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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг BBB - 
и краткосрочен рейтинг A-3 на „Метизи” АД. 
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. 
Компанията развива дейност в областта на 
черната металургия. Дружеството е 
специализирано в производството на стоманени 
телове, въжета и изделия от тях. 
Рискът от състоянието на отрасъла и пазарните 
сегменти, в които оперира „Метизи” АД  е 
умерен. Основните конкуренти на 
рейтингованото дружество в отделни групи 
продукти са чуждестрани производители. 
Конкурентните предимства на „Метизи” АД са 
свързани с производството на пълна гама 
стоманени изделия, както и доброто качество 
съчетано с ниска цена. 
Клиентската база на рейтингованата компания е 
добре диверсифицирана. Основен клиент на 
дружесвото се явява „Метизитрейд” ООД. Това 
е отделно дружество, което се явява търговец 
на едро, създадено да осигурява продукти за 
енергетиката. Очакванията са за намаляване 
договорното сила на дружеството в следващите 
години. “Метизи” АД реализира част от 
продукцията си на международните пазари – 
Гърция, Турция, Сърбия и Испания. Оценяваме 
риска от клиенти като умерен. 
„Метизи” АД има изградени дълготрайни и 
стабилни търговски взаимоотношения с 
утвърдени чуждестрани доставчици на 
основната суровина („Елснер Трайдинг” и 
„Рибница”), които се отличават с 
висококачествено производство. Дружеството 

разполага с алтернативни снабдители на 
основните материали, което му позволява да 
диверсифицира риска, произтичащ от 
договорната сила на доставчиците. БАКР 
оценява нивото на риск като относително 
ниско. 
Рейтингованото дружество притежава  
производствена база (заводска площадка) на 
площ от 458 дка. Притежаваните  
производствени мощности позволяват годишно 
производство на 100 х. т. телове и  47 хил. т. 
въжета. Към настоящия момент 
производствените мощности са относително 
ниско натоварени ( ~25%), причини за което са 
нуждата от много по-голям обем оборотни 
средства, липсата на квалифицирана работна 
ръка и малкия пазар. 
БАКР дава цялостна добра оценка на 
мениджмънта на дружеството. Мениджмънтът 
на „Метизи” АД разполага с ясна дългосрочна 
визия за развитието на компанията. По 
отношение на инвестиционната дейност е 
налице разработена програма за 
извършването на ремонти на повдигателни 
съоръжения и машини, а също и на сградния 
фонд. Предвидено е внедряването на 
програмни продукти за постигане на по-висока 
ефективност и ограничаване на субективния 
фактор. 
„Метизи” АД се характеризира със стабилно  
финансово състояние. Ръстът в приходите от 
продажби през последните години оказва 
благоприятно влияние върху по-голямата част 
от показателите за рентабилност, които 
отчитат подобряващи се стойности. Друг 
положителен фактор от рейтингова гледна 
точка представлява липсата на банкови 
задължения на дружеството към момента и 
произтичащото от това ниско  ниво на обща 
задлъжнялост на компанията (ливъриджът се 
движи в границите между 0,11-0,13 през 
периода 2002-2007г.), както и сравнително 
доброто ниво на текуща ликвидност – над 
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единица, което е индикация за нисък кредитен 
риск. Към момената на изготвяне на рейтинга 
дългосрочните задължения на „Метизи” АД са 
само под формата на облигационен заем в 
размер на 2 млн.лв., ГЛП 7.325% и падеж 
21.10.2010 г.  
Анализът на цялостния профил на 
рейтингованата компания, изградените пазарни 
позиции, натрупаният опит от страна на 
мениджмънта и направените прогнози за 
развитие на компанията в средносрочен план 
ни дават основание да заключим, че с голяма 
вероятност рейтингованото дружество ще се 
характеризира с добра кредитоспособност.  
 
Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 2007 2006 2005 
Активи 52538 51481 52740 
Приходи от продажби 11994 9903 11402 
Финансов резултат 626 144 535 
Нетна рентабилност 5.21% 1.29% 4.69% 
Рентабилност на СК 1.35% 0.28% 1.17% 
Ливъридж 0.12 0.11 0.13 
Текуща ликвидност 3.00 1.43 1.30 
Бърза ликвидност 1.22 0.77 0.85 
Нетен паричен поток -166 144 8 
Свободен паричен поток -2423 459 11681 
 


