М+С ХИДРАВЛИК АД
ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
за трето тримесечие
на 2017 година
(на консолидирана база)

В консолидираните отчети са включени „М+С Хидравлик“ АД и неговите дъщерни
дружества „Lifam Hidravlika“ doo, Сърбия и „M+S Hydraulic“ GmbH, Германия.
Печалба. Консолидираната брутна печалба на групата за периода е в размер на 12
799 хил. лева.
Приходи. Консолидираните приходи от продажби с натрупване за трето тримесечие
на 2017 година са 82 719 хил. лева а за същия период на предходната година са 71 993 хил.
лева. Прогнозите ни са приходите през 2017 година да надминат 105 млн.
І. Информация за важни събития, настъпили от началото на финансовата
година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху
финансовите резултати.
Общото събрание на акционерите на М+С Хидравлик АД, проведено на 18.05.2017
година, реши да разпредели сума в размер на 10 151 232 (десет милиона, сто петдесет и
една хиляди, двеста тридесет и два) лева за изплащане на дивиденти.
Няма значими събития през трето тримесечие и 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.
Рискът изразява неопределеността /несигурността/ на дадено събитие.
Отклоненията на действително постигнатите резултати в сравнение с планираните и
базисни резултати могат да се пресметнат и чрез тях да се измери риска. Рискът свързан с
дейността на даден икономически субект е резултат от наслагването на два отделни типа
рискове. Първият е систематичният риск и е свързан с риска, генериран от икономиката
като цяло в резултат от колебанията на основните макроикономически показатели, а
вторият тип - несистематичния риск, е свързан с естеството на дейност на фирмата.
Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния
курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск
от промяна на икономическата среда.
Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер
на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който емитентът
принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.
ІІІ. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани 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. По-подробна информация е
предоставена в приложението към междинния финансов отчет.

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.
IV. Информация за нововъзникнали съществени вземания и/или задължения
за отчетния период – няма нововъзникнали и съществено изменени.
V. Информация съгласно приложение № 9 на наредба № 2 на КФН


Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма



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



Сключване или изпълнение на съществени сделки. - няма



Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие - няма.



Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната - няма.



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.



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



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 - представени като
вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (EC) № 596/2014. както следва:
Информацията е посочена в раздел І от този документ.
Този документ е изготвен в съответствие с чл. 100о1, ал. 2 от ЗППЦК.
Прокурист: Вл.Спасов

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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