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Перспектива :
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ВВ+
стабилна
B
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ВВ
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B
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* За да се запознаете с пълната рейтингова история, моля, вижте таблицата в края на документа.

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
АД е третата пълноправна рейтингова
агенция в ЕС, регистрирана съгласно
Регламент № 1060/2009 на Европейския
Парламент и на Съвета. Присъдените от
БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и
са изцяло равнопоставени с тези на
останалите признати от Европейския орган
за ценни книжа и пазари агенции, без
териториални или други ограничения.
Във връзка с извършен годишен преглед на
резултатите от дейността на „Етропал“ АД,
Рейтинговият комитет на „БАКР – Агенция за
кредитен рейтинг“ (БАКР) взе решение за
промяна в присъдените на дружеството
рейтинги:
 Дългосрочен кредитен рейтинг: от ВВ+ на
ВВ, краткосрочен
кредитен рейтинг:
запазен В;
 Дългосрочен рейтинг по национална скала:
от ВВВ+ (BG) на ВВВ (BG), краткосрочен
рейтинг по национална скала: запазен А-2
(BG);
 запазва „стабилна“ перспективата
кредитните рейтинги;
Промяната в рейтинга на „Етропал“АД
продиктувана от влошаване на част
икономическите показатели за дейността
дружеството,
получени
в
резултат
задълбочил се спад на приходите в периода
актуализация и поддържан висок размер
просрочени вземания от клиенти.
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Използвана е официално приетата от БАКР
методология за изготвяне на кредитен
доклад и присъждане на корпоративен
кредитен
рейтинг
http://www.bcrabg.com/files/file_255.pdf
За изработването на кредитния доклад и
присъждането
на
кредитен
рейтинг
е
използвана информация от оценяваното
дружество,
Национален
Статистически
Институт, БНБ, база данни на БАКР,
консултанти и други източници на публична
информация.
С достигането до пълноправно членство в ЕС
през 2007г. българските правителства губят
основния
си
стимул
за
водене
на
реформаторска
политика.
Страната
продължава да е в режим на мониторинг, като
през последните няколко години не се
наблюдава съществен напредък в нито една от
проблемните за България сфери, които се
свеждат основно до борба срещу корупцията и
подобряване функционирането на съдебната
система.
Политическата обстановка към момента на
изготвяне на доклада може да се определи
като относително стабилна.
През 2016г. темпът на растеж на икономиката
леко се забавя (3.4%), но остава близък до
отчетения година по-рано (3.6% за 2015г.).
Сред групите с най-голям принос остава
износът, а потреблението на домакинствата и
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вносът на стоки и услуги се забавят до
половината от регистрираните преди година
темпове на нарастване.
През 2016г. се забелязва известно свиване в
преките инвестиционни потоци (до 1.5% от
БВП),
като
инвестициите
в
дяловите
инструменти възлизат на едва 37.3% от
отчетените за година по-рано, а дълговите
инструменти продължават да отчитат отлив,
който се утроява спрямо година по-рано.
Запазват се положителните промени на пазара
на труда, наблюдавани след 2013г. С
низходящия
тренд
в
коефициента
на
безработица през последните 3 години, към
края на 2016г. официално регистрираната
безработица от Агенцията по заетостта достига
8.0%.
Въпреки известно забавяне в понижението на
цените към началото на 2016г., през второто
полугодие и първите 2 месеца на 2017г.
дефлацията остава на нива от около 1.1%-1.4%
средногодишно, измерена чрез ХИПЦ.
Наблюдаваното
леко
подобрение
в
състоянието на държавния бюджет на страната
през 2015г. се запазва и през 2016г.
Салдото по държавния бюджет за 2016г. е
отрицателно – отчита се дефицит от 1.2% от
БВП към края на годината, който е по-нисък от
заложения в ЗДБРБ (1.9% от БВП).
Нивото на държавния дълг продължава да
бъде положителен фактор за България в
сравнителен план спрямо показателите за ЕС.
Средната задлъжнялост за съюза е около
83.3% от БВП към септември 2016г., а за
Еврозоната възлиза на 90.1% от БВП.
Банковият сектор може да бъде определен като
стабилен – с високи нива на ликвидност и
капиталова адекватност. Депозитната база в
сектора продължава да нараства, а при
кредитирането се забелязва забавяне в
негативните тенденции. Проведените през
2016г. преглед на качеството на активите и
стрес-тестове за устойчивост потвърждават
стабилността в системата, макар и за отделни
участници да са необходими известни
корекции.
Секторът, в който оперира дружеството отчита
покачване на приходите от продажби в
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последните години и общ положителен нетен
финансов
резултат,
въпреки
видимите
признаци на нараснали загуби за част от
участниците и известен спад в техния брой.
Броят на заетите лица в сектора нараства, като
се очаква тази динамика да се запази,
вследствие
на
общото
подобрение
в
икономическата среда.
Материалната база на предприятията в сектора
също се разширява в последните години и се
очаква тенденцията да се запази. Обемите на
суровините и материалите се увеличават, като
това индикира положителни нагласи на
фирмите и подготовка за бъдещо развитие на
дейността в положителна посока.
Задлъжнялостта им (основно към доставчици)
се покачва, както в абсолютно изражение, така
и като дял от общата сума на пасива, като
доминират най-вече задълженията със срок
над една година. Задълженията към финансови
предприятия бележат свиване в структурата на
привлечените средства, макар и номинално да
продължават да нарастват.
Участниците в сектора генерират приходи с
високи темпове, основно от продажбата на
продукция и в по-малка степен – от продажба
на стоки и услуги. Финансовите приходи и
разходи представляват незначителна част в
структурата, съответно на приходите и
разходите от дейността на предприятията в
сектора.
В периода на актуализация не са настъпили
промени в правния статут и организационна
структура на „Етропал“ АД. Дружеството
функционира от 1976г., като от 1986г.
произвежда
системи
за
хемодиализа.
Предметът
на
дейност
е
„Научноизследователска, експериментална и развойна
дейност в областта на ортопедията и
травматологията, производство на ендопротези
и имплантанти, специални биокерамични
материали и сплави за медицински нужди,
специален
хирургически
инструментариум,
остеосинтезни средства, производство на
спринцовки
за
еднократна
употреба,
хемодиализатори и хемолинии, медицински
материали
за
еднократна
употреба“.
Компанията е единствен производител в
България на консумативи за хемодиализа –
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системи за хемодиализа, хемодиализатори и
фистулни игли.
Акционерният капитал на компанията е в
размер на 5 000 хил.лв., разпределени в 5 000
000 броя обикновени, безналични, поименни,
свободно прехвърляеми акции, всяка с номинал
1 лев, и се търгуват на Българска Фондова
Борса, сегмент Standard, борсов код 5EО.
Мажоритарен собственик е „Синтетика“ АД.
Структурата на приходите остава доминирана
от приходите от продажба на продукция - с дял
от 77% за анализирания период, където
дружеството отчита приходите от продажба на
спринцовки и игли, хемолинии, диализатори,
катетри, сонди и уринаторни торби, като с найголям дял (53%) са диализаторите.
Дружеството поддържа производство „на
ишлеме” за LCH – Франция (лидер в областта
на еднократните медицински изделия и
продукти), както и общо производство с
Covidien (Tyco) - Германия – световен лидер в
производството на продукти от сферата на
здравеопазването. Постигнат е дял на износа
от 58%, което е известно понижение спрямо
предходни години.
На вътрешен пазар дружеството работи
директно със здравните заведения в страната,
като в периода на актуализация на рейтинга се
запазва като единствен производител в
България на консумативи за хемодиализа.
Конкурентните дружества са представители на
утвърдени
световни
производители,
а
търговията с държавните здравни заведения
протича през процедурите за избор на
доставчик, чрез обществени поръчки, т.е.
коректността в плащанията зависи основно от
общото състояние на здравната система в
страната, което и през 2016г. продължава да се
счита за незадоволително. Засилен е и
конкурентният натиск от страна на вносители
на по-евтини продукти от Китай и Индонезия,
което е довело до известно снижаване на
продажните цени за част от продуктите на
оценяваното предприятие.
В клиентската структура на „Етропал“ АД не се
наблюдава значителна концентрация, но
дружеството се характеризира със сравнително
голям период на събиране на вземанията от
клиенти и наличие на значителен размер на
просрочени вземания, включително тези с
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период над една година. Това в голяма степен
е свързано с тежкото финансово състояние на
болниците и забавените плащания от тяхна
страна.
Характерът на дейността на „Етропал“ АД е
предпоставка за наличието на концентрация
при доставчиците както по отношение на
оборотите, така и на задълженията. В периода
на актуализация е включен нов основен
партньор на дружеството - немската компания
Clearum GmbH, която заедно с 3M Deutschland
GmbH формират основния търговски оборот по
доставките (29%). Забавените плащания от
страна на клиентите обаче са причина за
забавяне и на погасяването на задълженията
към доставчиците, като средният период за
заплащането им се увеличава леко за
последната година.
В периода на актуализация на кредитния
рейтинг няма съществени изменения в
структурата и размера на дълготрайните
материални активи. Изпълнените инвестиции
са в подобряване на сградния фонд и
закупуване на спомагателно производствено
оборудване.
Няма промяна в управлението на „Етропал“ АД
– осъществява се от Съвет на директорите в
състав: Иван Петков, инж. Пламен Патев (който
е и Изп.Директор) и инж. Николай Пенчев.
През 2016г. нетните приходи от продажби (на
консолидирана
основа)
продължават
тенденцията на спад, отчетена в предходна
година, и намаляват до 6 702 хил.лв., което
представлява
най-ниското
им
ниво
в
петгодишен ретроспективен период. Ефектът от
това се отразява и на нетния финансов
резултат, който е отрицателен (минимална
стойност от 11 хил.лв.).
Незадоволителните финансови резултати се
отразяват неблагоприятно и на показателите за
рентабилност (с изключение на оперативната
рентабилност преди амортизации, която е леко
подобрена). Бързата ликвидност намалява, а
незабавната остава клоняща към нула.
Задлъжнялостта е на добро ниво и леко
подобрена през 2016г., в резултат на намалени
размери на задълженията към банки и към
доставчици.
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БАКР
изготви
финансова
прогноза
на
дружеството
за
тригодишен
период,
резултатите от която показват, че „Етропал“ АД
ще се характеризира със задоволителна

кредитоспособност
средносрочен план.

в

краткосрочен

и

Основни финансови данни:
На консолидирана база
Показател
Активи
Приходи от дейността
Нетен финансов резултат
Нетна рентабилност
Текуща ликвидност
Бърза ликвидност
Незабавна ликвидност
Ливъридж (обща задлъжнялост)

2016

2015

2014

2013

2012

12 431
6 820
-11
-0.16%

13 166
8 073
14
0.17%

12 936
8 923
30
0.34%

14 266
8 541
-172
-2.01%

14 064
7 922
-491
-6.20%

1.20

1.24

1.27

0.98

0.95

0.67

0.80

0.79

0.69

0.68

0.01
0.56

0.01
0.59

0.00
0.59

0.02
0.62

0.02
0.61
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В
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