
       
         

 

КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
„Интериор – И” ООД 
АА- (тренд: стабилен) 
Септември 2007 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        

 
История на рейтинга 

Рейтинг 2006г. 2007г. 2008г. 
ААА    
AA • •  
А    

ВВВ    
ВВ    
В    

 

  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска Агенция за Кредитен 
Рейтинг (БАКР) запазва кредитния 
рейтинг на „Интериор – И” АА-, 
краткосрочен А-1+, перспектива: 
стабилна. 
 
През периода на актуализация 
дружеството продължава да оперира в 
сектора на търговията с материали за 
мебелната промишленост, както и 
производство и търговия с мебели. 
От началото на 2007г. компаниите  от 
сектора оперират в рамките на по-
стабилна нормативна база, което следва 
да спомогне развитието на тези от тях, 
които имат потенциал да инвестират във 
въвеждането на практика на стандартите 
на ЕС и да се конкурират на 
общоевропейския и световния пазар. 
Секторът на мебелното производство е 
един от най-динамично развиващите се в 
икономиката на България. 

Сред конкурентните предимства на 
дружеството са възможностите за 
гъвкаво ценообразуване, значителната 
по размер материална база, както и 

наличието на собствено транспортно 
звено. 

За периода 
2004-2006г. приходите на фирмите, заети 
с мебелно производство, се повишават с 
27.6 %. Преките чуждестранни 
инвестиции в преработвателната 
промишленост през 2006г. възлизат на 
4 141.0 млн.лв. при 3 216.9 млн.лв. 
година по-рано.  
„Интериор – И” продължава да предлага 
широка гама продукти и услуги, като през 
2006г. най-висок дял в приходите от 
продажби имат мебелите (65%), 
следвани от продажба на стоки (33%) и 
услуги (2%). Основната част от мебелите 
компанията реализира в някои от 
големите хипермаркети в страната и 
мебелни къщи.  

През 2006г. дълготрайните активи на 
„Интериор – И” нарастват с 12.2% по 
линия на придобити транспортни 
средства и земи. Част от закупените 
земи са свързани с производствената 
дейност в с. Негован, а останалите - с 
планове за разширяване на дейността. 
С най-голям дял в структурата на ДМА 
се запазват сградите (33.9%).  
Основна цел на ръководството на 
компанията е създаване на стабилна 
производствена база и поддържане на 
стабилни маржове. Наблюдава се 
засилено внимание на мениджмънта 
към маркетинговата политика на 
фирмата. 
През 2006г. концентрацията на 
клиентите не търпи съществени 
промени – оборотът към трите основни 
клиента представлява 63% от общия 
оборот (68.5% през 2005г.).  
Основни доставчици на „Интериор – И” 
през периода на актуализация 
продължават да са водещи световни 
компании от мебелната индустрия.  
Делът на оборота с трите основни 
доставчика за 2006г. възлиза на 55% 
(59% за 2005г.).  
През 2006г. продължава тенденцията 
на спад в ръста на приходите, като той 
се забавя до 5.1% (11.1% за 2005г.). 
Нетният финансов резултат нараства с 
11.2%, което обуславя и увеличението 
на нетната рентабилност (17.7% при 
16.7% за 2005г.). Компанията 
отбелязва съществено повишаване на 
показателите за ликвидност като 
текущата ликвидност се увеличава 
както по линия на ръст на 
краткотрайните активи, така и на 
значително намаление на 
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краткосрочните пасиви. По-добра 
стойност приема ливъриджът на 
дружеството. Негативен фактор 
представлява увеличението на периода 
на събиране на вземанията. Периодът на 
погасяване на задълженията продължава 
да намалява и през 2006г. възлиза на 2 
дни, което оценяваме положително. 
Паричната генерация за годината 
значително надвишава тази за 2005г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основни финансови показатели 

 2004 2005 2006 
Активи 4542 4982 6972 
Приходи от продажби 12354 13729 14428 
Нетен финансов 
резултат 

1503 2292 2549 

Нетна рентабилност 12.2% 16.7% 17.7% 
Рентабилност на СК 78.8% 54.7% 37.8% 
Финансов ливъридж 0.55 0.15 0.03 
Текуща ликвидност 1.21 4.57 23.27 
Бърза ликвидност 0.71 3.26 15.50 

 


