) в 

размер на 4 772 хил.лв., в сравнение с отчетена загуба преди лихви, данъци и 

амортизация в размер на 2 918 хил.лв. за 2012 г. 

Резултатът на Дружеството преди лихви и данъци (EBIT) е печалба в размер на 1 

401 хил.лв. спрямо отчетена загуба преди лихви и данъци в размер на 4 597 хил.лв. за 

предходната година. 

Резултатът от отчетените финансови приходи и разходи за 2013г. е отрицателен 

в размер на 2 812 хил.лв.. 

Вследствие на горното, Костенец-ХХИ АД отчита нетна загуба на стойност 1 

411 хил.лв. спрямо отчетената към 31.12.2012 г. нетна загуба от 3 261 хил.лв. 

 

2. Активи и пасиви 

Активи 

Към 31.12.2013г. (вж. и следващата таблица), Дружеството отчита ръст на 

материалните запаси, който основно се дължи на нарастване на запасите от основни 

материали, с цел обезпечаване на производството и намаляване на риска от ценови 

увеличения.  

АКТИВИ 
31.12.2013 г. 31.12.2012 г Изменение  

BGN’000 BGN’000 Абс. ст-ст % 

Нетекущи активи 63 980 65 537 -1 557 -2% 

Имоти, машини и съоръжения 62 326 64 587 -2 261 -4% 

Нематериални активи 0 0 0 0% 

Инвестиции на разположение за 

продажба 
524 524 0 0% 

Инвестиции в дъщерни предприятия 704 0 704   

Инвестиции в асоциирани 

предприятия 
2 2 0 0% 

Отсрочени данъчни активи 426 426 0 0% 

          

Текущи активи 19 089 17 928 1 161 6% 

Материални запаси 6 195 5 150 1 045 20% 

Търговски и други вземания 12 553 12 324 229 2% 

Корпоративен данък за 

възстановяване 
0 0 0 0% 

Парични средства и парични 

еквиваленти 
341 454 -113 -25% 

          

Общо активи 83 069 83 465 -396 -0,5% 
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Собствен капитал и пасиви 

 

Към 31.12.2013 г. (вж. и следващата таблица), собственият капитал и пасива 

нарастват с 396 хил.лв.или 0,5 %, което произтича от намаляване на собствения капитал 

с 1 411 хил.лв. и нарастване на общия дълг с 1 015 хил.лв. или 1 %.  

 

Собствен капитал 
31.12.2013 г. 31.12.2012 г. 

Изменение 

Абс.ст-ст % 

BGN’000 BGN’000   

Собствен капитал и резерви 5 261 6 672 -1 411 -21% 

Основен капитал 1 043 1 043 0 0% 

Резерви 9 276 9 276 0 0% 

Преоценъчен резерв 6 054 6 054 0 0% 

Натрупани загуби -11 112 -9 701 -1 411 15% 

      

Нетекущи пасиви 33 462 40 605 -7 143 -18% 

Заеми 33 376 40 519 -7 143 -18% 

Задължения за пенсионни доходи 86 86 0 0% 

Гаранционни депозити     

Отсрочени данъчни пасиви     

      

Текущи пасиви 44 346 36 188 8 158 23% 

Търговски и други задължения 15 422 13 691 1 731 13% 

Провизии     

Заеми 28 924 22 497 6 427 29% 

          

Общо пасиви 77 808 76 793 1 015 1% 

      

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И 

ПАСИВИ 
83 069 83 465 -396 -0,5% 

  

3. Парични потоци 

 2013 г. 2012 г. 

   BGN’000  BGN’000 

Паричен поток от оперативна дейност 3 157 -11 849 

Паричен поток от инвестиционна дейност -1 023 -54 

Паричен поток от финансова дейност -2 247 11 930 

      

Изменения на парични средства през периода -113 27 

Парични средства в началото на периода 454 427 

Парични средства в края на периода 341 454 
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4. Информация за сключените сделки със свързани лица съгласно 

изискванията на чл. 33, ал. 3 от Наредба № 2 за проспектите при публично 

предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 

разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 

ценни книжа  

 

През четвъртото тримесечие на 2013 година, Дружеството е предоставило заеми 

на свързани лица, както следва: 

 8 018,90лв. на ”Чалиндж Кепитъл България” ЕАД, съгласно договор за 

паричен заем, при 8 % лихва за срок от 1 година;  

 30 848,82  лева на „Пейпър Пак Продакшън“ ЕАД, съгласно договор за 

паричен заем при 8 % лихва за срок от 1 година; 

 

 

 

III. Рискови фактори 

 

С И С Т Е М А Т И Ч Н И (О Б Щ И) Р И С К О В Е 

 

Политически риск – Този вид риск е свързан с несигурната политическа 

обстановка и негативното влияние, което тя оказва върху икономиката на държавата. В 

този аспект у нас към настоящия момент е налице политически риск, поради 

напрегната политическа ситуация и липсата на доверие във водената от правителството 

политика.  

 

 

Риск от забавяне в икономическо възстановяване 

 

На база сезонно изгладени данни, Европейският статистически институт 

(Евростат) отчете 0,7% ръст на произведения БВП у нас през третото тримесечие на 

2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година и 0,5% нарастване на БВП 

спрямо предходно тримесечие. За сравнение данните за БВП за второто тримесечие на 

2013 г. показват растеж от 0,2% в сравнение със съответното тримесечие на 

предходната година и намаление от 0,1% спрямо първото тримесечие на 2013 година. 

Въпреки отчетеното забавяне в ръста на БВП през първото полугодие на годината, през 

третото тримесечие се оправдаха очакванията за нарастване в БВП, основно поради 

факта, че възстановяването на износа продължава със стабилни темпове, както и 

поради положителните сигнали за стабилизирането на пазара на труда. Въпреки това, 

забавянето в растежа на БВП през първото полугодие, доведе до ревизиране на 

прогнозите за очакваното му нарастване от 1% до 0,5% за 2013 година и 1,3 % за 2014г. 

 

По данни на Евростат, през третото тримесечие на 2013г., реалният БВП на 

държавите – членки на ЕС (ЕU-28) нараства с 0,2 % спрямо предходно тримесечие, 

докато икономиката в Еврозоната (ЕA-17) отбелязва едва 0,1% растеж. Съответно за 

второто тримесечие, данните показват растеж от 0,4% за EU-28 и 0,3% за ЕA-17 спрямо 

първото тримесечие на 2013г. 
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Q4 

2012

Q1 

2013

Q2 

2013

Q3 

2013

Q4 

2012

Q1 

2013

Q2 

2013

Q3 

2013

ЕA-17 -0,5 -0,2 0,3 0,1 -1 -1,2 -0,6 0,4

ЕU-28 -0,4 -0,1 0,4 0,2 -0,7 -0,8 -0,1 0,1

България 0,1 0,1 -0,1 0,5 0,6 0,4 0,2 0,7

Темп на прираст спрямо 

предходно тримесечие, 

%

Темп на прираст спрямо 

съответното тримесечие 

на предходната година, %

 
        Източник:Евростат 
 

Очакванията са икономическата активност в ЕС да бъде положително повлияна 

от постепенното нарастване на вътрешното търсене, както и от постепенно нарастване 

на външното търсене за износ. От друга страна данните за безработицата остават 

високи, а някои наложителни корекции в балансите в публичния и частния сектор 

могат да окажат негативен ефект върху икономическата активност.  

Като допълнителни фактори, които могат да повлияят негативно върху крехкото 

възстановяване на растежа в ЕС могат да са отбележат: динамиката на паричните и 

финансови пазари, поскъпването на суровините при ескалиране на геополитическо 

напрежение, по-слабо от очакваното търсене в световен план, неизвършване или 

забавяне на необходимите структурни реформи. Всички тези фактори сочат, че 

рисковете пред възстановяване на икономическия растеж в страните от ЕС са все още 

значителни. 

 
 

Инфлационен риск – Системата на Валутния борд у нас контролира паричното 

предлагане, както и ограничената икономическа активност и слабото потребление 

водят до по-ниска инфлация.  

По данни на Националния статистически институт, за Декември 2013 г. спрямо 

Ноември 2013 г., Индекса на потребителските цени е 100,3%, т.е. месечната инфлация е 

0,3%. Въпреки това на годишна база (спрямо декември 2012 г.), за пети пореден месец - 

бе отчетена дефлация от 1.6%. 

Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2013 г. спрямо 

периода януари - декември 2012 г. е 0.9%. 

Макроикономическите показатели, заложени в Бюджет 2014, сочат 

средногодишна инфлация в рамките на 1,8%, като не се очаква ускоряване на 

инфлацията, в резултат на външни фактори, като ръст в цените на храните, петрола в 

доларово изражение и др. 

Ускоряването на инфлацията не е желателно, тъй като би намалило реалната 

покупателна способност. От друга страна, обаче тенденцията за намаление на цените на 

потребителските стоки. е обезпокоителна, защото понижените цени свидетелстват за 

свито потребление.  

Очакванията за страните от еврозоната са инфлацията в средносрочен план да 

остане стабилна, в съответствие с целта на Европейската Централна Банка (ЕЦБ) за 

поддържане на темпа на инфлация под, но близо до 2 %. В нормална средносрочна 

перспектива, натискът върху ценовата стабилност се очаква да остане сравнително слаб, 
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което се предопределя от забавянето в съвкупното търсене и умерения темп на 

възстановяване. Рисковете, свързани с ценовата динамика в средносрочен и 

дългосрочен план се очаква да се запазят все така балансирани, като евентуални 

рискове за повишаване на ценовите нива биха били свързани с по-високи цени на 

суровини, на административно определяни цени, на косвени данъци, а по-слаба от 

очакваната икономическа активност би довела до по-ниски ценови нива. 

 

Регулационен риск – Този вид риск се определя от очакванията за съществени 

промени в законодателната уредба, които биха могли да повлияят върху дейността, 

респективно върху резултатите на Дружеството. Вероятността от подобни нормативни 

промени се оценява като твърде малка. 

 

 

Н Е С И С Т Е М А Т И Ч Н И Р И С К О В Е  

 

 

 Рискове, свързани с извършваната дейност 

 

Рискове от намаляване на цените на произвежданите продукти – Тъй като 

основната част от приходите от продажби на Дружеството се формира от реализацията 

на произвежданите продукти, то намаляването на цените на основните категории 

продукти би се отразило неблагоприятно върху приходите от продажби, съответно 

върху резултатите на компанията. Към настоящия момент това в най-голяма степен се 

отнася за целулозните санитарно-хигиенни хартии, които формират значителния дял от 

приходите от продажби на продукция. 

Цените по асортименти хартии се определят на пазарен принцип, т.е следват 

тенденциите на пазара за готовите продукти и тенденциите на цените на основните 

суровини - целулоза и отпадъчна хартия.  

  

Към настоящия момент няма индикации за съществени низходящи тенденции в 

цените на произвежданите от компанията продукти. 

 

 

 Нарастване на цени основни суровини, материали и енергоносители, както 

и обезпеченост със суровини и материали от съществено значение за дейността 

на Дружеството 

 

Съществената част от разходите на Дружеството е свързана с цената на 

целулозата – широколистна и иглолистна, както и с цената на природния газ, като 

основен енергиен източник за производство на топлинна и електрическа енергия. 

Дружеството също така закупува електрическа енергия, за допълване на енергийните си 

нужди. 

 

Целулоза  

 

Целулозата се явява основна суровина за производството на целулозни 

санитарно-хигиенни хартии и целулозни гладки опаковъчни хартии, като формира над 
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50 на сто от себестойността на произвежданите хартии. Основните видове целулоза, 

които компанията влага са широколистна, иглолистна и подходящи миксове целулози.  

Костенец-ХХИ АД закупува целулоза, както от български, така и от чужди 

производители и доставчици, като широлистна целулоза се доставя основно от 

”Свилоцел” АД – гр. Свищов, но съществуват възможности за доставки от европейски 

и други производители и доставчици. Съответно доставката на иглолистна целулоза 

също е подсигурена и съществуват възможности за договориране на доставки от 

различни производители или доставчици.  

Основната тенденция през изминалото четвърто тримесечие бе свързана с 

нарастването на цената на избелената иглолистна крафт целулоза. Като основни 

причини за горното се сочат - подобрението на пазарния климат и нарасналото търсене 

и от други региони, особено на Китай. Следва да се отбележи, че растящите цени не са 

свързани с недостиг на суровината, като преработвателите не отчитат затруднения с 

доставките, тъй като на пазара има достатъчно предлагане. 

На този фон пазарът на широколистна целулоза се характеризира с низходяща 

тенденция, което има известен компенсиращ ефект спрямо растящите ценови нива на 

избелената иглолистна крафт целулоза. 

С цел намаляване на риска от по-голямо нарастване на производствените 

разходи, в резултат  на покачващите се цени на иглолистната целулоза, Дружеството 

поддържа по-високи наличности от този вид целулоза, което рефлектира в нарастване 

на материалните запаси. 

 

Природен газ 

 

От началото на 2013 г., вследствие низходяща тенденция в цените на природния 

газ, пределно определената цена, на която Костенец-ХХИ АД закупува природен газ, 

отбеляза съществен спад до 630 лв./ 1000 н.куб.м газ (без ДДС и акциз). През първото 

тримесечие на 2014 г., пределната цена на природния газ за потребители, присъединени 

към преносната мрежа се запази на нивото от 630 лв./ 1000 н.куб.м газ (без ДДС и 

акциз). Очакванията са и през второто тримесечие на 2014 г., пределно определената 

цена (без ДДС и акциз) да се запази на настоящото ценово ниво. 

Единствен доставчик на природен газ за Костенец-ХХИ АД е държавното 

дружество “Булгаргаз” ЕАД. В този аспект съществува зависимост от цени и доставки 

на природен газ.  

Цената на природния газ оказва непряк, но втори по значимост ефект върху 

себестойността на произвежданата продукция, посредством калкулирането на разхода 

на газ в себестойността на произвежданите топлинна и електрическа енергия от 

когенерационната инсталация. Пряк разход на газ се използва единствено за двете 

горелки, монтирани към хартиена машина РМ3.  

В допълнение Костенец-ХХИ АД притежава собствен индустриален газопровод, 

пряко присъединен към газопреносната мрежа на страната, като това гарантира на 

Дружеството закупуването на газ да се извършва на най-ниски цени, определени за 

пряко присъединени потребители.  
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 Рискове, специфични за Дружеството 

 

 Финансови рискове 

Основните финансови рискове, които възникват в хода на обичайната дейност на 

Костенец-ХХИ АД са свързани с пазарния риск, кредитния риск, ликвидния риск и 

капиталовия риск.  

 Пазарен риск - Пазарният риск е рискът при промяна на пазарните нива, като курс 

на чуждестранна валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, в 

резултат на което дохода на Дружеството или стойността на неговите инвестиции бъдат 

засегнати. По-надолу са представени следните видове пазарен риск, оказващи влияние 

върху дейността на Дружеството: 

 

-Валутен риск - Дружеството не е изложено в значителна степен на валутен 

риск, защото неговите операции и сделки основно са деноминирани в български лева 

или евро, доколкото последното е с фиксиран курс спрямо лева по закон. Включително 

цените на закупуваните от Дружеството основни суровини и материали са 

деноминирани в евро или лева. Дружеството остойностява разлики от промяна на 

валутните курсове въз основа на задължения по заеми, частично конвертирани в USD, 

които пораждат известен валутен риск.  

 

 

  -Ценови (стоков) риск - (Виж посочената информация в „Несистематични 

рискове“ – „Рискове от намаляване на цените на произвежданите продукти“ и 

„Нарастване на цени основни суровини, материали и енергоносители …“) 

 

  -Риск на лихвено-обвързаните парични потоци - Този тип риск би оказал 

влияние в средносрочен и дългосрочен план, тъй като Дружеството има лихвоносни 

задължения, с променлив лихвен процент, изложени на промените на пазарните 

равнища. Рискът от промяна на лихвените нива произтича основно от лихвоносни 

задължения по договори за финансов лизинг на когенерационно оборудване и 

оборудване за АГРС и ГРП към газоснабдяване, както и по договор за финансов лизинг 

на машина за производство на тишу, с лихвени проценти на база 3-месечен EURIBOR 

(Euro Interbank Offered Rate) + твърда надбавка.  

 

 

Кредитен риск 

 

 

Кредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти 

на Дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно 

предвидените срокове дължимите от тях суми по търговски и други вземания. 

Основните финансови активи на Дружеството, носители на кредитен риск са 

вземанията от клиенти по продажби. Видно от представената информация, 

Дружеството не е носител на значителен кредитен риск. 
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Разбивка на 

падежите към 

31.12.2013 

С ненастъпил 

падеж 

Просрочени 

до 3 месеца 

Просрочени до 

6 месеца 

Просрочени до 

1 година 

Просрочени 

над 1 година* 
Общо 

  BGN'000 % BGN '000 % BGN '000 % BGN '000 % BGN '000 % BGN '000 

Вземания по 

продажби  
8 856 74 1 693 14 2 0 204 2 183 2 10 938 

Общо  8 856   1 693   2   204   183   10 938 

 

 

 

Ликвиден риск 

 

Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не е в състояние да 

изпълни своите задължения, когато те станат изискуеми. Посочените стойности на 

коефициентите за структурна краткосрочна ликвидност указват способността на 

компанията да погасява своите краткосрочни задължения с наличните ликвидни активи 

към 31.12.2013 г. Стойностите на коефициентите за ликвидност показват наличието на  

ликвиден риск, което произтича от значителния размер на наличните краткосрочни 

задължения спрямо наличните текущи активи. Известното намаление в коефициентите 

за ликвидност към 31.12.2013г., произтича и от трансформирането на някои 

дългосрочни задължения по търговски заеми в краткосрочни такива. 

 

 

 

Показатели за ликвидност 31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 

Коефициент за обща ликвидност 0,43 0,5 0,49 0,49 0,5 

Коефициент за бърза ликвидност  0,29 0,32 0,36 0,31 0,35 

Коефициент за незабавна ликвидност  0,008 0,011 0,016 0,007 0,013 

 

 

 

 Капиталов риск 

 

 

Показатели за финансова автономност 31.12.2013 30.9.2013 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 

Коефициент за финансова автономност 

(Собствен капитал/Дълг) 
0,068 0,070 0,066 0,07 0,09 

Коефициент за финансова задлъжнялост 

(Дълг/Собствен капитал) 
14,8 14,0 15 14 12 

Коефициент Дълг/Активи 0,937 0,935 0,938 0,934 0,920 

Коефициент на собственост (Собствен 

капитал/Активи) 
0,063 0,065 0,062 0,066 0,08 
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IV. Оповестени събития от „Костенец-ХХИ” АД за периода от началото на 2013 г. 

 

  

02.12.2013 
Оповестяване на тримесечен отчет на консолидирана база за трето 

тримесечие на 2013 г. 

31.10.2013 
Оповестяване на тримесечен отчет на публично дружество и 

емитент на ценни книжа за трето тримесечие на 2013 г. 

09.08.2013 
Оповестяване на вътрешна информация във връзка с осъществена 

сделка по закупуване на Пловдив Пейпър Пак АД. 

30.07.2013 
Оповестяване на тримесечен отчет на публично дружество и 

емитент на ценни книжа за второто тримесечие на 2013 г. 

21.06.2013 
Оповестяване на Протокол от проведеното на 18-06-2013 г. 

редовно Общо събрание на акционерите 

30.04.2013 
Оповестяване на тримесечен отчет на публично дружество и 

емитент на ценни книжа за първото тримесечие на 2013 г. 

31.03.2013 

В съответствие с изискванията на чл.100н от ЗППЦК, „Костенец-

ХХИ” АД представи в КФН, БФБ-София АД и оповести 

посредством информационната система на Infostock.bg , 

одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2012 г. 

30.01.2013 
Оповестяване на тримесечен отчет на публично дружество и 

емитент на ценни книжа за четвъртото тримесечие на 2012 г. 

11.01.2013 
Оповестяване на Протокол от проведеното на 08-01-2013 г. 

извънредно Общо събрание на акционерите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2014г.   Изпълнителни директори, 

 

 

   …………………………… 

Тотка Николова, 

 

 

 ..…………………………  

Светослав Костадинов, 

 

 

 

 

        Изготвил: Мария Зайкова 

 


