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ИНФОРМАЦИЯ

Паркър отчете резултатите
от четвъртото тримесечие и
цялата финансова 2015 година
Резюме на резултатите от отчета на Паркър за четвъртото тримесечие и за цялата
финансова 2015 година
Борсово съкращение: PH - NYSE
- Отчетен доход на акция за четвъртото тримесечие 1,27 щатски долара или 1,43 щатски
долара коригиран;
- Продажбите през четвъртото тримесечие и приходите са повлияни от промяната във
валутните курсове, данъците и слабото търсене на пазара;
- Отчетеният целогодишен доход на акция се е увеличил до 6,97 щатски долара или 7,25
щатски долара коригиран;
- Силен оперативен паричен поток в рамките на 10,2 % от продажбите за годината,
коригирания оперативен марж се е увеличили с 50 базисни пункта;
- Стартирана е инициатива за опростяване на процесите в рамките на обновената „Win“
стратегия.
Световният лидер в областта на технологиите за задвижване и управление на процеси Паркър Ханифин обяви
резултатите от четвъртото тримесечие и цялата финансова
2015 г.
Продажбите на компанията за четвъртото тримесечие са
3,14 млрд. щатски долара в сравнение с 3,53 млрд. щатски
долара за същия период миналата година. Промяната отразява ефекта от промените на валутните курсове и слабото
търсене от страна на крайни клиенти.

Нетната печалба за четвъртото финансово тримесечие е
179 млн. щатски долара, а доходите на акция са 1,27 долара
в сравнение с 301,2 млн. щатски долара нетна печалба и
1,98 долара доход на акция за предишното тримесечие.
Коригираните доходи на акция за четвъртото тримесечие
са 1,43 долара, а за предишното тримесечие тази стойност
е 2,06 долара. Приходите на компанията за четвъртото
тримесечие на 2015 г. са повлияни отрицателно от високата
ефективна данъчна ставка, резултат от промени в печалбата преди данъчно облагане и други отделни елементи през
тримесечието.
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"Продължаваме да усещаме ефектите от промените в
обменните курсове и вземаме мерки за коригиране на
слабите макроикономически и пазарни условия. Въпреки
значителния спад на продажбите в сравнение с предната
година, оперативните маржове нараснаха до 14,9% от
14,4% през 2014 г.", коментира главният изпълнителен директор на Паркър Том Уилямс.
Продажбите на компанията за цялата финансова година са
на стойност 12,7 млрд. щатски долара в сравнение с 13,2
млрд. щатски долара за предишната година. Промяната е
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в резултат от промените на валутните курсове и слабото
търсене от страна на крайни клиенти през втората половина на годината.
Нетната печалба за финансовата 2015 г. е 1,01 млрд. щатски
долара в сравнение с 1,04 млрд. щатски долара за 2014 г. За
цялата година доходите на акция са 6,97 долара, а коригираните доходи на акция са 7,25 долара в сравнение с 6,87
и 6,94 долара съответно за предишната година. Изчислени
са и 0,38 цента на акция, резултат от печалби от промяна
на валутните курсове, които не се очаква да се повторят
през 2016 г. Въпреки трудните пазарни условия паричният
поток от работата през 2015 г. е 1,3 млрд. щатски долара
или 10,2% от продажбите в сравнение с 1,4% млрд. щатски
долара (10,5% от продажбите) за предишната година.
Продажбите на направлението Diversified Industrial в
Северна Америка са намалели със 7% до 1,41 млрд. щатски
долара за четвъртото тримесечие, а оперативният доход
е 228,9 млн. долара в сравнение с 268,7 млн. долара през
същия период на миналата година. Извън Северна Америка
е отчетен спад със 17% до 1,14 млрд. щатски долара, а оперативният доход е 118,1 млн. долара в сравнение с 137,9
млн. долара за четвъртото тримесечие на 2014 г.
За направлението Aerospace Systems продажбите са с 5%
по-малко за четвъртото тримесечие, или 589,2 млн. щатски
долара. Оперативният доход е 93,5 млн. долара, а за миналата година тази стойност е 104,9 млн. долара.
За тримесечието, което завършва на 30 юни, поръчките на
Паркър са намалели с 9% в сравнение със същия период
на миналата година: 9% за сектора Diversified Industrial в
Северна Америка, 5% извън Северна Америка и общо 14%
за сектора Aerospace Systems за последните 12 месеца.
"Очакваме лек спад в продажбите през следващата финансова година. Резултатите ни ще са повлияни от преустройството на работата с цел повишаване на ефективността,
оптимизиране на работните дейности и по-добро обслужване. Паркър започва и инициативата "Simplification" в
рамките на обновената "Win" стратегия за намаляване на
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разходите и сложността и подобряване на скоростта в
производството. Стратегията ще помогне в изграждането
на по-гъвкав работен модел за дългосрочен растеж на
компанията", заяви Уилямс.
За следващата финансова година Паркър очаква доходите
на акция да са между 6,15 и 6,85 долара.
За Паркър Ханифин
С годишен оборот от продажби над 13 млн. щ.д., Паркър
Ханифин e световен деверсифициран производител и
лидер в областта на технологиите, техническите решения и
разработката на системите за задвижване и управление на
процеси в индустрията. Паркър непрекъснато създава, усъвършенства и внедрява модерни прецизни инженерингови
решения за различни приложения – от мобилната техника,
всякакви индустриални приложения и се стигне до космическите технологии. С близо стогодишна история, компанията днес присъства директно в над 50 страни по света и има
около 58 000 служители. За последните 58 години Паркър
постоанно увеличава изплащаните дивиденти на собствениците на акции, което я поставя в топ 5 на рекордите на
S&P 500 index, за дългосрочно функциониращи компании
с постоянно увеличаван дивидент към собствениците на
акции. За повече информация можете да посетите интернет
страницата на компанията www.parker.com или информационната страница за инвеститорите www.phstock.com.
За контакти:
Търговското предсавителство на Паркър за България
Гр. София 1301, ул Позитано №9, бл 1, вх, Б, ет 2, офис №3.
Инж. Даниел Кузманов
Тел: +359 888 765 455
Факс: +359 2 980 13 44
е-mail:daniel.kouzmanov@parker.com
www.parker.com

