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Съветът на директорите на Етропал АД изготви настоящия доклад за дейността на
Етропал (Групата) в съответствие с разпоредбите на чл. 33
от Закона за
счетоводството, чл.100н, ал.7 от ЗППЦК и Приложение №10, към чл. 32, ал. 1, т. 2 от
Наредба №2 от 17.09.2003 г. за Проспектите при публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Годишният доклад за дейността на Групата представя коментар и анализ на
финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние
и постигнатите резултати от дейността. Докладът отразява състоянието и
перспективите за развитие.
При управление на Групата членовете на Съвета на директорите прилагат найдобрите световни практики в корпоративното управление като се стремят да бъдат
водещи в налагането на прозрачни корпоративни практики в България. Бизнес
моделът, който следва дружеството е изграден на базата на основни принципи като
гарантиране правата на всички акционери и равнопоставеното им третиране.
В началото на 2020 година поради разпространение на новия коронавирус COVID - 19 в
световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица
предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната здравна
организация обяви наличието на пандемия, а на 13.03.2020г. българското правителство
обяви извънредно положение.
Ръководството на Групата предприе навременни и гъвкави мерки с оглед справяне с
настъпилото в глобален мащаб форсмажорно обстоятелство, за да предотврати
съществени въздействия върху дейността. Въпреки това, нарушаването на обичайната
икономическа дейност в Република България и в световен мащаб в резултат на Covid-19
в определени моменти оказа своето неблагоприятно влияние.
През изминалата година усилията на Групата бяха насочени в посока по-добра
икономическа
ефективност
от
производствената
и
търговска
дейност,
усъвършенстване и укрепване на завоюваните пазарни дялове, както у нас, така и в
чужбина. Усилията бяха насочени към активно подобряване на организационната
структура, усъвършенстване организацията на работа, оптимизиране на персонала и
повишаване на квалификацията и уменията му.
Дейността на Етропал АД бе изцяло насочена в изпълнение на приетата
производствена програма и приоритетно реализиране на инвестиционните намерения
на Групата.
Групата изготвя Годишен консолидиран доклад за дейността, включващ резултатите
на Дружеството-майка и дъщерното предприятие.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА
Групата Етропал включва дружествата Етропал АД и Етропал Трейд ООД .
Етропал АД (Дружеството-майка) е регистрирано в Република България в СОС по
фирмено дело № 141/1990г. Адресът на управление е в гр.Етрополе, п.к.2180, бул.
Руски № 191. Електронният адрес за кореспонденция е office@etropal.eu. Официална
интернет-страница на дружеството е www.etropal.eu.
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Етропал АД е публично дружество съгласно ЗППЦК. Акциите на дружеството се
търгуват на Българска фондова борса.
За Етропал АД дъщерно предприятие през 2020г. е:
- Етропал Трейд ООД със седалище в Република България и адрес на управление:
гр.Етрополе, бул. Руски № 191. Етропал АД притежава пряко 70 % от капитала на
Етропал Трейд ООД или 350 /триста и петдесет/ дяла.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО-МАЙКА

ИСТОРИЯ
Етропал АД е дружество, регистрирано в Република България и осъществява своята
дейност съгласно българското законодателство.
Етропал АД е създадено през м. април 1990 г. Съдебната регистрация е от 1990 г. с
решение №156/02.04.1990 г. по фирмено дело № 141 на Софийски окръжен съд за
1990 г. под № 132, том 3, стр. 134. Последните промени в Устава на дружеството и
капитала му са вписани в регистъра на търговските дружества с решение №
14/24.09.2007 г.

1.1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Етропал АД е производствено предприятие в структурата на СИНТЕТИКА АД.
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
системи за хемодиализа, други медицински изделия за еднократна употреба като
системи за инфузия и трансфузия, инжекционни игли, интравенозни канюли, катетри и
сонди, хирургични ръкавици, уринаторни и колостомни торби, както и някои изделия за
лабораторни цели.
Етропал АД е единствен производител в България на консумативи за хемодиализа –
системи за хемодиализа, хемодиализатори и фистулни игли. Производството включва
диализатори с различна активна повърхност и с различни видове мембрани като
полисулфон и полиетерсулфон. Произвеждат се артериални и венозни системи за
хемодиализа, използвани с всички видове хемодиализни апарати, в т.ч. Фрезениус,
Браун, Нипро, Гамбро, Алтин и т.н.
Дружеството-майка има разрешение за производство на консумативите съгласно
Закона за медицинските изделия. Всички те имат разрешения за употреба от
Изпълнителна Агенция по лекарствените средства, която е контролиращ орган на
Министерство на здравеопазването. Производството се извършва при контролирани
условия, в съответствие с Добрата производствена практика(GMP). Качеството на
продукцията е гарантирано чрез внедрената още през 1999г. система за осигуряване
на качеството в съответствие с международните стандарти. “Етропал” АД премина
успешно пресертифициране по новите версии на стандартите за управление на
качеството : ISO 9001: 2015 и ISO 13485: 2016.
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В началото на 2020г. дружеството защити успешно своите сертификати ISO 13485:
2016 и СЕ сертификати за произвежданите изделия пред Сертифициращия орган
SZUTEST.
Сертификатът за съответствие се актуализира на всеки три години. Всички медицински
продукти се придържат към маркировката "СЕ" за безопасност и притежават EC
Cертификат
- Сертификат за осигуряване на качеството на производство в
съответствие с Европейската директива 93/42 за медицинските изделия. /MDD
93/42/EEC.

1.2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Седалището и адресът на управление на Етропал АД е Република България,
гр.Етрополе, бул. Руски №191. На същия адрес се извършва административното
управление на Групата и се намира основното място, в което тя извършва
производствена и търговска дейност. Това е и официалният бизнес-адрес за
кореспонденция с дружеството-майка.
Бизнес адрес

гр.Етрополе, п.к.2180, бул.“Руски” № 191

Телефон

0720/ 6-34-22;

Факс

0720/ 6-70-98

Електронен адрес (e-mail)

office@etropal.eu

Електронната страница (web-site)

www.etropal.eu

От регистрацията на Етропал АД като търговско дружество до момента не е
извършвана промяна в наименованието на дружеството. Промени в предмета на
дейност на дружеството не са извършвани.

1.3. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Органите на управление на Етропал АД са Общото събрание на акционерите и
Съветът на директорите.
Съвет на директорите
Съставът на Съвета на директорите включва 3 лица, включително 1 независим член.
Всички членове на съвета са физически лица.
Иван Петков Петков
инж.Пламен Пеев Патев
инж.Николай Михайлов Пенчев

Председател на Съвета на директорите от 2014 г.
Член на СД и Изпълнителен директор от 1998 г.
Независим член от 2007 г.

Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор инж. Пламен
Пеев Патев.

1.4. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ
Към 31 Декември 2020 г. съдебно регистрираният капитал на дружеството е в размер
на 5 млн. лева, разпределени в 5 млн. броя обикновени, безналични, поименни,
свободно-прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев, представляващи съдебно
регистрирания капитал на дружеството.
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Етропал АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни
книжа.
Всички акции на Етропал АД са регистрирани за търговия на Неофициален пазар на
БФБ-София АД.

1.5. АКЦИОНЕРНА СТРУКТУРА
Всички издадени акции са от еднакъв клас и дават по едно право на глас.
Разпределението на акционерния капитал на дружеството към 31.12.2020 г. е както
следва:
Акционер
СИНТЕТИКА АД
Други физически и
юридически лица
ОБЩО

Седалище и адрес на Брой акции
управление

Дял от
капитала

България, гр. София, бул.
«Н.Вапцаров» № 47

2 550 420бр.

51,01 %

2 449 580бр.

48,99 %

5 000 000 бр.

100,00%

Не съществуват физически лица – акционери, които пряко да притежават над 5 на сто
от акциите с право на глас.
Мажоритарен акционер в Етропал АД е Синтетика АД. Мажоритарният акционер не
притежава различни права на глас.
Синтетика АД е единственото лице, което упражнява пряк контрол върху Етропал АД и
е крайното предприятие-майка. Към датата на настоящия документ, Синтетика АД
контролира правото на глас на 51,01 % от издадените акции на Етропал АД.
Основният начин за ограничаване на възможна злоупотреба с дейността или активите
на дружеството от страна на мажоритарния акционер е разпоредбата на чл. 114
ЗППЦК, съгласно която дружеството не може, без изрично да бъде овластено за това
от общото събрание на акционерите, да придобива, прехвърля, получава или
предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни
активи, както и да възникват задължения към заинтересовани лица, когато
сделките/задълженията са на стойност над 2 на сто от активите на дружеството.
Капиталът на дружеството не е увеличаван чрез апортни вноски.
Дружеството не е издавало акции, които не представляват капитал. Всички акции,
издадени от Етропал АД осигуряват на своите притежатели право на глас в Общото
събрание на акционерите.
Към датата на изготвяне на този доклад за дейността няма процедура по увеличаване
на капитала на дружеството.
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2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
2.1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Етропал АД е регистрирано в Република България. Основната му дейност включва:
• 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;
• производство и търговия със спринцовки за еднократна употреба и други
медицински изделия за еднократна употреба като системи за инфузия и
трансфузия, инжекционни игли, интравенозни канюли, катетри и сонди, хирургични
ръкавици, уринаторни и колостомни торби, както и някои изделия за лабораторни
цели.
•

Етропал АД е единствен производител в България на консумативи за хемодиализа
- хемодиализатори и системи за хемодиализа;

2.2. АКЦИОНЕРНИ УЧАСТИЯ
Към 31 Декември 2020 г. Етропал АД притежава контролно участие в едно дъщерно
дружество:
Дъщерно дружество

стойност на
участието към
31.12.2020

% на
участие в
основния
капитал

хил.лева
„Етропал Трейд” ООД

4

ОБЩО

4

•

основен капитал на
дъщерното
дружество
хил.лева

70,00%
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Етропал Трейд ООД със седалище в Република България и адрес на
управление: гр.Етрополе, бул. Руски № 191. "Етропал" АД притежава пряко 70
% от капитала на му или 350 /триста и петдесет/ дяла.

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
3.1. ПРИХОДИ
През 2020 г. приходите на Групата Етропал АД се формират от основната дейност,
свързана с производство и продажби на медицински изделия за еднократна употреба.
За разглеждания период от 01.01.2020 до 31.12.2020г. приходите на Групата са в
размер на 7 928 хил. лв. в т.ч. размерът на приходите от лихви по предоставени
заеми е 2 хил.лв.
Разходите по осъществяване на цялостната дейност на Група Етропал са в размер на
7 903 хил. лева, от тях разходи за лихви по получени заеми общо в размер на 230 хил.лв.
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Група Етропал АД формира положителен финансов резултат за 2020г. в размер на 26
хил.лв., в т.ч. за малцинствено участие 2.
Структура на приходите на консолидирана база:
2020г.

2019г.

Приходи
хил. лв.

хил. лв.

7 674

6 813

-

8

254

42

7 928

6 863

-

-

Общо приходи

7 928

6 863

Разходи по икономически елементи

8 244

7 256

Суми с корективен характер

(675)

(763)

334

332

7 903

6 825

-

-

7 903

6 825

2020 г.

2019 г.

Приходи от дейността
Приходи от финансирания
Финансови приходи
Общо приходи от дейността*
Извънредни приходи

Финансови разходи
Общо разходи за дейността
Извънредни разходи
Общо разходи

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНА БАЗА

АКТИВИ
Динамика на активите:
АКТИВИ
хил. лв.

хил. лв.

Нетекущи Активи:

6 812

6 258

Дълготрайни материални и нематериални активи

6 781

6 229

31

29

Текущи активи:

6 346

7 900

Материални запаси

4 252

3 893

Вземания от свързани лица

149

175

Търговски и други вземания

1 861

3 801

82

29

2

2

13 158

14 158

Активи по отсрочени данъци

Парични средства
Финансови активи
Общо АКТИВИ
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ПАСИВИ
Динамика на пасивите:
2020 г.
ПАСИВИ

хил. лв.

2019 г.
хил. лв.

5 000

5 000

767

782

(556)

(584)

24

28

5 235

5 226

62

60

5 297

5 286

329

332

-

-

111

140

-

-

218

192

7 532

8 540

-

-

Задължения към финансови институции

2 738

2 744

Задължения към свързани лица

2 572

2 556

55

48

2 156

3 183

-

-

11

9

7 861

8 872

13 158

14 158

Акционерен капитал
Резерви
Натрупани печалби (загуби)
Финансов резултат
Собствен капитал за групата:
Неконтролиращо участие
Общо собствен капитал
Нетекущи пасиви:
Задължения към финансови институции
Задължения по финансов лизинг
Задължения към свързани лица
Други нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Задължения по облигационен заем

Задължения по финансов лизинг
Търговски и други задължения
Финансирания
Провизии за пенсии
Общо пасиви
Общо пасиви и капитал
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Финансови показатели на консолидирана база
ПОКАЗАТЕЛИ

2020 г.

2019г.

Показатели за рентабилност
Коефициент на рентабилност на приходите от
продажби

0.003

0.004

0.005

0.005

0.003

0.003

0.002

0.002

Коефициент на ефективност на разходите

1.003

1.006

Коефициент на ефективност на приходите

0.997

0.995

Коефициент на обща ликвидност

0.834

0.904

Коефициент на бърза ликвидност

0.269

0.448

Коефициент на незабавна ликвидност

0.011

0.004

Коефициент на абсолютна ликвидност

0.011

0.003

Коефициент на финансова автономност

0.674

0.596

Коефициент на задлъжнялост

1.484

1.678

163

184

2

2

0.45

0.50

Коефициент на рентабилност на собствения капитал
Коефициент на рентабилност на пасивите
Коефициент на капитализация на активите
Показатели за ефективност

Показатели за ликвидност

Показатели за финансова автономност

Показатели за обръщаемост
Времетраене на един оборот в дни
Брой на оборотите
Заетост на материалните запаси

КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ
Отношенията, характеризиращи дълга и собствения капитал показват как се
финансира групата.
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КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА:
консолидирани данни
31.12.2020

31.12.2019

1. Собствен капитал

5 297

5 286

2. Нетекущи пасиви

329

332

3. Текущи пасиви

7 532

8 540

4. Всичко пасиви (2+3)

7 861

8 872

Коефициент на финансова автономност (1 : 4)

0.674

0.596

Коефициент на задлъжнялост (4 : 1)

1.484

1.678

Силни страни
Дружеството-майка Етропал АД произвежда уникални продукти – консумативи за
хемодиализа. Около 70% от производствената дейност е по технологии, които се
владеят от 3-4 компании в Европа;
Компанията постига по-ниска себестойност на произвежданата продукция в сравнение
с конкурентите като основна причина за това е относително евтината работна ръка в
Етропал АД спрямо заетите в големите международни компании.
Отдалечеността на външните конкуренти от България оскъпява тяхното производство
поради транспортните разходи;
По-голяма гъвкавост в сравнение с чуждите конкуренти – дружеството може да
задоволява потребности от консумативи с относително малки обеми на търсене при
запазване на рентабилността.

4. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА
ГРУПАТА
Категории финансови активи и пасиви
Групи финансови активи – балансови
стойности:

31.12.2020г.

31.12.2019г.

хил. лв.

хил. лв.

2

2

Вземания от свързани лица

149

175

Пари и парични еквиваленти

82

29

1 830*

3 757*

2 063

3 963

Групи финансови активи – балансови стойности:
Финансови активи, отчитани по спр.ст-т

Търговски и други вземания
Балансова стойност
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Групи финансови
стойности:

пасиви

–

балансови

Задължения по банкови заеми
Задължения по финансов лизинг
Задължения към свързани лица
Търговски и други задължения
Балансова стойност

31.12.2020г.

31.12.2019г.

хил. лв.

хил. лв.

2 738

2 744

166

188

2 572

2 556

2 023*

2 996*

7 499

8 484

*без данъчни и осигурителни вземания и задължения

Финансови рискове
Групата Етропал АД има експозиция към следните рискове от употребата на
финансови инструменти:
• кредитен риск;
• ликвиден риск;
• пазарен риск.
Съветът на директорите носи отговорността за установяване и управление на
рисковете, с които се сблъсква Дружеството-майка.
Политиката на Дружеството-майка за управление на риска е развита така, че да
идентифицира и анализира рисковете, с които се сблъсква Дружеството-майка, да
установява лимити за поемане на рискове и контроли, да наблюдава рисковете и
съответствието с установените лимити. Тези политики подлежат на периодична
проверка с цел отразяване на настъпили изменения в пазарните условия и в дейността
на Дружеството и групата като цяло. Дружеството, чрез своите стандарти и процедури
за обучение и управление, цели да развие конструктивна контролна среда, в която
всички служители разбират своята роля и задължения.
Одитният комитет на Дружеството-майка следи как ръководството осигурява
съответствие с политиките за управление на риска, и преглежда адекватността на
рамката за управление на риска по отношение на рисковете, с които се сблъсква
дружеството и групата като цяло.
Анализ на пазарния риск
Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна
валута, лихвени проценти или цени на капиталови инструменти, доходът на
Дружеството-майка или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта
на управлението на пазарния риск е да се контролира експозицията към пазарен риск в
приемливи граници като се оптимизира възвръщаемостта.
* Валутен риск
Групата извършва своята дейност при активен обмен с чуждестранни доставчици и
клиенти. Поради това тя е изложена на валутен риск, основно спрямо щатския долар.
Валутният риск е свързан с негативното движение на валутните курсове на долара
спрямо еврото. За да сведе до минимум риска от промяна на валутния курс групата
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премина от доларови в еврови цени на основните си пазари, където промяната на
курса може да окаже съществено влияние върху приходите.
Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в чуждестранна валута и са
преизчислени в български лева към края на отчетния период, са представени, както
следва:
Хил.лв.
31 декември 2020г.

31 декември 2019г.

Позиции Позиции в Позиции
в
Британски в евро
щатски
лири
долари

Позиции
в
щатски
долари

Позиции в
Британски
лири

Позиции
в евро

Финансови
активи

266

-

660

629

-

1 493

Финансови
пасиви

-

(66)

(3 600)

-

(64)

(4 551)

266

(66)

(2 940)

629

(64)

(3 058)

Общо
излагане
риск

на

Излагането на риск от промени във валутните курсове варира през годината в
зависимост от обема на извършените международни сделки, но е в несъществени за
групата размери – нетно (21) хил.лв. за 2020г. и (6) хил.лв. за 2019г.
* Лихвен риск
Лихвеният риск е свързан с възможността нетните доходи на компаниите да намалеят
в следствие на повишение на лихвените равнища, при които емитента може да
финансира своята дейност. Групата управлява този риск посредством балансираното
използване на различни източници на финансов ресурс.
31 декември 2020г.

Финансови
активи

31 декември 2019г.

Лихвен
%

Лихвонос
ни

Безлихве
ни

Лихвен
%

Лихвонос
ни

Безлихве
ни

от 6.2%
- до

6

1 894

от 6.2%
- до 7%

5

3 806

12

6.5%
от 3.5%
- до
6.2%

Финансови
пасиви

Общо
излагане
риск

(5 607)

(2 182)

(5 601)

(288)

от 4.%
- до
6.5%

(5 494)

(3 926)

(5 489)

(120)

на

Лихвените проценти по финансовите пасиви варират от 3.5 % до 6,5 % за 2020г. и от
3.5 % до 6,5 % за 2019г.
* Други ценови рискове
Ценовият риск е рискът от спад в стойността на финансов инструмент или на
портфейла от финансови активи, дължащ се на фактори различни от тези, възникващи
от лихвен или валутен риск. Това могат да са фактори специфично отнасящи се до
даден инструмент или неговия емитент, както и от общо-пазарни фактори, засягащи
всички инструменти търгувани на съответния пазар (системен риск).
Групата е изложена на други ценови рискове във връзка с притежавани публично
търгувани акции и дялове на договорни фондове, класифицирани като финансови
активи, отчитани по справедлива стойност в печалбите и загубите
Чувствителността на групата към ценови риск във връзка с притежаваните дялове на
договорни фондове и публично търгуеми акции не би могла да бъде надеждно
определена поради непредвидими обстоятелства, които биха могли да настъпят в
бъдещето.
Анализ на кредитния риск
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението
си към Групата. Групата е изложена на този риск във връзка с различни финансови
инструменти, като напр. при предоставянето на заеми, възникване на вземания от
клиенти, депозиране на средства и други.
Групата няма значителна концентрация на кредитен риск. Излагането на Групата на
кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите
активи, признати в края на отчетния период. Неговата политика е, че отсрочени
плащания (продажби на кредит) се предлагат само на клиенти, които имат дълга
история и търговско сътрудничество с дружеството, добро финансово състояние и
липса на нарушения при спазването на кредитните условия. За останалата част от
клиентите продажбите се извършват с други платежни инструменти (неотменяеми
акредитиви, банкови гаранции и др.), гарантиращи вземанията на дружеството.
През 2020 година са отписани вземания в размер на 136 хил.лв.
Към датата на финансовия отчет някои от необезценените търговски вземания са с
изтекъл срок на плащане. Възрастовата структура на необезценените просрочени
финансови активи е следната:
2020 г.

2019 г.

Хил.лв.
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До 1 година
Между 1 година и 2 години
Над 2 години
Общо

385
344
301
1 030

1 445
220
607
2 272

Оповестените в тази таблица просрочени вземания над 2 г. не са обезценени предвид,
че дружеството-майка очаква тяхната събираемост в следващия отчетен период.
При отчитане на обезценките групата отчита и обстоятелството, че основни клиенти са
болнични заведения на бюджетна издръжка, с които са договорени по дълги срокове за
издължаване, както и миналия опит, че сумите се издължават макар и със закъснение.
По отношение на търговските и други вземания групата не е изложена на значителен
кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които
имат сходни характеристики.
Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй
като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния
рейтинг.
Балансовите стойности описани по-горе, представляват максимално възможното
излагане на кредитен риск на групата по отношение на тези финансови инструменти.
Анализ на ликвидния риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация групата да не бъде в състояние
да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Тя провежда
консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно
поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за
финансиране на стопанската си дейност. Групата ползва и привлечени кредитни
ресурси.
Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи, като
се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящите
плащания. Групата управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез анализ на
структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи
парични потоци.
Към 31 декември 2020 г. падежите на договорните задължения на Групата (съдържащи
лихвени плащания, където е приложимо) са обобщени, както следва:
Хил.лв.
Текущи

31 декември 2020 г.

Банкови заеми

Нетекущи

До 6
месеца

Между 6
и 12
месеца

От 1 до 5
години

Над 5
години

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

176

2 562

-

-

14

27

28

111

-

Търговски и други
задължения

2 156

-

-

-

Задължения към свързани
лица

1 286

1 286

-

-

Общо

3 645

3 876

111

-

Задължения по финансов
лизинг

Хил.лв.
Текущи

Нетекущи

До 6
месеца

Между 6
и 12
месеца

От 1 до 5
години

Над 5
години

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

‘000 лв.

Банкови заеми

124

2 620

-

-

Задължения по финансов
лизинг

27

21

140

-

Търговски и други
задължения

3 183

-

-

-

Задължения към свързани
лица

1 278

1 278

-

-

Общо

4 612

3 919

140

-

31 декември 2019 г.

Възможности
Основните конкуренти на "Етропал" АД на международните пазари са големи
европейски фирми в бранша, както и новосъздадени, но бързоразвиващи се фирми от
Китай. Използването на европейски производители на суровини и материали при
относително ниска себестойност на производството, увеличават шансовете на
"Етропал" АД да заеме добри пазарни позиции в съседните на България страни като
Гърция, Румъния, Армения и др., където липсват производства на специализирани
консумативи.
Продължава работата по сертифициране и представяне на новите продукти от
нетоксична пластмаса (BPA free) на "Етропал" АД в страните от региона и Русия,
където търсенето на такава продукция е неколкократно по-голямо отколкото в
България.
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Предимство е, че произведената продукция достига до болниците в началото на срока
на годност, което максимално удовлетворява клиентите, а е и един от критериите за
оценка при участието в търгове по ЗОП.
По отношение на системите за хемодиализа възможностите са за бърза доставка,
добра цена и производство също с европейски суровини и материали, отговарящи на
всички изисквания за качество. Възможност за производство и доставка на хемолинии
за всички видове апарати за диализа, чието разнообразие в последните години в
здравните заведения в страната е много голямо, предвид факта че се ползват
рециклирани машини.

5. ВАЖНИ СЪБИТИЯ,
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НАСТЪПИЛИ

СЛЕД

ДАТАТА НА ГОДИШНИЯ

„ЕТРОПАЛ”АД сключи договор № BG16RFOP002-2.077-0282-C01 за предоставяне на
финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за
средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията
COVID-19“.
Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22
500,00 лв. национално съфинансиране.
На Съвета на директорите на предприятието-майка не са известни други важни и
съществени събития, които да бъдат оповестени.

6. НАСТОЯЩИ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ
Вътрешен пазар
Потребностите са от 450 хил. до 480 хил. диализни кита, включващи хемодиализатор,
хемолинии и фистулни игли.
Производственият асортимент на "Етропал" АД обхваща продукти с относително
постоянно потребление. На пазара на тези медицински продукти в национален мащаб
работят утвърдени производители и вносители като през 2020г. вносът на китайски
изделия доведе до силна ценова конкуренция.
На вътрешния пазар "Етропал" АД е единственият български производител на
консумативи за хемодиализа - хемолинии, хемодиализатори и фистулни игли.
"Етропал" АД и през 2020г. е със стабилни пазарни позиции на вътрешния пазар,
където продължи да реализира основна част от продукцията си. Предвид затрудненото
финансово състояние на болниците, леко занижихме и редуцирахме обемите, които
традиционно реализираме на българския пазар. Групата работи добре и с няколко
частни диализни центрове в страната в Несебър, Плевен, Добрич, Велико Търново и
Пловдив.
Външни пазари
Стратегически пазари за произвежданите от дружеството консумативи за диализа са
Европейският, Русия и Близкия Изток.
Етропал АД успешно регистрира произвежданите изделия в Сирия, Ливан, Ирак. За
тези страни работим с локален дистрибутор с централен офис, разположен в Ливан и
свои поделения съответно в Сирия и Ирак. Тежката политическа и финансова
ситуация в регионите оказаха своето негативно влияние и през 2020г. Надяваме се, че
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през 2021г. Етропал АД ще успее да реализира по-големи обеми на тези пазари. По
този начин общото количество на реализираните в този регион продукти да достигне
170 000 комплекта.
От 2017 г. Етропал АД работи директно с три диализни центъра в Гърция като доставя
необходимите им консумативи за хемодиализа. Очакванията ни са тази тенденция да
се запази и през 2021г.
Етропал АД притежава безсрочно удостоверение на произвежданите от дружеството
изделия за Русия. Също така Етропал АД работи с локална компания, специализирана
в търговията с аналогични изделия. Компанията участва в конкурси и има амбиции да
достигне до 1.5%-2% пазарен дял в следващите 1-2 години.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
ИНВЕСТИЦИИ В НОВО ПРОИЗВОДСТВО
През 2017г. беше завършено строителството на нова производствена сграда и склад
за готова продукция със застроена площ 577,45 кв.м. Инвестирани са средства в нова
инсталация за стерилизация с етиленоксид, която ще бъде завършена през 2021г. и
очакваме да бъдат увеличени обемите от производство за френската компания LCH.
През 2020г. бяха закупени машини и оборудване за производство на трислойни
медицински маски за еднократна употреба за защита срещу COVID-19, както и на
маски тип FFP2 – петслойни лични предпазни средства. Предстои пускане в действие и
на машина за производство на полиетиленови еднократни ръкавици. Всички тези
изделия са особено актуални в условията на пандемия.
Важно е да се отбележи, че "Етропал" АД инвестира и обезпечи всички тестове и
лабораторни изпитания, така че продуктите да бъдат сертифицирани съгласно всички
норми и изисквания, които пазара и стандартите налагат.
Инвестирани бяха средства в нова автоматична линия за производство на
хемодиализатори, което ще увеличи производствения капацитет на дружеството.
Чрез инвестиция в технологично оборудване очакваме двукратно увеличаване на
капацитета на технологичен възел проверка на готов продукт. Направени бяха редица
подобрения на машините за производство на хемодиализни консумативи и част от
оборудването и машините за шприцване и екструция на компоненти за производство.
Предстои осъществяването на проект за стерилизация на готовите продукти с пара.

7. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
За периода Групата не е извършвала пряко разходи за научноизследователска или
развойна дейност.

8. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
"Етропал" АД има разработена програма за опазване на околната среда.
Производството е организирано в съответствие с нормативните изисквания, касаещи
екологията и опазването на околната среда. Основните технологични процеси,
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прилагани в предприятието като екструзия и шприцване на детаили от полимерни
материали не замърсяват околната среда.
Прилагат се мерки за разделно събиране на производствените и битови отпадъци.
Стриктно се изпълняват ангажиментите, свързани с изпълнение на изискванията на
Наредбата за опаковките и опазването на околната среда.
"Етропал" АД има сключен договор с
оползотворяване на отпадъци от опаковки.

ЕКОПАК

9. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА СЪГЛАСНО
СЧЕТОВОДСТВОТО, В СИЛА ОТ 01.01.2017Г.

за

разделно

ЧЛ.41

ОТ

събиране

ЗАКОНА

и

ЗА

Във връзка с чл.41 от Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2017г.,
ръководството на "Етропал" АД е извършило анализ на критериите и е
установено, че дружеството не попада сред ПОИ, за които е необходимо да се
изготви нефинансова декларация, съгласно изискванията на закона, поради
което такава не е изготвена и представена.
10. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
10.1. Брой и номинална стойност на придобитите и прехвърлените през годината
собствени акции, частта от капитала, която те представляват, както и цената, по
която е станало придобиването или прехвърлянето
През 2020 г. Групата не е изкупувала и не са прехвърляни собствени акции. съответно
не притежава собствени акции.
10.2. Брой и номинална стойност на притежаваните собствени акции и частта от
капитала, която те представляват
Групата не притежава собствени акции
10.3. Права на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на
дружеството
Членовете на СД на дружеството-майка могат да придобиват свободно акции от
капитала, както и облигации на дружеството на регулиран пазар на ценни книжа при
спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти и Закона за публично предлагане на ценни книжа.
В полза на управителните и контролните органи, служителите или трети лица, не са
издавани опции за придобиване на акции от дружеството.
10.4. Участието на членовете на съветите в търговски дружества като
неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от
капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други
дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети
Членовете на СД са назначени по договор за управление или контрол. Текущите
договори на членовете на управителните и на контролните органи с емитента имат
действие до прекратяване на изпълнението на длъжността.
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Име

Пламен Пеев Патев

Длъжност

Изпълнителен директор

Бизнес адрес

гр. Етрополе, бул. Руски №191

Дейност извън
емитента, вкл.
участие в други
дружества като член
на управителния или
контролен орган,
прокурист, висш
ръководен състав,
съдружник с
неограничена
отговорност

Управител и съдружник на „Тера Нова - Н” ООД, ЕИК
131362781
Управител на СМДЛ „Гама вижън” ЕООД с предишно
наименование „Диализа Етропал Алфа” ЕООД, ЕИК
131507650 до 29. 04. 2015 г.
Управител на „Диализа Етропал Гама” ЕООД, ЕИК
131507497
Управител на „Диализа Етропал Делта” ЕООД, ЕИК
131507579
Управител на „Диализа Етропал Сигма” ЕООД, ЕИК
131507611
Изпълнителен директор и едноличен собственик на
капитала на „ИБ Медика” ЕАД, ЕИК 175249326
Изпълнителен директор на „Етропал 98” АД, ЕИК
122066559
Съдружник в ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД, ЕИК: 122055819

Относим
професионален опит

Висше техническо и висше икономическо образование. През
последните 5 години участва и заема ръководни длъжности
единствено в гореописаните предприятия. Владее руски език.

Дружества, в които е
бил член на
управителния и
контролен орган,
прокурист или
съдружник през
последните пет
години.

Няма

Принудителни
административни мерки
и наказания

През последните пет години на лицето: не са налагани
принудителни административни мерки или административни
наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за измами; в
качеството си на отговорно лице не е бил въвличан пряко или
чрез свързани лица в процедури по несътоятелност, ликвидация
или управление от синдик; не е бил лишаван от съд от право на
участие в управителни и/или контролни органи на други
дружества.

Име

Николай Михайлов Пенчев

Длъжност

Член на Съвета на директорите

Бизнес адрес

гр. Етрополе, бул. Руски №191

Дейност извън
емитента, вкл.
участие в други
дружества като член
на управителния или
контролен орган,
прокурист, висш
ръководен състав,

Управител на „Диализен Център Етропал” ЕООД, ЕИК
121514671
Управител и съдружник на „Тера Нова - Н” ООД, ЕИК
131362781
Съдружник в ЕТРОПАЛ ТРЕЙД ООД, ЕИК: 122055819
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съдружник с
неограничена
отговорност
Относим
професионален опит

Висше техническо образование, през последните 5 години
участва и заема ръководни длъжности единствено в
гореописаните предприятия. Владее руски и немски езици.

Дружества, в които е
бил член на
управителния и
контролен орган,
прокурист или
съдружник през
последните пет
години.

Член на Съвета на директорите „Етропал 98” АД, ЕИК
12206659, до 09. 08. 2008 г.

Принудителни
административни
мерки и наказания

През последните пет години на лицето: не са налагани
принудителни административни мерки или административни
наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за
измами; в качеството си на отговорно лице не е бил
въвличан пряко или чрез свързани лица в процедури по
несътоятелност, ликвидация или управление от синдик; не е
бил лишаван от съд от право на участие в управителни
и/или контролни органи на други дружества.

Име

Иван Петков Петков

Длъжност

Председател на Съвета на директорите

Бизнес адрес

Гр. София, бул. Хр. Колумб № 43
Изпълнителен член на съвета на директорите и едноличен
собственик на капитала на "МЕДИКЪЛ АСИСТЪНС
МАРЦИАНОПОЛ" ЕАД, ЕИК 200114041.

Дейност извън
емитента, вкл.
участие в други
дружества като член
на управителния или
контролен орган,
прокурист, висш
ръководен състав,
съдружник с
неограничена
отговорност
Относим
професионален опит

Дружества, в които е
бил член на
управителния и
контролен орган,
прокурист или
съдружник през
последните пет
години.

Иван Петков е магистър по международни отношения от
„Грьонингенския
университет”
– Нидерландия,
със
специалност „Международни отношения и организации”.
Работил е по съставянето и реализацията на проекти с
външно финансиране във Варненски свободен университет
от 2007 до 2011г. До момента е координатор маркетингови и
търговски отношения в Авто Юнион АД.
Член на съвета на директорите и едноличен собственик на
капитала на "МЕДИКЪЛ АСИСТЪНС МАРЦИАНОПОЛ" ЕАД,
ЕИК 200114041.
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Принудителни
административни
мерки и наказания

През последните пет години на лицето: не са налагани
принудителни административни мерки или административни
наказания във връзка с дейността му; не е осъждано за
измами; в качеството си на отговорно лице не е бил
въвличан пряко или чрез свързани лица в процедури по
несътоятелност, ликвидация или управление от синдик; не е
бил лишаван от съд от право на участие в управителни
и/или контролни органи на други дружества.

10.5. Сключени през 2020г. договори с членовете на СД или свързани с тях лица,
които излизат извън обичайната дейност на дружеството или съществено се
отклоняват от пазарните условия
Не са сключвани договори с Групата от членовете на СД или свързани с тях лица,
които излизат извън обичайната дейност на Групата или съществено се отклоняват от
пазарните условия.
10.6. Брой заети лица
Средносписъчният състав на групата към 31.12.2020г. е 165 лица, в т.ч. жени –112.
Групата не наема временно заети лица.
От създаването на "Етропал" АД до натоящия момент няма профсъюзни организации
на служителите. Към датата на изготвяне на настоящия документ няма постигнати
споразумения или други договорености със служителите на дружеството за участието
им в капитала му.

11. НАЛИЧИЕ НА КЛОНОВЕ НА КОМПАНИЯТА
Групата няма регистрирани клонове в страната и чужбина.

12. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО
УПРАВЛЕНИЕ И НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Етропал АД изготвя и прилага Програма за добро корпоративно управление. Тази
програма урежда основните насоки и принципи на доброто корпоративно управление
на Етропал АД, в съответствие с международно признатите стандарти и при спазване
на разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове.
Програма за Корпоративно управление разработена и приета в началото на 2007 г. е
съобразена с действащата нормативна уредба и Международно признатите стандарти
за добро корпоративно управление с цел защита правата на своите акционери и
инвеститори. Съветът на директорите утвърди практиката за публично оповестяване
на всяка информация, която е съществена за дружеството в определени от закона вид
и срок.
За повишаване доверието на акционерите, инвеститорите и заинтересуваните лица
групата прилага най-добрите световни практики в корпоративното управление.
Създаден е и утвърден бизнес-модел на базата на основни принципи като гарантиране
правата на всички акционери и равнопоставеното им третиране. Принципите на
публичност, прозрачност и равнопоставеност на акционерите е гарантирана чрез
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участие на независим член в Съвета на директорите на дружеството. "Етропал" АД се
стреми да бъде сред водещите в налагането на прозрачни корпоративни политики в
България.
Акционерите са уведомявани своевременно за правилата и процедурата по гласуване
на общото събрания – в поканата за общото събрание винаги се посочват, лицата
имащи право на глас в Общото събрание. На заседанията на Общото събрание се
разясняват процедурите по приемане на решения – кворум за провеждане на
събрание, необходимо мнозинство за приемане на решения.
Акционерите разполагат с достатъчна и навременна информация относно датата,
мястото и дневния ред на общите събрания, както и с пълна информация за
обсъжданите въпроси на тези събрания – материалите за общото събрание са общо
достъпни в КФН, БФБ и самото дружество-майка веднага след публикуване на
поканата за Общото събрание. От 01.01.2008 г. "Етропал" АД представя поканата за
ОСА за обявяване в Търговския регистър, съгласно Закона за търговския регистър.
Предоставяне на периодична и инцидентна информация в КФН и обществеността.
Групата изготвя неконсолидирани и консолидирани годишни финансови отчети и ги
предава в законоустановения срок и ред в КФН и обществеността. Междинните
неконсолидирани и консолидирани отчети за всяко тримесечие на фиансовата година
също се предоставят на КФН и обществеността по предвидения от закона ред.
Предоставената информация е достъпна, точна и изчерпателна, като материалите са
изложени по разбираем за всеки инвеститор начин.
Съветът на директорите на дружеството счита, че e създал предпоставки за
достатъчна прозрачност във взаимоотношенията си с инвеститори, медии и
анализатори на капиталовия пазар.

13. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №10 НА НАРЕДБА
№2 НА КФН
13.1. Информация, дадена в стойностно и количествено изражение относно
основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с посочване
на техния дял в приходите от продажби на групата като цяло и промените,
настъпили през отчетната финансова година
Приходи според техния характер
В хиляди лева

Приходи от продажба на продукция

2020 г.

2019 г.

(хил. лв.)

(хил. лв.)

6 244

5 916

в т.ч. от:
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- продажба на спринцовки и инж. игли

-

7

- продажба на хемолинии

1 098

1 591

- продажба на диализатори

3 598

3 695

- продажба на други медиц. изделия, в т.ч.
катетри, сонди, уринат.торби

1 548

623

226

111

1 127

690

1 022

607

14

29

91

54

- опаковка и стерилизация на изделия

18

21

- проверка, тестване и др.

31

-

42

33

77

96

25

53

-

-

14

10

28

32

- обратно проявена обезценка

-

-

- неустойка по договор

-

1

-продажба на вземане

-

-

-

8

Приходи от продажба на стоки

Приходи от продажба на услуги
в т.ч. от:
- договор за изработка за Европейския
съюз
- транспортни услуги
- други, в т. ч.

-от
наем
консумативи

и

префактурирани

Други приходи
в т.ч.
- продажба на материали
- продажба на ДА
- продажба на отпадъци
-отписани задължения в т.ч. бонуси от
доставчици

Приходи от финансирания в т.ч.:
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- за покриване на разходи

-

-

- за ДМА

-

8

7 674

6 821

Общо

13.2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории
дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за
снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или
предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на
всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че
относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за
неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента
"Етропал" АД е с утвърдени пазарни позиции на вътрешния пазар, където реализира
над 30% от произвежданата продукция. През последните години се осъществява износ
в съседните на България страни. Целеви пазар, където вече е извършена регистрация
на продуктите е Русия. Постигнати са договорености за продажби в Гърция, Франция,
Ливан и Мароко.
13.3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение
за дейността на емитента
Търсенето на медицинските продукти, в които попада и производството на "Етропал"
АД е относително постоянно, без значителни флуктуации по отношение на сезонност и
количества. Това се дължи в голяма степен на спецификата на произвежданата
продукция и нейните потребители. Цените на изделията, предлагани от дружеството
са на конкурентно ниво. За периода няма сключени големи сделки и такива от
съществено значение за дейността на дружеството-майка.
13.4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица,
през отчетния период
Групата има отношение на свързано лице със следните предприятия: по отношение на
управлението - „ИБ Медика”ЕАД, Диализа Етропал Алфа ЕООД -преименувано на
СМДЛ Гама вижън ЕООД, Диализа Етропал Бета ЕООД, Диализа Етропал Гама ЕООД,
Диализа Етропал Делта ЕООД, Диализа Етропал Сигма ЕООД, Диализен Център
Етропал ЕООД, „Диал Нет“ ООД и „Етропал 98”АД, както и с дружествата от групата на
„Синтетика” АД, в т.ч. Юнион Ивкони ООД (до 15.03.2019г), „Евро медик Трейд“ ЕООД и
Блухаус Аксешън Проджект V Лимитид.
13.4.1.Сделки, по които групата е изпълнител

Наименование на
свързаното лице

ИБ Медика ЕАД

Вид сделка

Обем на
сделки
през
2020г. с
ДДС

Разчети
към
31.12.20г.

(хил.лв.)
Обем на
Разчети
сделки
към
през
31.12.19г.
2019г. с
ДДС

Продадена

24

продукция и
материали

6

„Диализа Етропал
Бета”ЕООД

Продадена
продукция

87

„Диализа Етропал
Бета”ЕООД
„Диализа Етропал
Бета”ЕООД

Предоставен
заем
Лихва по
предоставен
заем

16

95
34

37

ОБЩО

105

39

79

111
25

26

3

4

1

-

133

149

211

175

13.4.2.Сделки, по които групата е получател

Наименование на
свързаното лице

Вид сделка

Обем на
сделки
през
2020г. с
ДДС

(хил.лв.)
Обем на
Разчети
сделки
към
през
31.12.19г.
2019г. с
ДДС

Разчети
към
31.12.20г.

ИБ Медика ЕАД

Предоставен
заем

700

700

204

69

ИБ Медика ЕАД

Лихви по
предоставен
заем

5

6

2

2

СИНТЕТИКА АД

Предоставен
заем
Лихви по
предоставен
заем

715

1 545

848

2 260

96

321

134

225

-

-

-

-

1 516

2 572

1 188

2 556

СИНТЕТИКА АД

„Диализа Етропал
Бета”ЕООД
ОБЩО

Предоставени
услуги

При осъществените през периода сделки със свързани лица няма отклонение от
пазарните цени.
13.5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер,
имащи съществено влияние върху дейността му
През отчетния период не са настъпвали събития с необичаен за групата характер,
имащи съществено влияние върху дейността и, реализираните от нея приходи и
извършени разходи.
13.6. Информация за сделки, водени извънбалансово през отчетния период
По сключени договори за изработка с чуждестранни контрагенти към 31.12.2020г.
дружеството-майка Етропал АД няма чужди материални запаси, заведени
задбалансово.
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13.7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции
в страната и в чужбина
Към 31 декември 2020 г. Етропал АД притежава дялово участие в следните дъщерни
дружества:
Етропал Трейд ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Етропал, бул. Руски № 191
Основната част от приходите се дължи на търговията с медицински изделия за
еднократна употреба произведени в Етропал АД, гр. Етрополе.
Регистрация: Вписано е в Регистъра за търговски дружества под номер 2076, том 33,
стр. 185 по ф.д. 1418/1997
Етропал АД притежава пряко 70 % от капитала на Етропал Трейд ООД или 350 /триста
и петдесет/ дяла.
13.8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори
за заем
Задължения по банкови заеми
Дружество:
Банка:
Етропал АД
Етропал АД

Вид на
кредита

Валута

Договорен
лимит

ОББ АД

инвестицио
нен

EUR.

630 000

ОББ АД

овърдрафт

EUR.

1 435 000

Падеж:

20.12.2019г.
Краен срок21.11.2021г.

На 09.03.2017г. Етропал АД подписа договор със СИБАНК ЕАД, понастоящем ОББ АД
за инвестиционен банков заем в размер на 630 000 евро с цел рефинансиране на два
договора за инвестиционни кредити в Търговска Банка „Д“ АД. На същата дата беше
подписан и договор за овърдрафт и за издаване на банкови гаранции и акредитиви с
общ лимит в размер на 1 435 000 евро с цел рефинансиране на договор за кредитовърдрафт и гаранционна линия в Търговска Банка „Д“ АД. Към 31.12.2019г.
инвестиционният банков заем е изцяло издължен.
Условия по договорите:
- Инвестиционен кредит „Малки и средни предприятия“:
1) Лихвен процент: плаващ лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR плюс
3,5% надбавка, но не по-малко от 3,50% годишно;
2) Срок на кредита: до 20.12.2019г.
3) Погасяване на главницата: Съгласно погасителен план: 32 равни месечни вноски в
размер на 19091 евро, дължими на 20-то число, считано от 20.04.2017г. до 20.11.2019г.
вкл., следвани от последна изравнителна вноска, дължима на 20.12.2019г.
4) Обезпечение: Ипотека на земя и сгради, залог на ДМА- машини и съоръжения и
залог върху парични вземания по сметки в банката.
- Овърдрафт и издаване на банкови гаранции и акредитиви:
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1) Лихвен процент: плаващ лихвен процент в размер на едномесечен EURIBOR плюс
3,5% надбавка, но не по-малко от 3,50% годишно; С анекс №2 от 23.10.2019г.
лихвеният процент е променен на 2,50% годишно.
2) Срок на овърдрафт с намаляващи лимити: до 20.09.2019г.- 1 400 000 евро;
До 20.10.2019г.- 1 380 000 евро;
До 20.11.2019г.- 1 360 000 евро;
След преразглеждане с опция за подновяване на нов период за ползване, до 1 400 000
евро с нови три периода на намаляващи лимити с краен срок на издължаване –
21.11.2021г. С анекс №2 от 23.10.2019г. е договорено да се погасяват по 10000 евро
месечно, считано от 01.01.2020г. С анекс №3 от 19.10.2020г. е договорено да се ползва
целия лимит под формата на овърдрафт при максимален размер 1 400 000 евро и да
се погасяват по 15 000 евро месечно, считано от 20.01.2021г. до 21.11.2021г.
3) Обезпечение: Ипотека на земя и сгради, залог на ДМА- машини и съоръжения, залог
на СМЗ, в т.ч. суровини и материали, продукция и незавършено производство и залог
върху парични вземания по сметки в банката.
И по двата кредита съдлъжници на кредитополучателя „Етропал“АД са дружеството
майка – „Синтетика“АД и дъщерното на „Етропал“ АД дружество – „Етропал
Трейд“ООД.
Групата няма просрочени плащания по кредити и нарушения в техните условия към
датата на изготвяне на настоящия отчет.
Дъщерното дружество на Етропал ползва привлечени средства за оборотни такива.
Необходимостта от допълнително финансиране се определя в зависимост от наличния
паричен ресурс в конкретния момент.
Дружеството-майка отпуска заеми на Етропал при наличие на свободен финансов
ресурс с цел оптимизиране на финансовите средства на Групата. Техният размер е
подробно показан в т.12.4. Сделки със свързани лица.
13.9.Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно
дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за
заем
Подробно показани в т.12.4. Сделки със свързани лица..
13.10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия
ценни книжа през отчетния период.
През 2020 г. капиталът на дружеството-майка не е увеличаван.
13.11. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите
ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията,
евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да
предприеме с оглед отстраняването им
„Етропал“ АД е част от холдинговата структура на „Синтетика”АД. Основната дейност
на всеки холдинг е да управлява ефективно паричните ресурси акумулирани в цялата
структура и съответно да ги разпределя в зависимост от нуждите на отделните
дъщерни компании. Политиката на холдинга в тази област е финасирането да се
извършва единствено по направлението – „дъщерни компании – майка”, а не „дъщерна
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компания – дъщерна компания”. Управлението на свободните финансови ресурси на
дъщерните компании се извършва съобразно регулаторните изисквания и с цел
постигане на добра доходност при разумно поемане на риск.
13.12. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с
посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните
промени в структурата на финансиране на тази дейност.
Инвестиционната програма на Етропал АД през 2020 г. е реализирана чрез собствени
средства, средства от банкови заеми и.заем от дружеството-майка Синтетика АД.
13.13. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на дружеството и на неговата икономическа група
Не е настъпила промяна в основните принципи на управление на дружеството-майка.
13.14. Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството
в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и
система за управление на рискове.
В Етропал АД функционира система за вътрешен контрол, чрез която се гарантира
ефективното функциониране на системите за разкриване на информация и отчетност.
13.15. Информация за промените в управителните и надзорните органи през
отчетната финансова година.
Съвета на директорите на Етропал АД съгласно Устава на дружеството не се избират
с мандат.
В нито един от договорите за управление, сключени с Етропал АД не са предвидени
компенсации или обезщетения, които лицата биха получили при прекратяване.
13.16. Информация за известните на дружеството договорености, в резултат на
които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен
дял акции от настоящи акционери
Към отчетния период и след приключването на финансовата година на дружествотомайка не са известни договорености, от които могат да настъпят промени в
притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или
облигационери.
13.17. Информация за висящи съдебни дела, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер наймалко 10 на сто от собствения му капитал.
Групата не е страна по висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, които имат или могат да имат съществено влияние върху финансовото
му състояние или неговата рентабилност. Няма решения или искане за прекратяване и
обявяване в ликвидация .
Инж.Пламен Пеев Патев
Изпълнителен директор
Етропал АД, Етрополе
05 Април 2021 г.
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