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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГАД 

(БАКР) 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 

пазарни агенции, без териториални или други 

ограничения. 

На проведено на 25.09.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на кредитния рейтинг 
на „Етропал” АД. Заседанието е ръководено 
от д-р по икономика Кирил Григоров, в 
качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведена дискусия по 
измененията в периода на преглед във 
факторите влияещи на рейтинга, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното 
решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
запазва присъдените на „Етропал” АД 
рейтинги: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВ, 
краткосрочен кредитен рейтинг: В , 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
ВВВ (BG), краткосрочен рейтинг по национална 
скала: А-2 (BG) ,  

 и запазва „положителна“ перспективата по 
тях, 

 

с което изразява своето становище за запазено 
без изменения финансово състояние в периода 
на преглед. 

 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за изготвяне на кредитен доклад и 
присъждане на кредитен рейтинг на група от 

фирми и/или на отделни фирми от групата:  
https://www.bcra-
bg.com/files/Holding_Methodology_2016_bg.pdf 

 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала: 

https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf 

 

За изработването на доклада и  присъждането на 
рейтинг е използвана информация от оценяваната 
банка, Българска Народна Банка, Национален 
Статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети в 
началото на 2020г. България беше в 
извънредно положение от 13 март до 13 май 
2020г. заради безпрецедентната криза, като 
правителството предприе редица законо-
дателни мерки за ограничаване на негативните 
икономически последици.  

Своеобразното стопиране на икономическите 
процеси в редица сфери се отрази както в 
реалния, така и във финансовия сектор в 
страната. Значително забавяне се наблюдава в 
динамиката на показателите за потреблението 
на домакинствата, кредитирането, външния 
сектор, както и при инфлационните процеси. 
Трендът на безработицата се обърна в посока 
на бързо нарастване: по данни на Агенцията по 
заетостта, регистрираната безработица във 
възрастовата група 15-64 г. през август е 7.5%. 

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище 
на държавния дълг. Кризата доведе до 
извънредна актуализация на разчетите по 
държавния бюджет за 2020г., още през март, 
поради очакваното неизпълнение на приходите 
и необходимостта от извършването на 
допълнителни разходи. Към края на м. юни 
консолидираният баланс на касова основа 
остана положителен, в размер на 1.4% от 
прогнозния БВП, а прогнозното салдо по КФП е 
дефицит в размер на 3.5 млрд. лв. или 3% от 
БВП. 

Развитието на икономическите процеси в 
страната, включително в контекста на 
възникналата пандемия от COVID-19, се 
анализират детайлно от „БАКР - Агенция за 
кредитен рейтинг“ и са отразени в присъдения 
непоискан държавен рейтинг на Република 
България. Резюме от доклада за присъдения 
актуален рейтинг на Република България е 
достъпен на официалния сайт на БАКР: 
https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2020_
bg.pdf 

 

Банкова система 

На 10 юли 2020г. българският лев беше 
включен във валутния механизъм II (ERM II). 
Паралелно с това беше обявено и решението 
на ЕЦБ  за установяване на тясно 
сътрудничество с БНБ. След като оцени кои 
български банки отговарят на критериите за 
системно значими институции, от 01.10.2020г. 
ЕЦБ започва директния си надзор над 
УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, 
Обединена българска банка АД и 
Райфайзенбанк (България) ЕАД.  

Актуалното състояние на банковия сектор 
остава стабилно. Капиталовите съотношения и 
ликвидността на банките са на високи равнища, 
подкрепяни от устойчивия ръст на депозитната 
база.  

В условията на несигурност през първата 
половина на 2020г. кредитирането на 
нефинансовия сектор се забавя, в по-висока 
степен при предприятията. Същевременно по 
Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми 
задължения към банки и дъщерните им 
дружества – финансови институции, към края 
на юни 2020г. са одобрени искания от 
домакинства и предприятия за разсрочване на 
задължения в размер на 8.1 млрд. лв. или 
83.1% от подадените до този момент. Като дял 
от брутната балансова стойност на кредитите, 
тази сума представлява 12.3%. 

През 2019г. равнището на печалбата е високо, 
представлявайки източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Именно поради това 
БНБ взе решение печалбата за 2019г. да бъде 
изцяло капитализирана като една от мерките за 
допълнително укрепване на капитала на 
банките в условията на кризата, свързана с 
COVID-19. Към средата на 2020г. отчетеният 
финансов резултат е печалба, която е с 43.9% 
по-ниска на годишна база. Нетните приходи от 
лихви и от такси и комисионни запазват 
водещото си значение за формирането ѝ, но 
при отбелязан годишен спад и на двата 
източника. Същевременно стойността на 
направените обезценки нараства двукратно в 
сравнение със същия период на 2019г. 
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„Етропал“ АД 

В периода на преглед на кредитният рейтинг не 
са настъпили промени в правния статут и 
организационна структура на „Етропал“ АД. 
Дружеството функционира от 1976г., като от 
1986г. произвежда системи за хемодиализа, 
запазвайки и до момента монополната си 
позиция на единствено българско предприятие 
произвеждащо консумативи за хемодиализа – 
системи за хемодиализа, хемодиализатори и 
фистулни игли. Предметът на дейност на 
дружеството е „Научно-изследователска, 
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“.  

Акционерният капитал на компанията остава 
без промяна - в размер на 5 млн.лв., разпреде-
лени в 5 млн.бр. обикновени, безналични, 
поименни, свободно прехвърляеми акции, всяка 
с номинал 1 лев, които се търгуват на 
Българска Фондова Борса, сегмент Standard, 
борсов код 5EО.  

Мажоритарен собственик на дружеството е 
„Синтетика“ АД (с непроменен дял от 51.01%). 

Акционерна структура на „Етропал“ АД: 

Акционер – дял от капитала (%) 31.12.2019 30.6.2018 

Синтетика АД 51.01% 51.01% 
УПФ Бъдеще n/a 6.96% 
Евроинс Румъния С.А. n/a 9.91% 
УПФ и ППФ Топлина (общо) n/a 11.55% 
Други физически/юридически лица 48.99% 20.57% 

Няма промяна в управлението на „Етропал“ АД, 
осъществявано от Съвет на директорите в 
състав: Иван Петков – Председател на СД, инж. 
Пламен Патев – член на СД и Изпълнителен 
директор и инж. Николай Пенчев – независим 
член на СД. 

Без промяна в периода на преглед, едно 
дъщерно предприятие се консолидира в 
отчетите за 2019г. - „Етропал Трейд“ ООД, в 
което „Етропал“ АД притежава пряко 70% от 
капитала. 

В последната година на преглед, дружеството 
се представя неутрално, като почти не променя 
стойностите на финансовите си показатели. 
Отчетено е свиване в продажбите, 
компенсирано от понижение на разходите и 
като резултат, нетната печалба е с не токова 
значимо понижение (тя традиционно остава с 
ниски стойности), а оперативния резултат е 
запазен практически без промяна. Продажбите 
остават доминирани от произведените продукти 
с монополен за местния пазар характер 
(диализатори и хемолинии), които заемат дял 
от 89.4% от продадената продукция. 
Поддържат се производствата на ишлеме и 
съвместните производства с големи 
международни компании. Значим се запазва 
дела на износа (над 60%) и е продължена 
политиката за развиване на нови пазари.  

Формирано е съществено увеличение в общата 
стойност на активите (12.6%), реализирано по 
линия на ръстове в стойността на наличните 
материални запаси (30.8%) и в размера на 
търговските и други вземания (38.0%).  

Общата стойност на задълженията нараства на 
годишна база към края на 2019г. с 21.4% (след 
ръст от 4.4% през 2018г.), като се 
характеризира с продължаващо намаление на 
кредитна задлъжнялост към банкови 
институции (с 12.8%) за сметка на увеличено 
вътрешногрупово финансиране (с 48.5%) и 
допълнително по-значително нарастване в 
търговските задължения (с 53.7%).   

Собственият капитал е практически без 
промяна (+0.6%), изменен изцяло под влияние 
на финансовия резултат.  

В периода на преглед е реализирано слабо 
увеличение в нивото на оперативната 
рентабилност, докато рентабилността на 
продажбите и рентабилността на 
собствения капитал губят част от стойностите 
си. Отбелязано е минимално увеличение в 
нивото на обща задлъжнялост, но протекло 
при понижение на кредитната зависимост 
(произтича от замяна на банковото 
финансиране с вътрешногрупово и търговско 
финансирания).  

Нивата на текуща и бърза ликвидност се 
подобряват слабо в резултат на увеличението в 
текущите активи, изпреварващо това в 
текущите задължения.  
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Покритията на лихвените плащания 
(представени като съотношения на резултат 
преди данъци и лихви (EBIT) към разходи за 
лихви и като резултат преди амортизации, 
данъци и лихви (EBITDA) към разходи за 
лихви), намаляват незначително (съответно от 
1.3 на 1.2 по първото съотношение и от 3.7 на 
3.3 по второто).  

Изготвената от БАКР финансова прогноза за 
състоянието на „Етропал“ АД за тригодишен 
период показва, че дружеството ще може да 
поддържа задоволителна кредитоспособност в 
краткосрочен и средносрочен план, 
генерирайки достатъчен по размер средства за 
безпроблемно обслужване на задълженията си.

Основни финансови данни: 

На консолидирана база 
 

Показател 2019 2018 2017 2016 2015 

Активи 14 158 12 569 12 518 12 431 13 166 

Приходи от дейността 6 821 8 304 7 410 6 711 7 917 

Оперативен резултат от дейността 328 326 429 251 318 

Нетен финансов резултат 36 71 60 -11 14 

Резултат преди данъци и лихви (EBIT) 294 300 274 299 399 

Резултат преди данъци, лихви и амортизации 
(EBITDA) 

833 839 875 913 983 

Нетна рентабилност 0.53% 0.86% 0.81% -0.16% 0.18% 

Оперативна рентабилност 4.70% 3.82% 5.67% 3.75% 4.02% 

Текуща ликвидност 0.93 0.86 1.19 1.20 1.24 

Бърза ликвидност 0.47 0.43 0.77 0.68 0.81 

Ливъридж (обща задлъжнялост) 0.63 0.58 0.56 0.56 0.59 

Кредитна зависимост (финансова задлъжнялост) 0.53 0.62 0.66 0.78 0.86 

EBIT / разходи за лихви 1.2 1.3 1.2 1.0 1.1 

EBITDA / разходи за лихви 3.3 3.7 3.8 3.1 2.7 
 

Рейтингова история 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ Преглед Преглед Преглед Преглед Мониторинг 

Дата на Рейтингов комитет: 25.09.2020 25.09.2019 26.09.2018 09.08.2017 06.01.2017 

Дата на публикуване: 28.09.2020 27.09.2019 27.09.2018 10.08.2017 11.01.2017 

Дългосрочен рейтинг: ВВ ВВ ВВ ВВ ВВ+ 

Перспектива: положителна положителна стабилна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг: В В В В В 
      

Дългосрочен рейтинг по 
национала скала ВВВ (BG) ВВВ (BG) ВВВ (BG) ВВВ (BG) ВВВ+ (BG) 

Перспектива: положителна положителна стабилна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национала скала A-2 (BG) A-2 (BG) A-2 (BG) A-2 (BG) А-2 (BG) 

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
Първоначален 

рейтинг 

Дата на Рейтингов комитет: 30.06.2016 

Дата на публикуване: 01.07.2016 

Дългосрочен рейтинг: ВВ+ 

Перспектива: стабилна 

Краткосрочен рейтинг: В 

 


