
 

 бул. Евлоги Георгиев 95 
София 1142 

тел. (+359 2) 9876363 
www.bcra-bg.com 

 
 
Диба Профил ООД Петър Илиев, водещ финансов анализатор 

peter.iliev@bcra-bg.com 
Весела Величкова, финансов анализатор 
v.velichkova@bcra-bg.com 

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
Първоначален 

рейтинг 
07/2008 

Дългосрочен рейтинг А- 
Перспектива в развитие 

Краткосрочен рейтинг А-1 
 

 
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР АД присъжда дългосрочен кредитен 
рейтинг A- (перспектива: в развитие) и 
краткосрочен А-1 на „Диба Профил” ООД. 
Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на корпоративен 
кредитен рейтинг (http://www.bcra-
bg.com/files/method_8.pdf). 
 
За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
дружество, Национален Статистически 
Институт, база данни на БАКР, консултанти и 
други източници на публична информация. 
„Диба Профил” ООД е компания, развиваща 
дейност в сферата на производство на 
мебелни кантове. 

Пазарът на мебелни кантове в България през 
последните години се намира във възход. Това 
е пряко повлияно от развитието на мебелната 
промишленост, чийто обеми на производство 
нарастват 6-7% годишно. 

Голяма част от оборотите в сектора се 
формират от вносна продукция, като България 
се явява нетен вносител на мебелни кантове. В 
тази връзка основни играчи на пазара са 
фирмите, дистрибутори на наложили се 
европейски марки.  

От своя страна фирмите производители в 
България имат конкурентно предимство пред 
фирмите дистрибутори с оглед на гъвкавостта 
на доставките и навременното задоволяване 
на големи поръчки на клиентите. 

Въпреки навлизането на нови играчи и 
относителното насищане на пазара на мебелни 
кантове, търсенето на този продукт в България 
предоставя възможност за генериране на 
стабилни приходи и маржове от страна на 
компаниите.  

БАКР оценява цялостния пазарен риск 
като умерен. 
 
Основният капитал на Диба Профил е в 
размер на 5000 лв., разпределен в 50 
дружествени дяла по 100лв. Собственици на 
дружеството са инж. Владимир Димитров – с 
50% дял и г-н Хайнц Карл Баумгартнер – 
също с 50% дял от капитала.  

Оборотите на компанията се генерират 
предимно от продажбата на мебелни кантове, 
които представляват 90% от общите приходи 
от продажби. Дружеството притежава 
конкурентни предимства, поддържайки ниски 
цени и високо качество на мебелните 
кантове. Вносителите са ограничени от 
гледна точка навременното обслужване, 
особено при по-големи поръчки. В тази 
връзка Диба Профил не среща затруднения, 
като изпълнява заявките на своите клиенти в 
срок от 24 часа.  

Компанията се характеризира със стегната и 
гъвкава структура на управление. 
Положително се оценява висока 
компетентност на мениджмънта. 

БАКР оценява цялостния  риск от 
оперативна дейност като умерен. 
Основният материал, използвани в 
производството на Диба Профил е PVC 
гранулата. Доставчик е свързаното дружество 
Zitta GmbH – Австрия, с което рейтингованата 
компания реализира 83% от общите обороти 
с доставчици. Основни клиенти са отново 
свързани дружества - Zitta GmbH – Австрия и 
Интериор – И ООД. Те изкупуват 100% от 
произведените мебелни кантове. Голяма част 
от продукцията  се дистрибутора чрез 
търговската мрежа на Интериори - И в София, 
Варна, Русе и Пловдив. Клиенти са широк 
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кръг от фирми, производители на мебели в 
цялата страна. 

БАКР оценява риска от външни фактори 
като относително нисък, поради 
постигнатата вертикална интеграция между 
свързаните компании, обуславяща стабилност 
в дейността и по-ниски разходи за 
дистрибуция.  

През последните години се бележи свиване на 
продажбите (-13% през 2007 спрямо 2006 
година), което  е продиктувано от 
нарастващата конкуренция на пазара на 
мебелни кантове. Конкурентната среда оказва 
натиск и върху ценовите равнища, поддържани 
от Диба Профил.  

Въпреки по-малкото използвано количество 
основни материали в следствие на свитите 
продажби през 2007 година се наблюдава ръст 
при разходите с 15.57%, спрямо предходната 
година.  

Пазарната обстановка, водеща до свиване на 
продажбите от една страна и нарастващите 
цени на основните материали от друга страна, 
оказват натиск върху маржовете на Диба 
Профил. Въпреки този факт рентабилността 
преди амортизации на компанията се задържа 
на 21% (през 2007 година), което е над 
средното ниво за формираната конкурентна 
група.   

Коефициентите за ликвидност на дружеството 
запазват изключително високи стойности, като 
към края на 2007г. те се задържат на нива от 
7.36 за бърза ликвидност и 13.86 за текуща 
ликвидност. Това е обусловено предимно от   
факта, че компанията задържа част от 
неразпределената печалба под формата на 
парични средства в безсрочни депозити.  

Диба Профил на практика няма дългосрочни 
задължения, което е причина и за много 
ниските нива на задлъжнялост. 

 

 

 

 

 

 

Основни финансови показатели: 
 

Показател 
(хил.лв.) 

2006 г. 2007 г. 03.2007 03.2008 

Активи 423 532 500 595 

Приходи от 
продажби 904 787 222 178 

EBITDA 368 167 89 46 

Оперативна 
рентабилност 
преди 
амортизации 

40.82% 21.09% 40.09% 25.84% 

Нетен 
финансов 
резултат 

289 145 80 41 

Ливъридж 0.17 0.07 0.12 0.09 

Текуща 
ликвидност 5.35 13.86 7.57 10.60 

 
БАКР оценява цялостния  риск от 
финансовото състояние като 
относително нисък. 

 


