
 

Алтерко АД продължава силния си ръст на печалбата през 

9-месечието на 2021 г. 

- Консолидираните приходи нарастват с 57,3% до 38,5 млн. лв. (19,7 млн. евро)* 

- EBITDA нараства с 62.2% до 12.0 мил. лв. (6.1 мил. евро)*  

- Чистата печалба на групово ниво нараства с 64.0% до 10.0 мил. лв. (5.1 мил. евро)* 

- Очаква се реалните приходи за 2021 г. дa потвърдят прогнозните, които са в размер на 54.5 мил. 

лв. (27.9 мил. евро)*  

 

София / Мюнхен, 25 ноември 2021 г. - "Алтерко" АД (борсов код A4L / ISIN: BG1100003166) 

("Алтерко"), доставчик на IoT устройства  и решения за интелигентен дом, базиран в София, 

България, запази темпото си на растеж през 9-месечния период и постигна още по високи стойности 

на продажбите и печалбата,  

Алтерко АД постигна 57,3% увеличение на консолидираните приходи от продажба на устройства 

през 9-те месеца достигайки приходи от 38,5 млн. лв. (19.7 мил. евро)*. Печалбата преди лихви, 

данъци и амортизации нарасна с 62.2% до 12.0 мил. лв. (6.1 мил. евро)*. Чистата печалба на групово 

ниво се увеличи с 64,0% до 10,0 млн. лв. (5.1 мил. евро)* в сравнение със същия период на 

предходната година. 

С коефициент на собствения капитал към активите от 89.4% към 30 септември 2021 г., Алтерко АД 

разкрива стабилен отчет за финансовото състояние (31 декември 2020 г.: 86,5%). Тук, в допълнение 

към неразпределената печалба, особено забележимо е намалението на нетекущите задължения 

към финансови институции с 11,8% до 2,2 млн. лв.(1.1 мил. евро)* 

Паричните потоци от оперативна дейност са нараснали със 103,7% до 4,7 млн. лв. (2.2 мил. евро) в 

резултат на успешния бизнес. Паричните средства и паричните еквиваленти се нараснали повече от 

два пъти до 26,0 млн. лв. (13.3 мил. евро)* към 30 септември 2021 г., като по този начин осигуряват 

добра база за финансиране на по-нататъшния растеж. 

В резултат на по-добри от очакваното резултати за деветте месеца на 2021 г, мениджмънтът очаква 

реалните консолидирани приходи за 2021г. да достигнат прогнозните приходи от продажби в 

размер на около 54.5 млн. лв. (27.9 млн. Евро)*. Дружеството е предприело определени мерки 

които да му осигурят бъдещ растеж. 

Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на "Алтерко" АД: "Отличните резултати през 

първите девет месеца на 2021 г. ни насърчават да продължим курса на експанзия, който сме поели. 

В допълнение към силните оперативни показатели, ние изпратихме ясни сигнали в това отношение. 

Създаването на дъщерно дружество в Германия, след регистрирането на асоциирано дружество в 

Китай по-рано тази година, са израз и ангажимент към нашите усилия за разширяване. Особено се 

гордеем с второто листване в Prime Standard на Франкфуртската фондова борса, което се осъществи 

след края на отчетния период. С листването на регулирания пазар на един от най-важните 

европейски финансови центрове ние получаваме достъп до допълнителни групи инвеститори, 

увеличаваме видимостта на компанията на капиталовите пазари и подобряваме ликвидността на 

акциите на Алтерко АД." 



 

Неодитираният междинен отчет е достъпен в раздел "Връзки с инвеститорите" на уебсайта на 

Дружеството на адрес Алтерко АД.com. 

* Обменен курс EUR/BGN към 25 ноември 2021 – EUR 1 = BGN 1.95583 

 

Повече информация на адрес Алтерко АД.com 

За Алтерко 

Алтерко АД е технологичен холдинг който разработва, произвежда и дистрибутира иновативни и 

висококачествени IoT (интернет на нещата) продукти. Крайните клиенти и техните нужди са винаги 

в фокуса на всички разработки. Холдингът е основан в България като в основата му стои екип от 

млади и талантливи специалисти, които са отдадени на това да създават конкуренти и 

функционални продукти. Групата е съставена от 4 дъщерни дружества които имат офиси в България, 

Китай и САЩ и са на път да отворят офис и в Германия. Продуктите произвеждани от дружествата в 

групата на Алтерко се предлагат в повече от 100 страни. Акциите на Алтерко се търгуват на 

Българската Фондова Борса от 2016 г. и на борсата във Франкфурт от ноември 2021 г. със следните 

кодове GSIN: A2DGX9, ISIN: BG1100003166 и A4L. 

 

За повече информация: 

 

Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 

Telefon +359 2 957 1247 

E-Mail: investors@Алтерко АД.com  

www.Алтерко АД.com     
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