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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска Агенция за Кредитен Рейтинг 
(БАКР) присъжда рейтинг BBB на Макронет 
ЕАД. Рейтингът отразява достатъчно добро 
цялостно финансово състояние и 
достатъчно добра способност на 
компанията за навременно посрещане на 
финансовите си  задължения, въпреки 
наличие на чувствителност към  промени в 
бизнеса и икономическата среда.   
 
Макронет ЕАД е основана през 1993 г. и до 
2000 г. разработва и произвежда статични 
електромери и автоматизирани системи за 
енергиен мениджмънт. От 2000 г. до сега 
осъществява основно търговска дейност с 
електроизмервателна апаратура (главно 
електромери) като става оторизиран 
представител за България на компаниите 
Ландис енд Гиър и Ампи.  
 
Макронет ЕАД оперира в тесен пазарен 
сегмент - търговия и производство на 
електромери. Стабилният ръст на 
приходите от продажби, както и повишеното 
потребление на тези измервателни уреди 
дават основание да заключим, че този 
пазарен сегмент се намира във фаза на 
растеж. БАКР оценява системният риск за 
фирмите, опериращи на анализирания 
пазар като умерен. Основните рискове са от 
структурно естество и произтичат предимно 
от силната преговорна  позиция на 
клиентите - производителите на 
електроенергия, НЕК и ЕРП дружествата. 
Въпреки че понастоящем секторът се 
характеризира с умерено ниво на вътрешна 
конкуренция и наличие на някои бариери 
пред навлизане на чуждестранни 
конкуренти (непознаване на пазара, липса 
на изградени мрежи за дистрибуция), с 
присъединяването на България към ЕС 
конкурентният натиск най-вероятно ще се 
засили. БАКР очаква това да рефлектира 
върху маржовете на компаниите от бранша 
и да увеличи риска, произтичащ от 
конкурентната среда. 

В краткосрочна перспектива (до 2007/8 г.) 
се очаква повишено търсене на 
електромери поради създадената пазарна 
ситуация в страната: законови изисквания 
за инсталиране на електромери в изхода и 
входа на всеки един елемент от 
електроенергийната система; 
приватизацията на ЕРП дружествата 
предполага необходимост от повишаване 
точността на измерване на пренесената 
електронергия; ръст на новото 
строителство.  
 
Конкурентните предимства на 
рейтингованото дружество са свързани с: 
„качеството” на основните му доставчици 
Ландис енд Гиър и Ампи (световни и 
европейски лидери в производството на 
измервателна апаратура), с които 
отношенията се развиват от еднократни 
поръчки до договори за оторизирано 
представителство; възможностите за 
предлагане на широка гама от електромери 
с високо качество и наложена търговска 
марка; високо специализирания персонал.  
 
Основната част от приходите на Макронет 
през периода 2001-2004г. произтичат от 
продажбата на електроизмервателни уреди 
(около 95%). БАКР счита, че от рейтингова 
гледна точка основният риск за Макронет по 
отношение на продуктовия портфейл е 
високата му концентрация. Рискът се 
редуцира в известна степен  чрез вноса на 
модификации и разновидности (монофазни, 
трифазни, специализирани промишлени и 
т.н.) на двата основни типа електромери - 
електромеханични и електронни.  
 
БАКР счита, че размерът на ДМА  на 
дружеството е адекватен на спецификата и 
обема на неговата дейност.  
 
През анализирания период се наблюдава 
нарастване на клиентската база на 
рейтингованата компания, както и на 
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пазарния му дял (достига над 15% от 
продадените електромери в страната за 
2005 г.). Основните клиенти на Макронет са 
седем от осемте електроразпределителни 
дружества в страната, които имат над 99% 
дял от обслужвани битови и стопански 
абонати в страната. Като цяло, вземанията 
на дружеството са ниски, което е показател 
за добра финансова гъвкавост на 
компанията по линия на вземанията от 
клиенти.   
 
Високата концентрация на доставчиците на 
Макронет, добрата им информираност и 
малкият дял на покупките на Макронет в 
общите им продажби повишава нивото на 
оперативния риск за рейтингованата 
компания. Основните експозиции на 
дружеството са към доставчици, като 
размерът на задълженията към доставчици 
(1 082 хил.лв. към 30.09.2005г.) е в 
сравнително високи за оперативната 
дейност граници (приходите от дейността 
за същия период са в размер на 3 686 
хил.лв.), но предвид естеството на 
дейността, както и клаузите за разплащане 
на договорите за покупка и доставка, БАКР 
не счита това за рисков фактор  Не се 
наблюдава просрочие на задълженията. 
 
Като цяло, БАКР дава добра оценка на 
качеството на мениджмънта на Макронет, 
която се основава на добрите управленски 
качества и професионален опит на 
изпълнителния директор, добрата и 
консервативна корпоративна стратегия, 
високата квалификация на персонала и 
„работещите” оперативни политики и 
практики, провежданата процедура по 
сертифициране по ISO 9001:2000. 
 
Финансовото състояние и рентабилността 
на рейтингованата компания се подобряват 
през последните три години от 
анализирания период. Показателите за 
ефективност на Макронет приемат добри, 
но волатилни стойности през периода 2002-
2004г. Коефициентите за ликвидност също 
регистрират добри стойности през 
последните три години, сравними с нивата 
на показателите на преките конкуренти на 
рейтингованата компания. Общата 
задлъжнялост, която произтича основно от 
краткосрочните пасиви на Макронет, се 
подобрява през целият разглеждан период, 
но стойността й все още е висока. 
Негативен фактор от рейтингова гледна 
точка са отрицателните парични потоци от 
основна дейност през 2000г. и 2003г.  
 
Поради намерението на мениджърите на 
Макронет да отпуснат заем на акционерно 
свързаното дружество Бул Еко Енергия за 
осъществяване на проект за изграждане на 
топлоцентрала в град Банско, БАКР 

разглежда два сценария на развитие на 
Макронет - при първият рейтингованата 
компания не отпуска планирания заем, а 
при вторият финансирането се реализира. 
Очакванията на БАКР са, че Макронет ще 
реализира положителен финансов 
резултат, който очакваме да нараства до 
2007г. Най-вероятно след този период 
дружеството ще регистрира понижаване на 
печалбите, но при реализация на сценария 
на предоставяне на междуфирмен кредит, 
очакваме генерираните финансови приходи 
от лихви да окажат съществено влияние 
през последните две години от прогнозния 
период. Прогнозните парични потоци на 
рейтингованата компания приемат 
положителни стойности през периода 2005-
2009г. с изключение на 2008 (поради 
очакваното чувствително намаляване 
обема на продажбите), която ще е 
предизвикателство за Макронет. 

 
Основни финансови показатели 

  2004 2003 2002 

Приходи от продажби 
(хил.лв.) 2651 1848 882 

Финансов резултат 
(хил.лв.) 

30 53 28 

Нетна рентабилност 0,01 0,03 0,03 

EBITDA / Приходи от 
продажби 0,04 0,04 0,04 

Рентабилност на СК 0,25 1 0 

Финансов ливъридж 6,29 11,98 0 

Текуща ликвидност 1,05 1,03 1,05 

Бърза ликвидност 0,94 0,83 0,9 

Нетен паричен поток 
(хил.лв.) 836 -45 106 

Свободен паричен поток 
(хил.лв.) 858 -67 99 

 
 


