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• 

Българска Агенция за Кредитен Рейтинг 
(БАКР) присъжда рейтинг ВВ- (отрицателен 
тренд) на Етерна 2000 АД. 
 
Етерна 2000 извършва проектиране и 
строително монтажни работи (когато не е 
проектант по същия обект) в областта на 
нежилищното строителство. Дружеството е 
тясно специализирано в доставката и 
монтажа на стоманени конструкции и 
топлоизолационни панели. Продуктовият 
портфейл на компанията като цяло е с 
относително висока концентрация, но в 
известна степен е диверсифициран 
„типово” (според видовете обекти), 
доколкото промяна в търсенето  в едното 
направление на компанията е възможно да 
не окаже влияние върху другото. Етерна 
2000 е част от по-голяма група от 
акционерно свързани фирми. 
 
През периода 1999–2003г. нежилищното 
строителство регистрира постоянен ръст в 
рамките на 15% средногодишно, а за 2004г. 
той е близо 50%. Доказателство за подема 
в бранша е също така и увеличението в 
разгърнатата застроена площ на 
издадените разрешителни за строеж на 
нови административни и други нежилищни 
сгради, който е в рамките на 35% средно за 
периода април-юни 2005г., в сравнение със 
същия период за предходната година. 
Налице са някои рискове от структурно 
естество, свързани предимно с 
относително високия интензитет на 
конкуренция, значителната договорна 
позиция на клиентите и умерената сила на 
доставчиците. БАКР оценява общия 
системен риск в сегмента като умерен. 
Наблюдава се подем и в проектантския 
бизнес (другото направление, в което 
дружеството оперира), което се обуславя 
от функционалната свързаност на сегмента 
със строителния сектор. Това очертава 

благоприятни перспективи пред фирмите 
от разглеждания бранш.  Някои рискове от 
структурно естество, като високото ниво на 
конкуренция и силната договорна позиция 
на клиентите са присъщи и за 
проектантските бюра. Цялостният системен 
риск за компаниите от сегмент Проектиране 
БАКР оценява като относително висок. 
 
Основната част от необходимото 
оборудване на рейтингованата компания за 
извършване на проектантски и строителни 
услуги е заприходено в баланса на 
акционерно свързаното дружество 
Адактаинженеринг. 
 
Етерна 2000 има широка клиентска база, 
което прави дружеството независимо от 
един или няколко стратегически 
инвеститори. И в двете направления на 
дружеството рисков фактор се явява 
неизгодната договорна позиция, която 
дружеството заема в отношенията с 
клиенти, предвид значителната пазарна 
сила на последните. 
 
Като цяло, проектантската дейност не 
изисква снабдяване със значителни 
суровини и материали. По отношение на 
монтажа на стоманени конструкции, 
основни доставчици на Етерна 2000 се 
явяват производителите и търговците на 
стомана. Дружеството ползва услугите на 
няколко независими източника, което БАКР 
оценява положително. Единствен 
доставчик на Етерна 2000 на 
топлоизолационни панели е италианската 
фирма Метекно. БАКР счита, че високата 
концентрация не обуславя съществени 
рискове пред рейтингованото дружество, 
предвид наличието на трайни договорни 
взаимоотношения между двете компании и 
задълбочаване на съвместната им 
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дейност, залегнала в стратегията за 
развитие на Етерна 2000. 
 
БАКР дава задоволителна оценка на 
мениджмънта на Етерна 2000. Основните 
положителни компоненти в това отношение 
са свързани с наличието на корпоративна 
стратегия (макар и неформализирана), 
която отразява спецификите на пазара и 
отчита силните и слабите страни на 
групата от фирми, както и високата 
компетентност на управляващите и 
натрупаното от тяхна страна ноу-хау в 
бранша. Въпреки това, в групата от 
акционерно свързани фирми е налице 
процес на преструктуриране, което от 
рейтингова гледна точка се разглежда като 
рисков фактор. БАКР счита като 
неблагоприятни елементи при оценката на 
мениджмънта незадоволителната за 
нуждите на компанията провеждана 
счетоводна политика и недостатъчно 
доброто управление на активите и 
пасивите. 
 
През периода 2002–2004г. Етерна 2000 
успява да реализира нарастващ 
положителен финансов резултат. 
Собственият капитал на дружеството също 
бележи увеличение през разглеждания 
период както по линия на капитализиране 
на текущите печалби, така и поради 
увеличение в записания основен капитал. 
БАКР оценява положително от рейтингова 
гледна точка и липсата на експозиции към 
банкови институции на рейтингованата 
компания. Негативни фактори 
представляват волатилността в по-
голямата част от финансовите показатели  
на дружеството и влошаването им през 
последната година, както и  недобрата 
структура на привлечения капитал, 
резултат от значителните задължения към 
доставчици и клиенти (90% от 
краткосрочните и 66% от всички пасиви). 
Рейтингованата компания успява да 
генерира не лоши стойности на паричния 
си поток от основна дейност. Нетния  и 
свободния паричен поток през 2003г. 
приемат положителни и нарастващи 
стойности, спрямо предходната, но 
негативен фактор представляват 

отрицателните им равнища през 2004 
година.  
 
На база изготвените финансови прогнози, 
БАКР счита, че Етерна 2000 с голяма 
вероятност няма да успее самостоятелно 
да обезпечи планираната бъдеща 
инвестиция в българо-италианското 
смесено дружество Метекно-Етерна през 
2006г. и 2007г. В тази връзка 
рейтингованото дружество ще трябва да 
потърси финансова помощ от свързаните 
дружества в групата или да привлече 
допълнителен ресурс с цел 
рефинансиране. 
 
 
Основни финансови показатели 

Показател 2004 2003 2002 
Активи (хил.лв.) 1514 1620 364 
Приходи от 
продажби (хил.лв.) 1413 2188 100 
Финансов резултат 
(хил.лв.) 61 40 3 
Нетна 
рентабилност 0,043 0,018 0,030 
EBITDA / Приходи 
от продажби 0,10 0,028 0,04 
Рентабилност на 
СК 0,53 0,74 0,43 
Финансов 
ливъридж 0,90 0,94 0,98 
Текуща ликвидност 0,42 0,56 0,18 
Бърза ликвидност 0,41 0,55 0,18 
Нетен паричен 
поток (хил.лв.) -87 202 19 
Свободен паричен 
поток (хил.лв.) -26 53 19 

 


