ГОДИШЕН
ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА

2020 година

Годишният доклад за дейността на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, гр. Казанлък за 2020 г. е изготвен
съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството, чл. 100н, ал. 7 и 8 от ЗППЦК и
Приложение № 10 към Наредба N:2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация
(Приложение № 10), на база анализ на развитието, пазарните тенденции и присъствие, обществената,
макро- и микро-икономическата среда, финансово-икономическото състояние на дружеството за
2020 г. и перспективите му за развитие.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 123063683
Фирма:
“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД
Седалище:
гр. Казанлък
Адрес на управление:
гр. Казанлък, ул. „Вожели“ 3
Предмет на дейност:
Производствена, иновационна, консултантска и инженерингова
дейност в областта на машиностроенето и други отрасли на промишлеността; представителство /без
процесуално/, - посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридическ и
лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена
от закона.
Собственост:
Дружеството е:
100 % - частна собственост;

Капитал:

Дружеството е с капитал 79784 лв., разпределен в 39892 бр. акции с
номинална стойност 2 лв. всяка една.
Към 31.12.2020 г.
Акционери:
Участие в капитала:
„ХИДРАВЛИКА 96“ ООД
„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД
„ИФГ 2004“ ЕООД
Физически лица
Общо:

Органи на управление:

82.92
4.10
2.32
10.66
100.00%

Дружеството е с Едностепенна форма на управление:
Съвет на директорите
Петко Стойнов Пехливанов – представител на „Хидравлика 96“ ООД –
Председател на СД;
Богдана Райчева Пасева – Зам. председател на СД;
Стойо Димов Иванов – член на СД;
Веселин Христозов Христозов – член на СД;
Владимир Колев Колев – член на СД;


и се представлява от Стойо Димов Иванов- Изп.директор
Лицензии, разрешителни
за осъществяване на
дейността:
няма такива
Клонове
(чл. 39, т.7 от ЗС):

Дружеството няма регистрирани клонове
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Свързани лица:

Дружеството има свързани лица, както следва:
1. „Хидравлика 96“ ООД – притежава 82.92% от акциите на дружеството.
2. „ХидроЕкспорт“ ООД – дружество, свързано чрез основен акционер

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)
Осъществяваната от “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА”АД основна дейност е:
 Проектиране и разработване на хидравлични и пневматични компоненти и системи;
 Производство на хидравлични и пневматични компоненти и системи;
 Търговия с хидравлични и пневматични компоненти и системи;
 Сервиз на хидравлични и пневматични компоненти и системи;
Реализираните приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2020 г. и тяхното изменение
спрямо 2019 г. са както следва:
(хил.лв.)
Реализирани приходи от продажби
по видове стоки/ продукти/услуги
блокове
разпределители

2020
2251
1390

2019
изменение %
2836
-21
743
87

клапани

383

576

-34

регулатори
други

369

246

241

193

50
25

4634

4594
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Общо приходи от продажби

Реализирани приходи от продажби
3000

блокове

2500

разпределители

2000
клапани

1500

регулатори

1000

други

500
0
2020

2019

Реализираните стоки/ продукти / услуги в натурално изражение за 2020 г. и тяхното изменение спрямо
2019 г. са както следва:
(брой)
Реализирани стоки/ продукти/ услуги в натурално изражение
Видове стоки/ продукти/услуги
блокове
разпределители
клапани
регулатори
други

2020
25140

2019
изменение %
34955
-28

9174

7935

16

34546
5508

33575
3667

3
50

1727

1253

38
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Реализирани стоки/ продукти/ услуги в натурално
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Относителният дял на реализираните стоки / продукти / услуги в приходите от продажби на
дружеството за 2020 г. и неговото изменение спрямо 2019 г. (съгл. т. 1 от Приложение № 10) е както
следва:
(%)
Относителен дял в приходите от продажби
по видове стоки/ продукти/услуги
блокове

2020

разпределители
клапани
регулатори
други

2019
49

изменение %
62
-21

30
8

16
13

85
-34

8

5

49

5

4
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“ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД реализира своите стоки / продукти/ услуги на следните пазари (съгл.
т. 2 от Приложение № 10):


Външни
Търговци на едро на хидравлични компоненти и системи
 Производители на машини, използващи хидравлични компоненти и системи




Вътрешни
Търговци на едро и дребно на хидравлични компоненти и системи
Производители на машини, използващи хидравлични компоненти и системи
 Собственици на селскостопански, подемно-странспортни и строителни машини, в които
има хидравлични компоненти и системи.



Реализираните на вътрешните и външните пазари приходи по видове стоки /продукти / услуги от
дейността за 2020 г.и тяхното изменение спрямо 2019 г. (съгл. т. 2 от Приложение № 10) са както
следва:
(хил.лв.)
Реализирани приходи от продажби
2020
2019
по видове стоки/ продукти/услуги

външни
пазари

вътрешни
пазари

външни
пазари

изменение %
вътрешни
пазари

външни
пазари

вътрешни
пазари

блокове
разпределители

732
602

1519
788

838
352

1998
391

-13
71

-24
102

клапани
регулатори

187

196

386

189

-52

4

252

117

136

110

6
15
-2

други
Общо приходи от продажби

107

134

77

117

85
39

1880

2754

1789

2805
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Реализирани приходи от продажби на външни и
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Основните клиенти на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, техния относителен дял в общите приходи от
продажби за 2020 г. и изменението спрямо 2019 г. (съгл. т. 2 от Приложение № 10) са както следва:
Основни клиенти на "Хидропневмотехника" АД
Наименование

2020

относителен дял
Изменение
2019
%

М+С ХИДРАВЛИК АД

16.0

23.9

-33

ТОКС -63 ЕООД

28.4

17.3

ХИДРОС ТУРЦИЯ

10.9

8.2

64
33

РОХИМАР
Общо

4.1
59

5.7
55

-29

Видно от таблицата основните клиенти на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, чийто относителен дял
надхвърля 10% от приходите от продажби, са (съгл. т. 2 от Приложение № 10) както следва:
Основни клиенти на "Хидропневмотехника" АД с относителен дял над 10% от приходите
от продажби
относителен
дял %

ЕИК

ТОКС-63 ЕООД
М+С ХИДРАВЛИК АД

28.4
16

202130286
123028180

ХИДРОС

10.9

Наименование

връзка /
седалище и взаимоотноадрес на
шения с
управление дружеството
Казанлък
Казанлък
Турция

Основните доставчици на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, техния относителен дял в общите разходи за
дейността за 2020 г. и изменението спрямо 2019 г. (съгл. т. 2 от Приложение № 10) са както следва:
относителен дял
Наименование

2020

2019

Изменение
%

АКО ЕУРОБАР

7.1

7.7

-8

КОМЕРЧИАЛ
ЖИОСТИЛ

4.6
6.3

4.1
3.7

12
70

ФРАНКЩАЛ

1.3

0.8

63

материали и инструменти
ИСКАР

2.2

3.3

-33

ТИМЕКС ООД

2.7

2.2

23

ГЮРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Общо

2.9
27%

2.2
24%

32

суровини

Видно от таблицата няма основни доставчици на “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, чийто относителен дял
да надхвърля 10% от разходите за суровини и материали (съгл. т. 2 от Приложение № 10)
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РИСКОВЕ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО

При осъществяване на дейността си “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД е изложено на определени рискове,
които оказват въздействие върху неговите резултати.
Стопанският риск е негативното отклонение на субективно предвидените резултати от действителното
положение на нещата във времето и пространството. Рисковата ситуация е обстановката, която се
създава при наличието (респективно отсъствието) и взаимодействието на комплекс от разнообразни
вътрешни и външни обстоятелства, в която се разполагат елементите на предприятието и се
осъществява неговия бизнес.
Политически риск:
Членството на България в Европейския съюз и НАТО, синхронизирането на българското законодателство
с това на ЕС и поемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти
определя този риск като среден. Влиянието на политическите процеси в страната определят и рискове
относно:
-Възвращаемостта на инвестициите.
-Стабилността на ЕС и българското правителство, както за възстановяването от икономическата криза,
така и за противодействие и ограничаване на негативните ефекти от тероризма.
-Усвояване на средства от ЕС.
Пазарен риск:
В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове:
пазарен риск (включващ валутен риск, лихвен риск и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск
от промяна на бъдещите парични потоци, в резултат на промяна в пазарните лихвени нива.
Пазарният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия
инструмент ще варират поради промените в пазарните цени. Кредитният риск е рискът, че едната страна
по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата, в случай че не изпълни
договореното задължение. Ликвидният риск е рискът, че дружеството би могло да има затруднения при
посрещане на задълженията си по финансовите пасиви.
Ръководството очаква, че съществуващите капиталови ресурси и източници на финансиране на
дружеството ще бъдат достатъчни за развитието на дейността му. От страна на ръководството на
дружеството финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на
различни контролни механизми, за да се определят адекватни продажни цени, цена на привлечените
средства и да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да
се допуска неоправдана концентрация на даден риск.
Програмата на дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта
на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия
резултат на дружеството.
Валутен риск:
Той е свързан с промяната на валутните курсове. Въведения валутен борд в България и еврото като
единна валута на ЕС минимизира влиянието на валутния риск, докато поскъпването на долара влияе
пряко върху стойността на номиналния внос и износ, като от гледна точка на българската икономика
оскъпява вноса в долари. Това може да доведе до повишаване на крайните цени и/или понижаване
печалбата на дружествата.
Дружеството не е изложено на значим валутен риск, тъй като неговите сделки се извършват основно в
лева и в евро. Заемите, получени и изплащани в евро не излагат дружеството на валутен риск на
паричния поток. Дружеството не подържа значими парични наличности извън тези в лева и в евро.
Дружеството има определени транзакции в чужбина, които са изложени на риск от презчислени е на
валутната експозиция. Валутната експозиция, свързана с чуждестранната дейност на Дружеството се
управлява главно чрез заеми, деноминирани в съответната чуждестранна валута. Ръководството
приема и прилага мерки за избягване на негативни последици от промените във валутните курсове.
Лихвен риск:
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Финансовите инструменти, които излагат дружеството на лихвен риск, са получените инвестиционни и
оборотни банкови кредити и договорите за финансов лизинг. Дружеството използва банкови, търговски
кредити и лизинг, чиито лихви са променливи, съобразно общите икономически и финансови условия.
Тъй като при заемите и лизингите договореният лихвен процент е с фиксирана надбавка над
SOFIBOR/EURIBOR, дружеството потенциално е изложено на риск на паричния поток.
Банковите кредити се обезпечават със залози на материални запаси и дълготрайни активи и ипотеки на
недвижими имоти. Ръководството извършва периодични анализи върху макроикономическата среда и
прави оценка на бъдещите лихвени рискове, пред които е изправено дружеството. Ръководството на
дружеството не счита, че към момента са налице условия за съществена промяна в договорните лихвени
проценти, които да доведат до допълнителни финансови рискове в резултат на ползваните към 31
декември кредити.
Ценови риск:
Дружеството не е изложено на пряк ценови риск, тъй като цените на произвежданата от него продукция
и извършваните от него услуги се образуват на основата на пазарни принципи и отразяват всички
промени в конкретната ситуация. Управлението на ценовия риск за дружеството не изисква периодичен
анализ и предоговаряне на договорните параметри с клиенти и доставчици съобразно пазарните
промени.
Кредитен риск:
Кредитния риск за дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация, при която клиент или
страна по финансов инструмент не успее да извърши своите договорни задължения. Финансовите
активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства и вземания. Паричните средства
в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в търговски банки със стабилна
ликвидност, което ограничава риска, относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Събираемоста и концентрацията на вземанията се контролира текущо и стриктно, съгласно
установената политика на дружеството Кредитната ни политика има отношение към събираемостта на
вземанията, които се контролират текущо чрез ежедневен преглед на откритите позиции по клиенти и
извършените плащания
Ликвиден риск:
Ликвиден риск е рискът, че дружеството може да срещне затруднения при изпълнението на своите
задължения, когато те станат изискуеми. В хода на обичайната си дейност дружеството осъществява
редица управленски и инвестиционни решения, които не винаги водят до очаквания положителен ефект
и възвращаемост. С цел управление на този риск, Ръководството на дружеството поддържа оптимално
количество свободни парични наличности. Това се постига посредством системата за финансово
планиране, като паричните постъпления и плащания се координират от гледна точка на срочност и
размери. Засега не съществува риск инвестициите да не генерират очакваните парични потоци, като по
този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на дружеството.
Риск от промяна на бъдещите парични потоци:
Рискът, свързан с паричния поток разглежда проблемите с наличните парични средства в дружеството.
Тук от съществено значение е договорната политика, която следва да защитава фирмените финанси,
като гарантира регулярни входящи потоци от страна на клиенти, както и навременни плащания на
задълженията.
Управлението на риска, свързан с паричните потоци за дружеството ни изисква поддържане на
положителна стойност на ликвидността, т.е. готовност за посрещане на текущите задължения.
Данъчен риск:
Свързан е с вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законови те и
подзаконови нормативни актове или вътрешнодружествените документи, както и от загуби в резултат
на интервенция на данъчните власти. Този риск се отнася и за промени в нормативната база, свързани
с опазването на околната среда. Този риск към момента на изготвяне на настоящия доклад е нисък. С
приемането на България в ЕС започна процес на хармонизация на данъчното й законодателство с това
7

на другите държави – членки, които имат по-прости и ясни административни процедури за плащане на
данъците.
Несистематичен риск:
Свързан с предмета на дейност на дружеството, с възможните изменения на потребителското търсене
и с развитието на конкуренцията.
Стоките и услугите предоставени от дружеството са основно по поръчки от клиенти. Във връзка с това
търсенето се влияе сериозно от фазата, в която се намира развитието на икономиката в световен мащаб.
Дейността от производството и оказваните услуги е предназначена както за страната, така и за чужбина.
Основният фирмен риск е свързан със способността на дружеството да генерира приходи, а оттам и
положителен финансов резултат.
Управлението на фирмения риск за дружеството ни засяга анализа на продуктите/услугите, които се
предлагат от “ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, обезпечеността с човешки ресурси, управленските решения
на оперативно и стратегическо ниво, контрола върху прилагането на приетите планове и стратегии за
развитие.действие върху неговите резултати.

III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)



Финансови показатели
Постигнатите от дружеството финансови показатели за 2020 г. спрямо 2019 г. са както следва:
(хил.лв.)
2020
N:

2019

2019/2018

Показатели:
година година

стойност процент

1 Финансов резултат
2 Нетни приходи от продажби

222
4634

173
4594

49
40

28.3%
0.9%

3 Общо приходи от оперативна дейност

4903

5142

-239

-4.6%

4 Общо приходи

4903

5142

-239

-4.6%

5 Общо разходи за оперативна дейност

4659

4940

-281

-5.7%

6 Общо разходи

4659

4940

-281

-5.7%

7 Собствен капитал

3729

3580

149

4.2%

810

1076

-266

-24.7%

9 Обща сума на активите

4539

4656

-117

-2.5%

10 Краткотрайни активи

2878

2737

141

5.2%

11 Краткосрочни задължения

478

602

-124

-20.6%

12 Краткосрочни вземания

502

267

235

88.0%

0

0.0%

8 Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)

13 Краткосрочни финансови активи (без парични средства)
14 Парични средства
15 Материални запаси

460

445

15

3.4%

1916

2022

-106

-5.2%

0

0.0%

16 Дългосрочни задължения
Рентабилност:
17 Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)

0.0479 0.0377

0.0102

27.2%

18 Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)

0.0595 0.0483

0.0112

23.2%

19 Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)

0.2741 0.1608

0.1133

70.5%

20 Коеф. на капитализация на активите (1/9)

0.0489 0.0372

0.0118

31.6%

Ефективност:
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21 Коеф. на ефективност на разходите (4/6)

1.0524 1.0409

0.0115

1.1%

22 Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)

1.0524 1.0409

0.0115

1.1%

23 Коеф. на обща ликвидност (10/11)

6.0209 4.5465

1.4744

32.4%

24 Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11

2.0126 1.1827

0.8298

70.2%

25 Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11

0.9623 0.7392

0.2231

30.2%

26 Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)

0.9623 0.7392

0.2231

30.2%

27 Коеф. на финансова автономност (7/8)

4.6037 3.3271

1.2766

38.4%

28 Коеф. на платежоспособност (9/8)

5.6037 4.3271

1.2766

29.5%

Ликвидност:

Финансова автономност:

Приходи и разходи от оперативна дейност
5200.00

5100.00
5000.00

4900.00

Общо приходи от
оперативна дейност

4800.00

4700.00

Общо разходи за
оперативна дейност

4600.00

4500.00
4400.00
2020

2019

Приходи, разходи и финансов резултат
6000.00
5000.00

4000.00
Общо приходи

3000.00

Общо разходи

2000.00

Финансов резултат

1000.00

0.00
2020

2019

9

Финансова автономност
6.00
5.00

4.00
3.00

Коеф. на финансова
автономност (7/8)

2.00

Коеф. на
платежоспособност (9/8)

1.00
0.00
2020

2019

Рентабилност
0.30
Коеф. на рентабилност на
приходите от продажби (1/2)

0.25
0.20

Коеф. на рентабилност на
собствения капитал (1/7)

0.15

Коеф. на рентабилност на
пасивите (1/8)

0.10
0.05

Коеф. на капитализация на
активите (1/9)

0.00
2020

2019
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Ефективност
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.04
1.04
1.04
1.04
1.04
1.03

Коеф. на ефективност на
разходите (4/6)
Коефициент на ефективност на
разходите от оперативна
дейност (3/5)

2020

2019

Ликвидност
7.00
6.00
5.00

Коеф. на обща ликвидност
(10/11)

4.00

Коеф. на бърза ликвидност
(12+13+14)/11

3.00

Коеф. на незабавна
ликвидност (13+14)/11

2.00

Коеф. на абсолютна
ликвидност (14/11)

1.00
0.00

2020

2019

(лева)

2020
Стойност на 100% от собствения капитал
Брой акции
Стойност на 1 акция

2019

3 729 000 3 580 000
39 892

39 892

93.48

89.74
11

Стойност на 100% от собствения капитал

3 750 000
3 700 000
3 650 000

Стойност на 100% от
собствения капитал

3 600 000
3 550 000
3 500 000
2020

2019

(лева)

2020
Стойност на 1 акция

93

2019
90

Стойност на 1 акция
94
93
92
91
Стойност на 1 акция

90
89
88
87
2020



2019

Нефинансови показатели
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 Организационна структура

 Численост и структура на персонала:
Структура на персонала по категории
(брой)

Категория

2020
96

2019
96

Ръководители

7

7

Специалисти

9

8

Техници и приложни специалисти

7

7

Помощен административен персонал

6

6

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната

1

1

51

57

Машинни оператори и монтажници

8

3

Професии, неизискващи специална квалификация

7

7

Общо, в т.ч.

Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
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Разпределение на персонала по категории за 2020 г.

Ръководители
Специалисти
Техници и приложни специалисти
Помощен административен персонал

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии
Машинни оператори и монтажници
Професии, неизискващи специална квалификация

 Производителност на труда:
(лева)

Производителност на труда
Години

2020

Средносписъчен състав
Нетни приходи от продажби
Нетни приходи от продажби / 1 лице

2019
96

94

4 634 000

4 594 000

48 271

48 872

Производителност на труда
(нетни приходи от продажби спрямо 1 лице от
средносписъчния състав на персонала)

50000
40000

30000
Производителност на
труда

20000

10000
0
2020

2019

 Рентабилност на труда:
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(лева)

Рентабилност на труда
Години

2020

Средносписъчен състав
Финансов резултат
Финансов резултат / 1 лице

2019
96

94

222 000

173 000

2 313

1 840

Рентабилност на труда
(финансов резултат спрямо 1 лице от средносписъчния състав
на персонала)

2500

2000
1500
Рентабилност на труда

1000
500
0

2020

2019

 Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала:
(лева)
Издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала
Години
Персонал
Възнаграждения и осигуровки*
Издръжка на 1 лице, лв.

2020

2019
96

94

2 030 000

2 048 000

21 146

21 787

* От отчета за приходите и разходите

15

Издръжка на 1 лице от персонала (лв.)

21 800

21 700
21 600
21 500
21 400
21 300

Издръжка на 1 лице

21 200
21 100
21 000
20 900
20 800

2020

2019

 Картина на издръжка на едно лице от средносписъчния състав на персонала спрямо

производителност на труда и рентабилност на труда:
(лева)
Години

2020

2019

Издръжка на едно лице от персонала

21 827

22 198

Производителност на труда (спрямо нетни приходи от продажби)

48 271

48 872

2 313

1 840

Рентабилност на труда (спрямо финансов резултат)

Издръжка на едно лице от персонала спрямо производителност на
труда и рентабилност на труда
50000
45000
40000

Издръжка на едно лице от
персонала

35000
30000

Производителност на труда
(спрямо нетни приходи от
продажби)

25000

20000

Рентабилност на труда (спрямо
финансов резултат)

15000
10000

5000
0

2020

2019

 Политика по опазване на околната среда (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)
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„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД полага усилия за постигане на непрекъснато подобрение на екологичните
показатели и резултатността си спрямо околната среда при при осъществяване на дейността си, в
производството и предлагането на стоки / продукти / услуги
Основните принципи и приоритети на политиката по опазване на околната среда са:
 оценка влиянието върху околната среда на осъществяваните от дружеството дейности,
предлаганите стоки / продукти / услуги;
 съответствие с нормативните изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към
дейностите и процесите на дружеството и техните аспекти;
 спазване на всички нормативни актове и вътрешни разпоредби за опазване на околната среда;
 следене на ключовите характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо
въздействие върху околната среда и вземане на предпазни мерки срещу потенциално
замърсяване на околната среда;
 представяне на пазара на екологично безопасни продукти и услуги, в които не се използват или
се използват по-малко вредни вещества, които изискват по-малко природни ресурси и
консумират по-малко енергия;
 икономия на енергия, материали и хартия във всички дейности;
 ефективно управление на генерираните отпадъци, намаляването и рециклирането им;
 ангажираността и съпричастността на работещите в дружеството по отношение на политика за
опазване на околната среда;
 обучение и засилване на персоналната отговорност на работещите към опазване на околната
среда;
 популяризация на концепцията за „зелена околна среда” сред персонала, клиентите и
доставчиците на дружеството.
Всички данни и стойности, използвани при изчисление на финансовите и нефинансовите показатели
са представени в годишния финансов отчет на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА”АД за 2020 г. и всички от
съществено значение разяснения по отношение на сумите на разходите са оповестени в
приложението към годишния финансов отчет.

IV. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (съгл. чл. 39, т.5 от ЗС)
През 2020 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД не е развивало действия, свързани с
научноизследователска дейност. Развойната дейност е свързана с подобрения на изделията от
номенклатурата и разработване на изделия по изисквания от клиентите.

V. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН
ГОДИШНИЯТ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (съгл. чл. 39, т. 3 от ЗС)
След съставянето на Годишния финансов отчет за отчетната 2020 г. в „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД не
са настъпили важни събития.

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ, изисквана по реда на чл. 187д от
ТЗ (съгл. чл. 39, т. 6 от ЗС)
•

Информация за придобитите и прехвърлени през годината собствени акции:
Дружеството е изкупило 1039 бр. собствени акции

•

Информация за притежаваните собствени акции:
Притежаваните собствени акции са 1637 бр.
17

VII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ (съгл. т. 3 от Приложение № 10)
Няма сключени еднократни сделки от съществено значение за дружеството.
От целогодишната работа, от съществено значение за дейността на емитента са трима клиенти , които
формират 55 % от приходите за 2020 г. Същественото е, че значителната част от приходите се формират
от ограничена номенклатура изделия с увеличена серийност, което позволява оптимизиране на
производството и постигане на добри организационни и финансови резултати за емитента.
Като цяло, за 2021 г. 79 % от приходите на фирмата идват от продажбите за 10 клиента, а 91 % от
приходите – от продажбите за 20 клиента. За разлика от гореспоменатите три фирми, останалите
закупуват много широка номенклатура от изделия с относителна ниска серийност. Доколкото е
възможно дружеството се стреми да установи дългосрочно планиране съвместно с тези фирми и да
се работи с три-шестмесечен период на производствения график, с цел окрупняване на поръчките и
подобряване на крайните резултати.

VIII. СДЕЛКИ, СКЛЮЧЕНИ МЕЖДУ „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД и СВЪРЗАНИ ЛИЦА, СДЕЛКИ
ИЗВЪН ОБИЧАЙНАТА МУ ДЕЙНОСТ И СДЕЛКИ, КОИТО СЪЩЕСТВЕНО СЕ ОТКЛОНЯВАТ ОТ
ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ (съгл. т. 4 от Приложение № 10 и чл. 247, ал. 2, т. 5 от ТЗ)
•

Информация за сключените сделки със свързани лица:

През отчетната 2020 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД е сключило следните сделки (продажби) със
свързани лица:

Вид на сделката
Продажби
Продажби

Свързано лице
„Хидравлика 96“
ООД
„Хидроекспорт“ ООД

Характер на
свързаността
Основен акционер-майка

Стойност
на сделката
6 хил. лв

Дружество, свързано чрез
основен акционер

4 хил. лв

Приходите от продажби на „Хидравлика 96“ ООД представляват 0.13% от общия размер на
приходите от продажби.
Приходите от продажби на „Хидроекспорт“ ООД представляват 0.09 % от общия размер на
приходите от продажби.
•

Информация за сключените сделки извън обичайната дейност:

През отчетната 2020 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД не е сключило сделки извън обичайната му
дейност .

•

Информация за сключените сделки, които съществено се отклоняват от пазарните
условия

През отчетната 2020 г.„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА”АД не е сключило сделки, които съществено се
отклоняват от пазарните условия
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IX. СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР (съгл. т. 5 от Приложение № 10)
През отчетната 2020 г. в „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА”АД не са се случили събития и показатели с
необичаен характер:
Продължава несигурността и засиленото влияние на конюнктурните фактори на регионалните пазари
на хидравличните компоненти и системи. Това налага поддържане на определени наличности от
детайли и готови изделия, изцяло за наш риск. За съжаление тази несигурност ограничава плановете за
развитие на дружеството, пречи на дългосрочното планиране на инвестициите, на оптимизирането на
доставките и на нормалната производствена дейност. За да се избягват значителни рискове,
дружеството е принудено да работи изцяло на база краткосрочни прогнози, с всички произтичащи от
това последици.

X. СДЕЛКИ, ВОДЕНИ ИЗВЪНБАЛАНСОВО (съгл. т. 6 от Приложение № 10)
През отчетната 2020 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД няма сделки, водени извънбалансово:

XI. ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, ОСНОВНИ ИНВЕСТИЦИИ В СТРАНАТА
И ЧУЖБИНА, ИНВЕСТИЦИИ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ИЗВЪН НЕГОВАТА ГРУПА ПРЕДПРИЯТИЯ
И ИЗТОЧНИЦИТЕ / НАЧИНИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ (съгл. т. 7 от Приложение № 10)
Няма такива

XII. СКЛЮЧЕНИ от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ
ДРУЖЕСТВОМАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМв качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от
Приложение № 10)
•

Информация за сключени от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД договори за заем:

Дружеството предоговори овърдрафта от ОББ по разплащателна сметка в лева.
Договорен размер:

300 хил.лв.

Дата на отпускане:

02.08.2015 г.

Дата на револвиране:

29.07.2020 г.

Лихвен процент:

РЛП на ОББ+2,75 пункта надбавка годишно

Падеж:

02.08.2021г.

Обезпечение:

ДМА

Цел на кредита:

оборотни средства

Салдо към 31.12.2020 г.

0.00 лв

•

Информация за сключени от дъщерно дружество на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД
договори за заем:
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Няма дъщерни дружества

XIII. СКЛЮЧЕНИ от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД, ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО ИЛИ ДРУЖЕСТВО
МАЙКА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемодатели (съгл. т. 9 от Приложение № 10)
•

Информация за сключени от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД договори за заем:
Няма такива

•

Информация за сключени от дъщерно дружество на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД
договори за заем:
Няма дъщерни дружества

•

Информация за сключени от дружество майка на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД договори
за заем:
Няма такива

•
•

Информация за предоставени гаранции, включително на свързани лица:
Няма такива

XIV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ИЗВЪРШЕНА НОВА ЕМИСИЯ ЦЕННИ КНИЖА през
отчетната година (съгл. т. 10 от Приложение № 10)

През отчетната 2020 г. „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД не е извършило нова емисия от ценни книжа.

XV. АНАЛИЗ НА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, отразени
във финансовия отчет за финансовата година ипо-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ
РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)

(хил.лв.)
N:

Показатели:

2020

Съотношение

Прогнози

година

стойност

процент

1

Общо приходи

4903

5390

-487

-9.0%

6

Общо разходи

4659

5120

-461

-9.0%

7

Финансов резултат

244

270

-26

-9.6%
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Приходи, разходи и финансов резултат

6000.00
5000.00
4000.00

Общо приходи

3000.00

Общо разходи

2000.00

Финансов резултат

1000.00
0.00
2020

Прогнози

Посочените по-горе постигнати финансови резултати, посочени в ГФО „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД за
2020 г. се отличават спрямо публикуваните по-рано прогнози, поради това, че те са направени още към
началото на 2020 г.

XVI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ
(съгл. чл.39, т. 8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)
 Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД касае
способността му да:
• изпълнява задълженията си навременно;
• реализира добра събираемост на вземанията;
• генерира приходи, а оттам и печалба;
• финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
• да инвестира в рентабилни инвестиции.
 Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД отчита
влиянието на ключови фактори като:
• междуфирмените вземания и задължения;
• събираемост на вземанията;
• ценова политика;
• търговска политика;
• данъчна политика и ползването на данъчни облекчения;
• технологичната обезпеченост на дружеството;
• стимулиране и регулиране на производството и потреблението;
• пазари за реализация на произведената продукция / предлаганите услуги;
• конкурентоспособността на дружеството;
• взаимоотношения с финансово-кредитни институции;
• държавни субсидии за подпомагане на дейността;
• развитие на международните отношения.
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 Политиката относно управление на финансовите ресурси на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД
включва следните принципи:
• стриктно спазване на действащото законодателство;
• мониторинг на ключови финансови показатели;
• обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на
решения;
• своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на
дружеството при възможно най-изгодни условия;
• ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
• управление на капитала и активите на дружествата (включително и привлечените капитали);
• финансово обезпечаване на съхранението и просперитета на дружеството.

•

Информация за задълженията на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД и възможностите за
тяхното обслужване:

ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД има следните задължния:
Вид

Стойност

Текущи
478
Нетекущи
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Основание
Задължения към
доставчици,банки и
данъци
Финансирания,отсрочени
данъци

Срок на
погасяване
2021 г.

В следващи
години

„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД има следните възможности за тяхното покриване - търговски пасиви и
данъци:

Стойност на
вземанията
(1)
502

Стойност на
паричните
средства
(2)
460

Стойност на
задълженията
(3)
478

Възможност да
обслужването на
задълженията
(4) = (1+2 -3)
484

От таблицата по-горе е видно, че стойността на задълженията е по-малка от стойността на вземанията и
наличните парични средства на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД и в резултат на това, дружеството има
средства и възможности за покриване на текущите си задължения.
Евентуалните заплахи, пред които„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД може да се изправи, включително
влиянието и неговата експозиця по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на
паричния поток са посочени в т.II „Характеристика на дейността“, т. „Рискове, пред които дружеството е
изправено“ на настоящия Годишен доклад за дейността.

XVII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ (съгл.
т. 13 от Приложение № 10)
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В плановете си за 2021 г., ръководството на фирмата предвижда инвестиции в основните
направления – инвестиции в организацията на производство, в нови машини и технологии, в ремонт на
сградния фонд и инфраструктурата, за маркетинг и реклама и за кадрова политика. Съветът на
директорите на дружеството прие бизнес-програма за 2021 г. на свое заседание през м. януари.
Заложени са параметри съобразени с конкретната обстановка, финансовите възможности и
приоритетите на дружеството. Ясни са приоритетните потребности и критичните места, където е нужно
подобрение, и ще се прави всичко необходимо да се осигурят средства по тяхното отстраняване, без да
се нарушава нормалната дейност на дружеството. Предвидени са инвестиции и дейности по закупуване
на софтуер, нови машини, средства за измерване и контрол, ремонти и реконструкции и др. Очаква се
окончателното решение дали дружеството ще се допусне до участие в откритата оперативна програма
„Конкурентоспособност“. За 2021 г. са предвидени и обичайните средства за маркетинг и реклама,
обновяване на фирмения уеб-сайт, участие като изложители и посещение на международни технически
панаири, по кадровата политика и др.

XVIII. НАСТЪПИЛИ ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ (съгл. т. 14 от
Приложение № 10)
През отчетната 2020 г. в основните принципи на управление на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД не са
настъпили промени.

XIX. ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)
Системата за вътрешен контрол и управление на риска на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД гарантира
правилното идентифициране на рисковете, свързани с дейността на дружеството и подпомага
ефективното им управление, обезпечава адекватното функциониране на системите за отчетност и
разкриване на информация.
Вътрешният контрол и управлението на риска са динамични и итеративни процеси, осъществявани от
управителните и надзорните органи, създадени да осигурят разумна степен на сигурност по отношение
на постигане на целите на организацията в посока постигане на ефективност и ефикасност на
операциите; надеждност на финансовите отчети; спазване и прилагане на съществуващите законови и
регулаторни рамки.
Системата за вътрешен контрол и управление на риска на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД
включва:
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Принципи
1.
2.
3.
4.

Личната почтеност и професионалната етика
Оперативно -управленчески стил
Организационна структура,, права, задължения и нива на докладване .
Политика и практика по управление на човешките ресурси.

5.
6.
7.
8.

Идентифициране на риска.
Оценка на риска
Анализ на значими изменения
Разглеждане на възможностите за измами.

Компоненти
Контролна среда

Оценка на риска

.

Контролни дейности
9. Преглед на изпълнението и резултатите от дейността.
10. Преглед на ИТ контролите.
11. Физически контроли.

Информацияи комуникация

Дейности по мониторинга

12. Идентифициране,събиране и използване на надеждна информация.
13. Вътрешен обмен на информация за вътрешния контрол.
14. Външен обмен на информация за вътрешния контрол .

15. Текущо наблюдение.
16. Самоценка и вътрешен контрол.

Една от основните цели на въведената система за вътрешен контрол и управление на риска е да
подпомага мениджмънта и други заинтересовани страни при оценка надеждността на финансовите
отчети на дружеството.
За целите на финансовото отчитане, процесът на Дружеството за оценяване на риска включва начина,
по който ръководството: идентифицира бизнес рисковете, съществени за изготвяне на финансов отчет
в съответствие с приложимата за Дружеството обща рамка за финансово отчитане; оценява тяхното
значение, оценява вероятността от тяхното възникване и взема решение за това как да отговори на тези
рискове и как да ги управлява и как да оценява съответно резултатите.

Основните характеристики на системата за вътрешен контрол и управление на риска в процеса на
изготвяне на финансовите отчети за 2020 г., са:
Компоненти
Контролна среда

Принципи
Определяне на средата, в която дружеството функционира:
• индустия, регулаторни фактори, обща рамка за финансово
отчитане;
• естеството на предприятието – дейност, собственост,
организационно – управленска структура, инвестиционна
политика, структура на финансиране;
• избор и прилагане на счетоводната политика;
• бизнес намерения / бизнес програма и резултати;
• оценка на финансовите показатели.
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Оценка на риска

Контролни дейности

Информация и комуникация

Дейности по мониторинга

Идентифициране и оценка на рисковете от съществени
отклонения на ниво „финансов отчет“ и „вярност на отчитане на
сделки и операции, салда по сметки и оповестявания“.
Спазване на правилата и процедури, кореспондиращи с:
• Оторизацията;
• Прегледите на резултатите от дейността;
• Обработка на информацията;
• Физическите контроли;
• Разпределение на задълженията
Прилагане на информационните системи – автоматизирани или
неавтоматизирани за: иницииране, отразяване, обработка и
отчитане на сделки и операции или други финансови данни,
включени във финансовия отчет; осигуряване и навременност,
наличие и точност на информацията, анализ, текущо
наблюдение на резултатите от дейността, политиките и
процедурите, ефективното разпределение на задълженията
чрез приложимите системи за сигурност в приложимите
програми, бази данни и операционна система, вътрешния и
външния обмен на информацията.
Текущо наблюдение на въведените системи и контроли, тяхната
ефективност във времето, извеждане на проблеми или
очертаване на области, нуждаещи се от подобрение.

XX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)
През отчетната 2020 г. в управителните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД няма промени.

XXI. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ
НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. чл. 247д, т.1 от ТЗ и т. 17 от Приложение
№ 10)
•

Информация за получените възнаграждения на членовете на управителните и
контролните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД:



Съвет на директорите:
Получател

Председател
Зам. председател
Член – Изпълнителен директор
Член
Член

Сума в лева
16145
16145
93659
16145
16145

Основание
Решение на ОСА
Решение на ОСА
Договор с ИД
Решение на ОСА
Решение на ОСА

•

Информация за получените непарични възнаграждения на членовете на управителните
и контролните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД:
Няма такива

•

Информация за условни възнаграждения, възникнали през годината на членовете на
управителните и контролните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:
Няма такива
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•

Информация за разсрочени възнаграждения, възникнали през годината на членовете на
управителните и контролните органи на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:
Няма такива

•

Информация за дължимите от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД суми за изплащане на
пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения:
Няма такива

•

Информация за дължимите от дъщерните дружества суми за изплащане на пенсии,
обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения:
Няма дъщерни дружества

XXII. ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ,
ПРОКУРИСТИТЕ И ВИСШИЯ РЪКОВОДЕН СЪСТАВ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА
„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД И ПРЕДОСТАВЕНИ ИМ ОТ „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД
ОПЦИИ ВЪРХУ НЕГОВИ ЦЕННИ КНИЖА (съгл. чл. 247д, т. 2 от ТЗ и т. 18 от Приложение № 10)
•

Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните
органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД:



Съвет на директорите:

Име, презиме, фамилия
Петко Стойнов Пехливанов –
представител на “Хидравлика 96”
ООД – Председател на СД
Богдана Райчева Пасева - Зам.
Председател на СД
Стойо Димов Иванов – Член и Изп.
директор
Веселин Христозов Христозов Член
Владимир Колев Колев - Член



Брой акции

Номинална
стойност

% акции от
клас

% от
капитала

-

-

-

-

-

-

-

-

348

2

-

0,87

169

2

-

-

-

-

Брой акции

Номинална
стойност

% акции от
клас

% от
капитала

7

2

-

0,02

0.42

Висш ръководен състав:

Име, презиме, фамилия
Йорданка Тодорова Данева Главен счетоводител – лични
акции
•

Информация за притежаваните от членовете на управителните и контролните
органи, прокуристите и висшия ръководен състав облигации на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“
АД:
Няма облигации на дружеството

•

Информация за предоставените от „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД на членовете на
управителните и контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав опции
върху негови ценни книжа:
Няма предоставени опции върху ценни книжа
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XXIII. ПРИДОБИТИТЕ И ПРЕХВЪРЛЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА
„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД И ПРАВАТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ ДА ПРИДОБИВАТ
АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО (съгл. чл. 247д, т. 2 и т. 3 от ТЗ)
•

Информация за придобитите акции на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД от членовете на
съветите:
Няма такива

•

Информация за придобитите облигации на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД от членовете
на съветите:
Няма облигации на дружеството

•

Информация за прехвърлените акции на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД от членовете на
съветите:
Няма такива

•

Информация за прехвърлените облигации на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД от членовете
на съветите:
Няма облигации на дружеството

•

Информация за правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на
„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АД:
Извадки от устава на дружеството:
АКЦИИ

ЧЛ. 7 /1/ Капиталът е разпределен в 39 892 /тридесет и девет хиляди осемстотин деветдесет
и две/ акции, с номинална стойност по 2.00 /два лева/ едната.
/2/ Акциите са поименни и безналични.
/3/ Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на
дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.
/4/ Акциите се издават в купюри по една, по пет и по десет акции.
/5/ Купюрите се издават с купони за дивиденти за срок от 20 години и не могат да се
прехвърлят отделно от акциите.
/6/ По решение на съвета на директорите, дружеството може да пристъпи към отпечатване
на всички, или част от акциите.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКЦИИ

ЧЛ. 8/отменен/ решение на Общо събрание от 01.06.2001 год.
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

ЧЛ. 9 /1/Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на
акционерите, чрез издаване на нови акции, , чрез превръщане на част от печалбата в капитал,
чрез трансформиране на част от средствата във фонд "Резервен" в капитал, или чрез превръщане
на облигации в акции съгл. ЧЛ. 215 от ТЗ.
2/ Акционерите имат право да придобият акциите от допълнителната емисия по
номиналната стойност, при условия, определени от общото събрание. Всеки акционер,има
право да придобие част от новите акции,която съответства на неговия дял в капитала преди
увеличението.
/3/ Акциите от допълнителната емисия, които не са записани от акционерите по реда на
ал.2 се предлагат на пазара.
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/4/ За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо да са
спазени изискванията на ЧЛ.112в от ЗППЦК.
/5/ Увеличаването на капитала е допустимо, ако записаният капитал е напълно внесен.
/6/ В случай, че бъде извършено увеличаване на капитала в нарушение на ЧЛ.161 ал.4 от
ТЗ, членовете на съвета на директорите са солидарно задължени за вноските по записаните
собствени акции.
/7/ За вписване на увеличението на капитала в търговския регистър е необходимо:
1. Да са записани новите акции,
2. Да са внесени най-малко 25 на сто от номиналната стойност на записаните нови акции,
3. Да е внесена разликата между номиналната и емисионна стойност на новите акции.
/8/ Когато новите акции не са записани изцяло, по решение на общото събрание капиталът
се увеличава само със стойността на записаните акции.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

За неуредените или непълно уредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите
на Търговския закон.

XXIV. УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА като
неограниченоотговорни 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 (съгл. чл. 247д, т. 4 от ТЗ)
Член на СД
Петко Стойнов Пехливанов –
представител на „Хидравлика
96“ ООД и Председател на СД

Богдана Райчева Пасева - Зам.
Председател на СД
Стойо Димов Иванов – член на
СД и Изпълнителен директор

Веселин Христозов Христозов Член
Владимир Колев Колев - Член

Участие в
Участие в
капитала
управлението
- Управител и съдружник в “Хидравлика 96”ООД
- Управител и съдружник в „ХидроЕкспорт” ООД
Дружество

- Собственик на ЕТ ”Диста-супер-Стойо Иванов”.
- Съдружник в „Евротакс” ООД.
- Съдружник в “Хидравлика 96” ООД
- Съдружник в „ХидроЕкспорт” ООД
-

XXV. ИЗВЕСТНИ НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АД ДОГОВОРЕНОСТИ, в резултат на които в
бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или
облигации от настоящи акционери или облигационери (съгл. т. 19 от Приложение № 10)

На „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД не са известни договорености (включително и след приключване на
финансовата година) в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания
относителен дял акции от настоящи акционери.
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XXVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ
ПРОИЗВОДСТВА (съгл. т. 20 от Приложение № 10)
•

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
Няма такива

•

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи негови вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал
Няма такива

XXVII. ДАННИ ЗА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ (съгл. т. 21 от Приложение № 10)
На основание чл. 116г от ЗППЦК Корпоративното ръководство на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АД
е сключило трудов договор с Директор за връзки с инвеститорите:
Име, презиме, фамилия
Адрес за кореспонденция
Телефон:
Факс:
Е-mail:

Станислав Руменов Ковачев
Казанлък 6100, ул. „Вожели“ 3
0431 68434
info@hpt-bg.com

XXVIII. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“АД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС и
чл. 247, ал. 3 от ТЗ)

Дружеството има сетифицирана Система за Управление на Качеството, на базата на ISO9001. Политиката
по качество е неотменна част от цялата политика и стратегия на „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД.
Определената от ръководството Политика по качеството е средство за управление и подобряване на
резултатите от дейността на дружеството.
Политиката на дружеството се базира на основните принципи за управление на качеството:
 Ориентиране към клиента – дружеството зависи от клиентите си и затова се стреми да разбира
техните настоящи и бъдещи потребности, изпълнява техните изисквания и се старае да надминава
очакванията им;
 Ръководство – ръководителите на всички нива в дружеството осигуряват подходяща вътрешна среда
за ангажиране на целия персонал за постигане на целите на дружеството;
 Привличане на персонала – хората работещи в организацията са нейния основен капитал и
стремежа на дружествотое да осигури възможности за изявяване на професионалните им
способности, които да акумулират максимална полза за „ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА” АД и самите тях;
 Процесен подход – дружеството се стремида постигне ефикасност на резултатите като управлява
дейностите си като процеси;
 Системен подход на управление – управлението на взаимно свързаните процеси като система
допринася за ефикасността на постигнатите резултати и изпълнение на целите;
 Непрекъснато подобряване – постоянна цел е непрекъснатото подобряване на постиженията;
 Вземане на решение, основано на факти – ефективността на решенията се основава на анализ на
данни и информация;
 Взаимно изгодни връзки с доставчиците – дружеството и неговите доставчици сае взаимно свързани
и взаимноизгодните отношения между тях помагат на дружеството да създавастойност.
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Основна дейност

Клиенти

Пазарен обхват

Конкуренти
Производствени
мощности:

Проектиране, производство, продажби и сервиз на хидравлични
(и пневматични) компоненти и системи
 Машиностроителни
фирми,
използващи
хидравлични
компоненти и системи
 Търговци на едро и дребно на хидравлични компоненти и
системи
 Фирми използващи селскостопанска, пътно-транспортна и
строителна техника
Обхватът на пазара включва клиенти от:
 България
 ЕС
 Русия, Турция, Норвегия, Аржентина, Бразилия и др.
Значителен брой, основно фирми от Италия, а през последните
години от Китай, Индия и др.
 Обработващи центрове с ЦПУ
 Стругове с ЦПУ
 Шлайфмашини с различно предназначение

Стратегии:
1. Стратегия за пазарно развитие:
o Идентифициране и заадоволяване в максимална степен потребностите на основните
потребителски групи;
o Предлагане на конкурентни цени;
o Дългосрочно бизнес сътрудничество;
2. Стратегия на вътрешно развитие:
o Оптимизиране на оперативните разходи;
o Увеличаване производителността и рентабилността на труда;
o Повишаване квалификацията на работниците/служителите;
o ERP-система за фирмено управление.
3. Стратегия за специализация на дейностите и извеждане на приоритети.
Цели:


Краткосрочни:
o по отношение на продукта –подобряване на качеството и организацията на работа,
оптимизиране на доставяните суровини и материали, подобряване на производствената
база.
o по отношение на персонала –подобряване условията на работа и политиката на
възнаграждения, повишаване на квалификацията, оптимизиране на организационната
структура.
o по отношение на финансовата стабилност –следене на разплащанията с клиенти и
доставчици, контрол върху разходите, осигуряване на точна и навременна информация



Дългосрочни:
o по отношение на продукта –оптимизиране на разходите, себестойността и другите
икономически позакатели, внедряване на нови продукти с висока сложност и с уникален
характер, внедряване на нови технологии.
o по отношение на персонала - търсене на подходящи кадри още в университетите, оптимално
използване на наличните ресурси с финансово и нефинансово мотивиране, намаляне на
средната възраст на служителите и работниците в дружеството.
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o по отношение на финансовата стабилност –използване на всички възможности на фирмената
ERP-система, въвеждане на бюджетиране на дейностите, систематични действия по
оценка на рисковете и избягването им.
Маркетингова дейност:
В дружеството има разработени политики, свързани със стратегически / тактически маркетинг. В
стратегическия маркетинг водещи са продукта и целевите групи, за които е предназначен.
Тактическият маркетинг засяга цената, позиционирането и промоционалните дейности.
Стратегически маркетинг
o Познаване на клиентите и целевата
аудитория;
o Познаване в детайли характеристиките на
продуктите и услугите;
o Мониторинг на конкуренцията;

Тактически маркетинг
o Реклама и промоции;
o Интернет маркетинг;
o Ценообразуване;
o Управление на връзките с клиенти.

Фирмени политики:
Продуктова политика:
o Високо качество на произвежданите продукти и предлаганите услуги;
o Стриктно спазване срока за изпълнение;
o Използване на суровини и материали с доказано качество;
o Следпродажбено обслужване;
o Гаранционен сервиз;
Пласментна политика:
o Избор на оптимален дистрибуционен канал и ефективно разпределение на функциите;
o Преки канали за реализация;
o Разработване на непреки канали за реализация на продуктите и услугите;
Ценова политика:
o Следящи конкуренцията цени;
o Използване на “Пазарно-ориентиеран метод на ценообразуване”;
o Прилагане на метод в ценообразуването “Разходи Плюс”;
o Принцип на ценови отстъпки;
o Преференциални цени за контрагенти с дългосрочна договореност;
o Система на отстъпки за количества;
o Гъвкавост на разплащанията;
Рекламна политика:
o Рекламен бюджет, обвързан с реализираните приходи;
o Рекламен канал на принципа на снежната топка, т.е. клиент = доволен клиент = двама
клиенти;
o ПР дейности;
o Управление на връзките с клиенти;
Договорна политика:
o Дългосрочно договаряне с клиенти;
o Дългосрочно договаряне с доставчици;
o Договорни отношения с постоянните клиенти;
Кадрова политикa:
o Поддържане на оптимална структура на персонала в зависимост от дейността на
дружеството;
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o Принцип на съвместяване на длъжности;
o Квалификация и преквалификация на персонала;
o Ротиране на длъжности;

Социална политика:
o Насърчаване на социалния статус на работещите в дружеството;
o Подобряване условията на труд;
o Стимулираща система за производствения персонал;
o Социални придобивки за служителите;

Фирмена култура:
o Лоялност към продукта, клиента и фирмата;
o Тийм билдинг програми;
o Фирмени ценности и традиции;

Екологична политика:
o Прилагане на мерки за техническо подобрение, осигуряващо съответствие с екологичното
законодателство;
o Внедряване на нови, екологосъобразни техники и технологии;
o Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве чрез създаване на безопасни
условия на труд;

Инвестиционна политика:
o Стратегически хоризонт на инвестициите;
o Модернизиране и степен на обновяване на материалната базата;
o Целесъобразност и приоритет на ключови инвестиционни мероприятия, както следва:

Период на
реализация

2020

Инвестиционни
мероприятия

Стойност на
инвестициите

Очакван доход от
инвестициите

Ремонт и подобрения на
инфраструктурата, нови
машини и технологии,
средства за измерване и
контрол и др.

250 хил. лв собствени
средства

Индиректно
–
подобрения
в
условията на труда,
качеството
на
произвежданите
стоки, създаване на
условия
за
усвояване
и
производство
на
нови изделия

Прогнозни финансови резултати:
(хил.лв.)
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N:

Прогноза
2021

Показатели:

година

2020
година

Прогноза
2021/2020
стойност процент

1 Финансов резултат
2 Нетни приходи от продажби

244
5097

222
4634

22
463

10.0%
10.0%

3 Общо приходи от оперативна дейност

5390

4903

487

9.9%

4 Общо приходи

5390

4903

487

9.9%

5 Общо разходи за оперативна дейност

5120

4659

461

9.9%

6 Общо разходи

5120

4659

461

9.9%

7 Собствен капитал

4102

3729

373

10.0%

891

810

81

10.0%

9 Обща сума на активите

4993

4539

454

10.0%

10 Краткотрайни активи

3166

2878

288

10.0%

11 Краткосрочни задължения

526

478

48

10.0%

12 Краткосрочни вземания

552

502

50

10.0%

0

0.0%

8 Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)

13 Краткосрочни финансови активи (без парични средства)
14 Парични средства
15 Материални запаси

0
506

460

46

10.0%

2108

1916

192

10.0%

0

0.0%

16 Дългосрочни задължения
Рентабилност:
17 Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)

0.0479 0.0479

0.0000

0.0%

18 Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)

0.0595 0.0595

0.0000

0.0%

19 Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)

0.2741 0.2741

0.0000

0.0%

20 Коеф. на капитализация на активите (1/9)

0.0489 0.0489

0.0000

0.0%

21 Коеф. на ефективност на разходите (4/6)

1.0527 1.0524

0.0004

0.0%

22 Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)

1.0527 1.0524

0.0004

0.0%

23 Коеф. на обща ликвидност (10/11)

6.0209 6.0209

0.0000

0.0%

24 Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11

2.0126 2.0126

0.0000

0.0%

25 Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11

0.9623 0.9623

0.0000

0.0%

26 Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)

0.9623 0.9623

0.0000

0.0%

27 Коеф. на финансова автономност (7/8)

4.6037 4.6037

0.0000

0.0%

28 Коеф. на платежоспособност (9/8)

5.6037 5.6037

0.0000

0.0%

Ефективност:

Ликвидност:

Финансова автономност:

33

Приходи и разходи от оперативна дейност
5400.00
5200.00
5000.00

4800.00

Общо приходи от
оперативна дейност

4600.00

Общо разходи за
оперативна дейност

4400.00
4200.00
Прогноза 2021

2020

Приходи, разходи и финансов резултат
6000.00
5000.00

4000.00
Общо приходи

3000.00

Общо разходи
Финансов резултат

2000.00
1000.00

0.00
Прогноза 2021

2020

Финансова автономност
6.00
5.00
4.00
3.00

Коеф. на финансова
автономност (7/8)

2.00

Коеф. на платежоспособност
(9/8)

1.00
0.00
Прогноза 2021

2020
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Рентабилност
0.30
Коеф. на рентабилност на
приходите от продажби (1/2)

0.25
0.20

Коеф. на рентабилност на
собствения капитал (1/7)

0.15

Коеф. на рентабилност на
пасивите (1/8)

0.10
0.05

Коеф. на капитализация на
активите (1/9)

0.00
Прогноза 2021

2020

Ефективност
1.05
1.05

1.05

Коеф. на ефективност на
разходите (4/6)

1.05
1.05
Коефициент на ефективност на
разходите от оперативна
дейност (3/5)

1.05
1.05
1.05
Прогноза 2021

2020

Ликвидност
7.00
6.00

5.00

Коеф. на обща ликвидност
(10/11)

4.00

Коеф. на бърза ликвидност
(12+13+14)/11

3.00

Коеф. на незабавна ликвидност
(13+14)/11

2.00

Коеф. на абсолютна ликвидност
(14/11)

1.00
0.00
Прогноза 2021

2020
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