
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД 
 

 

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД 
за дейността през първото шестмесечие на 2021 година 

 

І. Информация за важни събития, настъпили през шестмесечието и за тяхното 
влияние върху резултатите във финансовия отчет 

 

Общото събрание на акционерите на Хидравлични елементи и системи АД, 
проведено на 13.05.2021 година  взе  решение  да  се  разпредели сума в размер на 
4730376.00 лева за изплащане на дивиденти за финансовата 2020 година. 

 

 

 

Хидравлични елементи и системи АД изплаща дивидент през всяка година от 
съществуването си като публична компания. Общата сума на начисления дивидент за този 
период е в размер на 33,08 млн. лева. Дивидентното покритие на първоначалната 
инвестиция е 126.3 пъти.  

Няма други значими събития от началото на финансовата година, оказали влияние 
върху резултатите във финансовия отчет. 

 

ІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът 
през останалата част от финансовата година 

 



 2

Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която дружеството 
функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от 
ръководния екип на компанията. Основните систематични рискове за дружеството са: 

Общ макроикономически риск 

Дейността на Хидравлични елементи и системи АД е експортно ориентирана – 
основно към страните от Европейския съюз. Прогнозите на ръководството на дружеството 
по отношение на очакваните продажби са силно повлияни от очакванията за състоянието 
на икономиките на европейските държави и в частност на машиностроителния сектор. 
Предвид експортната ориентираност на компанията, общият макроикономически риск, 
оказва съществено влияние върху нейната дейност.  

Според лятната междинна икономическа прогноза за 2021 г. на Европейската 
комисия от 07.07.2021 г. се очаква икономиката на ЕС да нарасне с 4.8 % през тази година 
и с 4.5 % през 2022 г. В сравнение с предишната прогноза от пролетта темпът на растеж за 
2021 г. е значително по-висок в ЕС (+0.6 процентни пункта) и в еврозоната (+0.5 процентни 
пункта), докато за 2022 г. той е леко по-висок за ЕС и за еврозоната (+0.1 процентни 
пункта). Очаква се реалният БВП да се върне на равнището си отпреди кризата през 
последното тримесечие на 2021 г. както в ЕС, така и в еврозоната. За еврозоната това е 
едно тримесечие по-рано от очакваното в пролетната прогноза. 

Според макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите на ЕЦБ от юни 
2021 г. се предвижда годишен растеж на БВП в реално изражение от 4.6 % през 2021 г., 4.7 
% през 2022 г. и 2.1 % през 2023 г. В сравнение с макроикономическите прогнози на 
експерти на ЕЦБ от март 2021 г. прогнозата за икономическата активност беше ревизирана 
нагоре за 2021 г. и 2022 г., но остава без промяна за 2023 г. Световният БВП (без 
еврозоната) се предвижда да се увеличи с 6.2 % през 2021 г., преди да спадне до 4.2 % и 
3.7 % съответно през 2022 г. и 2023 г. Външното търсене в еврозоната обаче беше 
ревизирано нагоре в сравнение с предишните прогнози. Очаква се то да се увеличи с 8.6% 
през тази година и съответно с 5.2 и 3.4% през 2022 г. и 2023 г. Това отразява главно по-
голямото търсене от страна на САЩ и Обединеното кралство – ключови търговски 
партньори на еврозоната. Експортните цени на конкурентите на еврозоната са коригирани 
нагоре за тази година в условията на по-високи цени на борсовите стоки и по-голямо 
търсене. Рисковете по отношение на глобалната базисна прогноза са свързани главно с 
бъдещото развитие на пандемията. Другите рискове за глобалните прогнози относно 
икономическата активност са оценени общо като балансирани, докато рисковете за 
инфлацията в световен мащаб клонят към нейното подценяване. 

По данни на НСИ през юни 2021 г. съставният показател „бизнес климат в 
промишлеността“ в страната спада с 8.4 пункта  в резултат на по-неблагоприятните оценки 
и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. 
Анкетата отчита подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но това не е 
съпроводено с повишени очаквания за производствената активност през следващите три 
месеца. Най-сериозният проблем за развитието на бизнеса в сектора продължава да бъде 
несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от страната. През 
последния месец се наблюдава и засилване на негативното въздействие на фактора 
„недостиг на работна сила“, който измества на четвърто място затрудненията, свързани с 
недостатъчното търсене от чужбина. По отношение на продажните цени в промишлеността 
прогнозите на мениджърите са за известно увеличение, въпреки че преобладаващата част 
от тях очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца. 

 

 



 3

Бизнес климат в промишлеността 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Източник: НСИ 

Динамиката на промените в цените на металите продължава и през второто 
тримесечие на 2021 година. 

Графика на цената на стоманен скрап (01.01.2021 – 30.06.2021 г.)  

 

 

Източник: London Metal Exchange 

Лихвен риск, свързан с промени в нивата на пазарните лихвени проценти, които биха 
могли да доведат до увеличаване на лихвените разходи и съответно намаляване на 
финансовия резултат на дружеството. През първото полугодие на 2021 г. основният 
лихвен процент на БНБ е 0 % и остана без промяна. 

На заседанието си по въпросите на паричната политика от 10 юни 2021 г. 
Управителният съвет на ЕЦБ реши отново да потвърди силно стимулиращата си позиция 
по паричната политика с цел да запази благоприятни условията за финансиране за всички 
сектори на икономиката, което е необходимо за устойчивото икономическо възстановяване 
и за запазване на ценовата стабилност. Управителният съвет реши да запази непроменени 
основните лихвени проценти на ЕЦБ. Очаква се те да останат на сегашното си или на по-
ниско равнище, докато не бъде констатирано, че прогнозата за инфлацията много се 
доближава до равнище, което е достатъчно близо до, но под 2% в рамките на прогнозния 
хоризонт и е намерило съответстващо отражение в динамиката на базисната инфлация. 

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което парите се 
обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба от домакинствата и компаниите. 

Макроикономическите прогнози за еврозоната на експертите на ЕЦБ от юни 2021 г. 
предвиждат годишна инфлация от 1.9 % през 2021 г., 1.5 % през 2022 г. и 1.4 % през 2023 
г. В сравнение с макроикономическите прогнози на експерти на ЕЦБ от март 2021 г. 
прогнозата за инфлацията е ревизирана нагоре за 2021 г. и 2022 г. главно поради 
временни фактори и по-висока инфлация при цените на енергията. Прогнозите за 2023 г. 



 4

остават без промяна, тъй като увеличаването на базисната инфлация се компенсира до 
голяма степен от очаквано понижаване на инфлацията при цените на енергията. Очаква се 
ХИПЦ инфлацията, без енергията и храните, да се ускори спрямо нивото от 1.1% през 2021 
г. до 1.3% през 2022 г. и 1.4% през 2023 г., ревизирана нагоре за целия прогнозен хоризонт 
в сравнение с прогнозата, публикувана през март 2021 г. 

Политическият риск е вероятността от възникване на сериозни вътрешнополитически 
сътресения, които да доведат до негативна промяна в икономическата програма на 
правителството и неговите приоритети за стопанско развитие, в резултат на което средата, 
в която оперират дружествата да се промени в отрицателна посока, a инвеститорите да 
понесат загуби. 

Към датата на изготвяне на настоящия отчет, Република България е единствената 
държава – член на ЕС, която не е представила официално своя Национален план за 
възстановяване и устойчивост. Липсата на активни и адекватни действия за 
присъединяване на страната ни към другите инструменти за участие в Европейския план 
„Следващо поколение ЕС“ и Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз, 
както и несвоевременно прилагане на консистентни мерки за подкрепа на инвестиционният 
климат в страната значително увеличават риска от поставянето на българския бизнес в 
неравнопоставено положение спрямо европейските му конкуренти и със сигурност ще 
забави темпът на възстановяване на страната ни,  отслабвайки икономическата 
устойчивост и потенциала за растеж на българската икономика.  

Несистематичните рискове представляват частта от общия инвестиционен риск и 
могат да бъдат разделени на две групи: отраслов риск, касаещ несигурността в развитието 
на отрасъла като цяло, и общофирмен риск, произтичащ от спецификата на конкретното 
дружество.  

Рискови фактори, относими към  отрасъл Машиностроене. Отрасловият риск се 
поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните 
потоци в този отрасъл, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на външни и 
вътрешни пазари и др.  

Общофирмени рискове. Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия. 
Той включва рискове по получаване на приходи, рискове по получаване на печалба, 
лихвени рискове и валутни рискове.  

Рисковете, свързани с получаване на приходи изискват сериозен анализ на главните 
фактори, които пораждат несигурност в реализацията на продажбите на хидравлични 
изделия. Тази несигурност може да бъде измерена чрез променливостта на получаваните 
приходи в течение на времето. За значителното намаляване на рисковете се разчита на 
вътрешнофирмената способност за ефективно прогнозиране и планиране, както и 
поддържането на стабилни взаимоотношения с клиенти.  

През отчетното полугодие на 2021 г. 79 % от продукцията на предприятието е 
планирана за клиенти от Европейския съюз. Наш основен клиент продължава да бъде 
Palfinger Group (с дял от 68 % от общия обем продажби на дружеството за отчетния 
период) и неговото успешно пазарно присъствие предопределя стабилността на 
продажбите на ХЕС АД.  

Пазарният риск се проявява в по-бързото спадане на приходите от продажби, в 
сравнение с темпа на намаляване на разходите. 

Основните оперативни рискове са свързани с недостиг на действително 
квалифицирана работна ръка. Дефицит на пазара на труда в региона по отношение на 
някои специфични професии – заварчици, оператори на CNC машини, настройчици, 
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фрезисти. Противодействието срещу тази негативна тенденция е в прилагането на 
програми за вътрешно – фирмено обучение и повишаване на квалификацията.  

 

Изявление относно влиянието на Ковид-19  

Настоящото изявление е по препоръка на ESMA от 11.03.2020 г.  към участниците на 
финансовите пазари във връзка с влиянието на Ковид-19. 

Вече втора година, дружеството последователно прилага мерки, за да гарантира 
здравето и работоспособността на заетите лица и непрекъснатост на бизнес процесите и 
дейностите, свързани с регулаторните задължения. В периода след 13.03.2020 г. и до края 
на отчетния период на 2021 г. предприятието продължава дейността си с променливи 
отклонения от установения режим на работа, при спазване на предпазните мерки за 
ограничаване на заразата и разпространението на Ковид-19. 

Според Европейската комисия рисковете, свързани с появата и разпространението 
на варианти на вируса на COVID-19, подчертават значението на по-нататъшното 
ускоряване на кампаниите за ваксинация, а икономическите рискове продължават да 
бъдат свързани по-специално с реакцията на домакинствата и бизнеса на промените в 
ограничителните мерки.  

Ефектът от тези мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19, 
ще продължава да оказва влияние върху икономическите настроения и глобалните, 
регионалните и локалните условия на бизнес. 

 

ІІІ. Информация за сключените големи сделки между свързани лица 

1. Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата 
финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или 
резултатите от дейността на дружеството в този период. 

2. Няма сключени сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които 
имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от 
дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година. 

 

ІV. Допълнителна информация 

а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 
причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и 
собствения капитал на емитента 

Съгласно действащото счетоводно законодателство в Република България, 
Хидравлични елементи и системи АД прилага Международните стандарти за финансово 
отчитане (МСФО). Междинните финансови отчети се изготвят в съответствие с тези 
стандарти.  

През отчетния период не са извършени промени в счетоводната политика на 
дружеството. Приложимите счетоводни стандарти са оповестени в Обяснителните бележки 
- приложение към междинния финансов отчет към 30.06.2021 г. Междинният финансов 
отчет не се заверява от регистриран одитор и не e извършен одиторски преглед. Повече 
информация за счетоводната политика на предприятието се съдържа към Обяснителните 
бележки към финансовия отчет. 

б) Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството на емитента 
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Хидравлични елементи и системи АД е част от икономическата група (група 
предприятия по смисъла на §1, т.2 от ДР на Закона за счетоводството) на Стара планина 
холд АД, която се състои от дружеството-майка и неговите дъщерни и асоциирани 
предприятия:  

Хидравлични елементи и системи АД, град Ямбол 

Елхим - Искра АД, град Пазарджик 

М+С Хидравлик АД, град Казанлък 

Българска роза АД, град Карлово 

Фазан АД, град Русе 

Боряна АД, град Червен бряг 

СПХ Инвест АД, град София 

СПХ Транс ООД, град София 

Винпром АД, град Велико Търново 

Дионисий АД, град Никопол 

Устрем АД, град Свищов 

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 
като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на Закона 
за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, 
дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност 

През отчетното шестмесечие не са извършвани организационни промени в рамките 
на емитента и не са настъпили резултати от преобразуване в рамките на дружеството, 
апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции и 
преустановяване на дейност. 

г) Становище на Съвета на директорите относно възможностите за реализация на 
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат 
резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и 
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко 
до края на текущата финансова година 

Бизнесът на Хидравлични елементи и системи АД е цикличен и обичайно нетните 
приходи от продажби през първото тримесечие отчитат най-високи стойности за цялата 
година, но постигнатите резултати през второто тримесечие на текущата година и 
предварителните данни за следващото тримесечие очертават тенденция второто 
тримесечие да се утвърди като най-силно за финансовата година. Предприятието е силно 
обвързано с европейския пазар и всяка негова флуктуация би се отразила както на 
българското машиностроене, така и в частност на ХЕС АД.  

Индикациите от нашите партньори от началото на текущата година, че 
машиностроителната индустрия в световен мащаб преодолява шока от Covid-кризата се 
затвърждават не само от постигнатите резултати за полугодието, но и от бързо 
повишаващите се очаквания за подобряване на макроикономическите показатели, 
отразени в прогнозите на ЕЦБ и Европейската комисия. Паралелно с това, PMI – индексът 
при производителите достигна нови изключително високи нива през юни 2021 г., като за 
Еврозоната отчете стойност от 63.4 (най-високото ниво достигано някога), отчитайки 12-ти 
пореден месец на повишение, а глобално в света стойността на показателя достигна 55,5 
което е най-високото ниво, отчетено за последните 10 години.  
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Търсенето на продуктите на Хидравлични елементи и системи АД и през второто 
тримесечие на 2021 г. остава стабилно, поради което дружеството отчита почти рекордни 
нива на продажбите. Отчетените резултатите през първото шестмесечие на 2021 година са 
значително над обявените очаквания. Нетните приходи от продажби към 30.06.2021 г. 
достигнаха 33.63 млн. лева, което представлява ръст от 23.34 % в сравнение с първото 
полугодие на 2020 година и повишение от над 16 % спрямо бизнес плана. Приходите от 
продажби само за второто тримесечие на 2021 г. надхвърлят с 56.2 % от приходите от 
продажби за същия период на предходната година и дори отчитат 6 % ръст спрямо 
приходите за второто тримесечие на пиковата 2019 г.  

Брутната печалба за първото полугодие на 2021 година е 5.472  млн. лв. и отчита 
ръст от 103.9 % спрямо брутната печалба в размер на 2.684 млн. лева за същия период на 
предходната финансова година и повишение спрямо бизнес плана от 113.2 %.  

 

Продажби по тримесечия (млн. лв.) 

 

 

Прогнозите на нашите партньори в Европа и света остават оптимистични, което ни 
дава увереност да планираме по-високи продажби и за останалата част от финансовата 
година. Към датата на изготвяне на този доклад ние вече имаме прогноза за повишение на 
резултатите за следващите тримесечни периоди.  

Очакваните приходи за третото тримесечие на 2021 г. са приблизително 16.0 млн. 
лева, а за четвъртото - 17.0 млн. лева. С прогнозните приходи за второто полугодие на 
2021 година ще отчетем ръст от близо 40 % спрямо същия период на предходната година 
и повишение от над 22 % спрямо второто полугодие на пиковата 2019 г.   
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Продажби по шестмесечия (млн. лв.) 

 
 

През отчетния период продажбите за Европейския съюз са близо 79 % от общите 
продажби на дружеството при 74 % за първото полугодие на 2020 година.  

 

 

 

Продажбите за групата на Палфингер съставляват 68 % от общия обем продажби на 
ХЕС АД през първото полугодие на 2021 г. 

През отчетното шестмесечие разходите за материали са с най-голям относителен 
дял в общите разходи на дружеството – 55.6%, следвани от разходите за персонал – 21.3 
% и разходите за външни услуги – 11.9 %. Повишението в стойността на относително 
постоянните по характер материални разходи за отчетния период на 2021 г. (за ел. 
енергия, природен газ и т.н.) спрямо същия период на предходната година и заложеното в 
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бизнес плана се дължат основно на рязкото повишение на цената на електроенергията, 
което ще продължи да оказва сериозно влияние върху дейността на компанията. 

Приключените инвестиционни проекти през първото шестмесечие на тази година са с 
общ обем 2164 хил. лева при 2461 хил. лева през първото полугодие на 2020 година и 626 
хил. лв. за 2019 година. Предвиждаме през второто полугодие инвестициите да достигнат 
обем от над 2 млн. лева, като те са предназначени основно подобряване на 
инфраструктурата, доставка и модернизация на техника и за подобряване на работната 
среда.  

Чрез повишаване на квалификацията, редовни обучения на работниците и 
индивидуално стимулиране се прилага концепцията на ръководството за повече лична 
заинтересованост при изпълнението на дългосрочните цели на дружеството. 
Увеличението на размера на възнагражденията през отчетния период също допринася за 
постигане на тази стратегическа цел и способства за поддържане на конкурентни заплати в 
бранша и региона с цел задържане на служителите и привличане на нови квалифицирани 
кадри. 

д) Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в 
общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата 
гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния 
период 

Акционер 
Брой акции Процент от 

 гласовете 31.12.2020 г. 30.06.2021 г. 

Стара планина холд АД  11 740 584 11 740 584 64,53 

СПХ Инвест АД 1 506 600 1 506 600 8,28 

ЗУПФ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ 1 272 946 1 272 946 7,00 

 

Няма физически лица, притежаващи над 5% от капитала на дружеството.  

е) Данни за акциите, притежавани от членовете на Съвета на директорите към края 
на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата 
финансова година до края на отчетния период 

Акционер - член на СД 
Брой акции Процент от 

 гласовете 31.12.2020 г. 30.06.2021 г. 

Велев Инвест ООД 50000 50000 0,27 

Лома ЕООД 10000 10000 0,05 

 

Другият член на Съвета на директорите не притежават акции. 

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
емитента 

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
Хидравлични елементи и системи АД,  както и решения или искания за прекратяване и 
обявяване в ликвидация на дружеството. 
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з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 
дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 
взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 
лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок 

Между Хидравлични елементи и системи АД и ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД е сключен 
договор за поемане на подчинено условно задължение. Съгласно този договор ХЕС АД се 
задължава да предостави на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД при поискване и при настъпване 
на активиращо събитие сумата до 294 хил. лева. Издадена е и банкова гаранция от 
Интернешънъл Асет Банк АД, обезпечаваща изпълнението на това условно задължение 
със срок на валидност до 19.12.2021 г.  

Хидравлични елементи и системи АД няма дъщерни дружества. 

V. Информация, съгласно приложение № 9 на Наредба № 2 на КФН 

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Няма. 

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово 
дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма. 

1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки. Няма. 

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие. Няма. 

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. Няма промяна. 

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се 
до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на 
иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. Няма. 

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества 
от емитента или негово дъщерно дружество. Няма. 

1.34. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от 
значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да 
продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. Посочени в раздел ІV от 
този документ. 

Медии 

Дружеството разкрива регулираната информация пред обществеността чрез медията 
х3-Нюз.  

 

     

Този доклад е изготвен в съответствие с чл. 100о, ал. 4, т. 2 и 4 от ЗППЦК. 

 

 

Прокурист: Венцислав Калудов 

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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