
 
 

Този документ съдържа информация относно възможностите за реализация на публикувани прогнози, както и 
прогнози за бъдещи периоди, а също и данни, които представляват вътрешна информация по чл. 7 Регламент 
(ЕС) № 596/2014 относно пазарната злоупотреба. Тази информация би могла да повлияе чувствително върху 

цената на акциите, емитирани от дружеството. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ 

на вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014  
относно пазарната злоупотреба 

 

 

Хидравлични елементи и системи АД отчита продажби за месец април 2020 година в 
размер на 4216 хил. лева. Приключваме първите четири месеца със спад на продажбите от 
15,55% в сравнение със същия период на 2019 година. 

Неокончателният финансов резултат за април 2020 година е брутна печалба в размер 
на 295 хил. лева и с натрупване от началото на годината 2241 хил. лева. Печалбата за 
първите четири месеца на 2020 година е с 10,9% по-ниска от началото на 2019 година. 

Хидравлични елементи и системи АД обявява прогноза за продажбите през месец май 
2020 година в размер на 3100 хил. лева, при което спадът на продажбите с натрупване от 
началото на годината ще достигне 20,6% в сравнение със същия период на миналата година. 

Очакваме нетните приходи от продажби пред първото полугодие да достигнат над 27 
млн. лева, което ще очертае спад от около 22% в сравнение с първото полугодие на 2019 
година. При сериозния спад на поръчките от нашите основни клиенти, не можем да очакваме 
положителен финансов резултат през месеците май и юни, при което е възможно спадът в 
брутната печалба за първото полугодие да достигне 39% в сравнение в първото полугодие 
на 2019 година. 

 

 

 

 

 

Хидравлични елементи и системи АД 

Николай Митанкин 

Директор за връзки с инвеститорите 
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