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СЪКРАТЕНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА, 

ПРЕДСТАВЕНА ЗА ВСЯКА ГОДИНА ЗА ПЕРИОДА, ОБХВАНАТ В 

ДОКУМЕНТА ЗА ДОПУСКАНЕ 

 

(вкл. основни финансови показатели, представящи текущото финансово състояние на 

емитента) 

Показатели на консолидирана основа 

 

През 2021г. общите приходи от продажби на консолидирана основа нарастват с 

376.47% на годишна база и достигат 1,215 хиляди лева. Този ръст се дължи основно на 

1,133.90% ръст при продажбите на стоки (авточасти), които нарастват от 59 хиляди лева 

през 2020 до 728 хиляди лева през 2021.  Продажбите на продукция нарастват с 141.10% 

и достигат 352 хиляди лева.  Тези продажби включват един електромобил триколка за 88 

хиляди лева, продаден на клиент от Франция, първи тестов електромобил L CITY, 

продаден за 164,876 лева, и резервни авточасти за спортен автомобил SIN R1 към клиент 

от САЩ, на стойност 43 хиляди лева. 

През 2021 година оперативните разходи нарастват с 874.34% до 1,961 хиляди 

лева.  Този ръст се дължи основно на ръст при стойността на продадени стоки (720 

хиляди лева), разходи за материали, които нарастват от 32 хиляди през 2020г. до 300 

хиляди през 2021, и разходи за външни услуги.  Разходите за външни услуги нарастват 

от 40 хиляди през 2020 до 510 хиляди през 2021 основно поради ръст на услугите, 

свързани с производството (182 хиляди лева) и ремонт на активи (85 хиляди лева). 

Реализираната нетна загуба за периода е 197 хиляди лева и се дължи на по-

високия ръст на разходите в сравнение с ръста на приходите, частично компенсиран от 

ръст на запасите от незавършено производство и продукция (534 хиляди лева).   

 



 
 

 
 

 

 

Показатели на индивидуална основа 

 

 

Показатели на консолидирана основа 2019 2020 2021

Приходи от продажби (хил. лв.) 183              255              1,215           

Печалба/(загуба) от оперативна дейност (хил. лв.) 12                48                (193)             

Нетна печалба/(загуба) за периода (хил. лв.) 3                  39                (197)             

Нетни парични потоци от оперативна дейност (хил. лв.) (512)             (10)              (1,320)          

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (хил. лв.) -                  -                  (887)             

Нетекущи активи (хил. лв.) 338              320              1,152           

Текущи активи (хил. лв.) 634              681              2,446           

Пасиви (хил. лв.) 604              94                888              

Печалба от оперативна дейност/Приходи от продажби 6.56% 18.82% -15.88%

Нетна печалба/Приходи от продажби 1.64% 15.29% -16.21%

Собствен капитал/Активи 37.86% 90.61% 75.32%

Възвращаемост на собствения капитал 0.82% 4.30% -7.27%

Възвращаемост на активите 0.31% 3.90% -5.48%

Ръст на приходите 39.34% 376.47%

Ръст на разходите по икономически елементи 21.05% 847.34%

Ръст на нетната печалба 1200.00% -605.13%

Ръст на нетекущи активи -5.33% 260.00%

Ръст на пасивите -84.44% 844.68%

2019 2020 2021 30.06.2021 30.06.2022

Приходи от продажби (хил. лв.) 183            251            1,215          887            281            

Печалба/(загуба) от оперативна дейност (хил. лв.) 37              75              (181)           (127)           (218)           

Нетна печалба/(загуба) за периода (хил. лв.) 28              66              (184)           (135)           (232)           

Нетни парични потоци от оперативна дейност (хил. лв.) (512)           (10)             (1,323)         (292)           (327)           

Нетни парични потоци от инвестиционна дейност (хил. лв.) -                -                (887)           (250)           (61)            

Нетекущи активи (хил. лв.) 17,994        18,004        18,867        18,252        18,856       

Текущи активи (хил. лв.) 634            681            2,444          3,278         2,417         

Пасиви (хил. лв.) 555            46              856             1,027         1,050         

Печалба от оперативна дейност/Приходи от продажби 20.22% 29.88% -14.90% -14.32% -77.58%

Нетна печалба/Приходи от продажби 15.30% 26.29% -15.14% -15.22% -82.56%

Собствен капитал/Активи 97.02% 99.75% 95.98% 95.23% 95.06%

Възвращаемост на собствения капитал 0.15% 0.35% -0.90% -0.66% -1.15%

Възвращаемост на активите 0.15% 0.35% -0.86% -0.63% -1.09%

Ръст на приходите 37.16% 384.06% -68.32%

Ръст на разходите по икономически елементи 20.55% 996.59% -25.96%

Ръст на нетната печалба 135.71% -378.79% 71.85%

Ръст на нетекущи активи 0.06% 4.79% 3.31%

Ръст на пасивите -91.71% 1760.87% 2.24%


