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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

БАКР АД присъжда дългосрочен кредитен 
рейтинг ВВВ- (перспектива: стабилна) и 
краткосрочен А-3 на „Златни пясъци” АД. 
Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на корпоративен 
кредитен рейтинг (http://www.bcra-
bg.com/files/method_8.pdf). 
 

Основните направления в дейността на 
дружеството са туризъм, строителство, 
инфраструктура и наеми и др. 

През 2007г. е налице тенденция на забавяне 
на реалния ръст в туристическия сектор, както 
в световен и европейски мащаб, така и в 
страната. Намалява и ръста в реализираните 
нощувки. През последните години се 
наблюдава тенденция, свързана със 
строителство и продажба на ваканционни 
имоти, като тази тенденция е най-силно 
изразена в к.к. Златни пясъци, Слънчев Бряг и 
Банско. Основният рисков фактор е свързан 
със завишеното предлагане, като данните 
показват, че едва половината от пуснатите на 
пазара имоти са били продадени през 
последната година. Рискът от състоянието на 
сектора оценяваме като относително висок, 
Основните рискове от структурно естество са 
свързани с интензитета на конкуренция и 
значителната договорна сила на клиентите 
(тур-операторите). Общият системен риск 
оценяваме като относително висок. 

Основният капитал на Златни пясъци е 6 
493 577 лв., разпределен в безналични 
поименни акции с номинал 1 лев всяка. 
Мажоритарен акционер е „Златни” АД – 

63,84%, С Травел АД (28,75%), останалите 
7,41% се притежават от много на брой 
физически лица. Златни пясъци е част от 
голяма икономическа група. Компанията 
притежава дъщерните дружества „ЕРП 
Златни пясъци”, „ЕСП Златни пясъци”, „ВиК 
Златни пясъци”, „Паркстрой-Златни пясъци” и 
миноритарно участие от 30% в „Акваполис”. 
Посредством дъщерните си дружества, 
Златни пясъци изпълнява функциите на 
компания-майка на холдингова структура. 
Икономическата група на практика стопанисва 
к.к.Златни пясъци. Компанията е публична, 
част от акциите се търгуват на Българска 
фондова борса,  в резултат на което се 
поддържа добра счетоводна и текуща 
отчетност. Дружеството се управлява от 5 
членен Управителен съвет.  

Към момента Златни пясъци притежава 4 
хотела в курорта при 5 към края на 2007г., от 
които е генерирала приходи в размер на ~10 
млн.лв. Общият леглови капацитет към 
момента е 1587 легла. Следва да се 
отбележи като рисков фактор намаляващия 
тренд в показателите, характеризиращи 
организираната туристическа дейност (по тур-
операторски договори) на дружеството през 
последната година. Хотелите на компанията 
са били посетени от 24 585 туристи през 
2007г. (при 26 712 за 2006г.), които са 
реализирали 205 594 нощувки при 248 889 за 
2006г. Тези тенденции се дължат основно на 
отлива на туристи от Германия и 
Великобритания (намалява дела на „Томас 
Кук” с неговите подразделения в тези страни) 
през последните три години, както и 
отпадането на някои хотели и превръщането 
им апартаменти комплекси.  

http://www.bcra-bg.com/files/method_8.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/method_8.pdf
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През 2004г. Златни пясъци „навлиза” в нов 
бизнес – строителство и продажба на 
ваканционни апартаменти, което направление 
е генерирало 21,5 млн.лв. приходи за 
последната година. До момента компанията е 
изградила 3 комплекса – Иглика, Адмирал 
Апартмънтс (където апартаментите са 
продадени) и в процес на завършване е Златна 
котва. Защитен фактор за дружеството в тази 
връзка се явява уникалното разположение на 
предлаганите апартаменти на първа линия. 
Приходи от инфраструктура компанията 
реализира от всички собственици на хотели в 
курорта за поддръжка на общите части в 
курорта по силата на приватизационния 
договор. Постъпления от наеми се реализират 
от около 20 заведения на територията на 
курорта. Приходите от тези две направления 
възлиза общо на 5,2 млн.лв. и могат да бъдат 
разглеждани като постоянен паричен поток във 
времето.  

БАКР оценява риска от оперативната 
дейност на компанията като умерен. 

Основни клиенти на Златни пясъци са тур-
операторите, договарящи легловата база, 
чиято договорна сила е значителна. 
Компанията разполага с добре 
диверсифициран портфейл от клиенти. 
Основен тур-оператор през последните години 
е “Томас Кук” Германия, който въпреки спада в 
реализираните обороти през 2007 г. заема най-
голям дял ~15% от всички сключени договори 
през същата година. Наблюдава се ръст на 
потока от туристи основно от ОНД и Франция и 
активизиране на румънския пазар.  

Основни клиенти при продажбата на 
ваканционни апартаменти са чуждестранни 
физически и юридически лица и в по-малка 
степен брокерски агенции (около 30% от 
апартаментите се продават чрез брокери). 

БАКР оценява риска от клиенти като 
относително висок. 

Основна група доставчици – подизпълнители 
са мениджърските дружества, управляващи 
хотелите на компанията. Договорите за 
управление са дългосрочни (разглеждат се 
всяка година), като всички преки разходи 

свързани с хотелиерската дейност се поемат 
от мениджърското дружество. 

БАКР оценява риска от доставчици като 
относително нисък. 

През периода 2003-2007г. Златни пясъци се 
характеризира с относително добро цялостно 
финансово състояние, обуславящо умерен 
кредитен риск. Средногодишният ръст в 
приходите за последните две години е 40%. 
Постъпленията от туризъм са относително 
стабилни през периода, увеличението е по 
линия на строителната дейност. През 2007г. е 
налице подобрение в показателите за 
рентабилност, като оперативната 
рентабилност и печалбата преди лихви, 
данъци и амортизации/приходи приемат 
стойности, близки до основния конкурент на 
дружеството – Албена АД. Финансовият 
резултат на Златни пясъци е силно 
чувствителен към разходите за амортизации 
и лихви, като подобна тенденция е 
характерна и за конкурентните дружества. 
Ликвидността е в относително добри граници 
и се задържа над единица през целия период, 
като остава по-висока от тази на 
конкурентната група. Общият ливъридж на 
дружеството се движи в ниски граници и към 
края на 2007г. е 0,28., което е  най-ниското 
ниво в сравнителен план. Ниският ливъридж 
се поддържа от значителните активи на 
дружеството, както материални, така и 
финансови, въпреки значителния размер на 
задълженията. Компанията има 
инвестиционен банков кредит в размер на 8 
млн.евро и 10 лизингови договора с падеж 
2011г.  

Изготвена е финансова прогноза за развитие 
за период от три години – 2008-2010г. в три 
сценария на развитие – базов и два 
допълнителни сценария. От получените 
резултати в базовия сценарий проличава 
силната чувствителност на финансовия 
резултат на дружеството от строителната 
дейност. Печалбата от дейността е 
положителна величина през разглеждания 
прогнозен период. В допълнителните 
сценарии са заложени капиталови разходи 
съгласно инвестиционните намерения на 
мениджмънта. Резултатите показват, че 
дружеството ще има нужда от привличане на 
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външно финансиране за реализиране на 
предвидените инвестиции.  

 
Основни финансови показатели1: 
 

Показател (хил.лв.) 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Активи 145 842 136 945 143 891 
Приходи от продажби 20 770 29 281 40 683 
EBITDA 8 623 10 828 17 083 
Оперативна 
рентабилност преди 
амортизации 38,1% 35,4% 38,7% 
Нетен финансов резултат 1 024 3 702 10 790 
Нетна рентабилност 4,9% 12,6% 26,5% 
Ливъридж 0,25 0,22 0,28 
Текуща ликвидност 1,33 1,94 1,79 
Нетен паричен поток 275 -78 567 
 

                                                 
1 Финансовите показатели на дружеството са коригирани с 
нереалните парични потоци в рамките на годината 


