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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На база предварителни данни за финансовите резултати на дружеството на консолидирана 

база към края на второто тримесечие на 2021, дружеството уведомява следното:  

Предварителните данни към 30 юни 2021 г. показват значително увеличаване на приходите 

от устройства и свързаните с тях услуги, в сравнение със същия период на 2020 г., което 

представлява ръст от 74.8% спрямо същия период на 2020 г.  

Приходите от продажба на устройства с марка „Shelly” са нараснали със 66.1%, а на 

“MyKi” с 4100.9%. Големият ръст в продажбите на MyКi устройствата се дължи на постепенно 

връщане на децата в училище и премахването на голяма част от мерките предприети в целият 

свят за ограничаване на разпространението на Covid 19.  

Общо продажбите на устройства (вкл. съпътстващи услуги) за първото полугодие на 2021 

година достигат 26 156 054.20 лева, което представлява увеличение спрямо 14 963 866.99 лева 

за същия период на 2020 година.    

Предварителните данни показват и значително увеличение на продажбите на устройства на 

Американския пазар, което към края на второто тримесечие на 2021 г. достига до 1 188 279.39 

лeвa спрямо 479 939.71 лева същия период на 2020 година.  

Посочените данни включват само данни за приходи от продажби на устройства и 

свързаните с тях услуги и не включват приходи от VAS (услуги с добавена стойност) услуги.  

Дружеството ще оповести окончателни данни за финансовите си резултати на 

консолидирана база за второто тримесечие на 2021 г. в законово установените срокове до 30 

август 2021 г.  
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