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ДО: КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР 

1000 София, ул. "Будапеща" 16 

 

ДО: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА  

София ул. "Три уши" 6  

 

ДО:  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

ОТНОСНО: Уведомление за вътрешна информация относно 

прецизиране на насоките за 2022 г. и 

актуализиране на средносрочните цели за 

растеж до 2025 г. 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви уведомяваме, че Алтерко АД прецизира насоките си за текущата 2022 

финансова година и актуализира средносрочните си цели за растеж до 2025 г. За текущата 

2022 финансова година Съветът на директорите очаква приходите от продажба на стоки и 

продукция да се увеличат с до 43,0% до приблизително 43,5 млн. евро (2021 г.: 30,4 млн. 

евро). Вследствие на инвестициите в разширяване на бизнеса, печалбата преди лихви и 

данъци (EBIT) за 2022 г. вероятно ще бъде на нивото от предходната година от 

приблизително 9,6 млн. евро (2021 г.: 9,6 млн. евро). Въз основа на усилията си за 

разширяване на дейността и пускането на пазара на нови продукти „Алтерко“ АД 

прогнозира среден годишен ръст от около 42,2 % в средносрочен план до целеви приходи 

от около 125,0 млн. евро до края на 2025 г. Средносрочната цел за EBIT е приблизително 

38,8 млн. евро до края на 2025 г. при среден годишен ръст от около 59,3 %. 

Цифрите в детайли: 

Средносрочни цели за растеж 2022 - 2025 г. (в млн. евро) 

Цели 2022 насока 2023 цел 2024 цел 2025 цел 

Приходи 43.5 62.5 89.0 125.0 

Годишен ръст (в %) 43.0% 44.0% 42.0% 40.0% 

Марж на брутната 

печалба (в %) 

50.0% 49.5% 49.0% 48.5% 

EBIT 9.6 15.2 24.6 38.8 

Марж на EBIT (в %) 22.0% 24.0% 28.0% 31.0% 

 

За допълнителна информация, моля, посетете www.allterco.com 
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Деница Стефанова 

Директор за връзки с инвеститорите 
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