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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

БАКР АД запазва дългосрочен кредитен 
рейтинг AA- (перспектива: положителна) и 
краткосрочен A-1+ на „Овергаз Инк.” 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, НСИ, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 
 
Общото потребление на природен газ в 
страната през 2007г. е 3408 млн.куб.м. Най-
големи потребители на природен газ 
остават предприятията от химическата 
индустрия и енергетиката с дял съответно 
33% и 29% през последната година. 
Издадените лицензии за разпределение и 
обществено снабдяване на природен газ 
нарастват до 98, като през 2007г. са 
издадени 12 нови лицензии. БАКР запазва 
оценката на цялостния системен риск пред 
компаниите в сектора като относително 
нисък. 
 
Не се наблюдава промяна в структурата на 
собствеността на компанията. Към момента 
на актуализацията на рейтинга „Овергаз 
Инк.” АД има мажоритарно участие в  29 
дружества (от тях 27 са 
газоразпределителни), като през 2007 г. 
продължава да увеличава капитала им. 
Общо извършените инвестиции са на 
стойност 119,872 хил.лв. През 2007 г. 

компанията удължава сроковете на 
лицензиите на по-голяма част от 
газоразпределителните дружества до 2039 
г.  
 
През периода на актуализация „Овергаз 
Инк.” АД запазва много силната си пазарна 
позиция .Изградената мрежа се увеличава 
с 10%, а броят на потребителите (в т.ч. 
стопански и битови) нараства с 22%.  
 
Като цяло по отношение на основния 
доставчик на компанията не се 
наблюдават промени. Делът на главния 
доставчик на „Овергаз Инк.” АД – ООО 
„Газпром Експорт” в общия оборот с 
доставчици е в рамките на 97-99% за 
последните няколко години. 
Потенциалният риск за рейтингованото 
дружество, произтичащ от високата 
договорна сила на ООО „Газпром Експорт” 
не съществува предвид мажоритарното 
участие на компанията заедно с ОАО 
„Газпром” в капитала на „Овергаз Инк.” АД. 
БАКР запазва риска от доставчици на 
ниски нива.  
 
През 2007г. нарастват доставките на 
природен газ към „Булгаргаз” ЕАД с ~140%. 
Очакванията са за запазване на тази 
тенденция, предвид нарастващото 
потребление, което се наблюдава и през 
първото тримесечие на 2008 г. Запазва се 
структурата на оборотите с клиенти, като 
90% от тях през 2007 г. се формират от 
дъщерните дружества на „Овергаз Инк.” 
АД. От гледна точка на 
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газоразпределителните дружества 
„Овергаз Инк.” АД продължава да следва 
възходяща тенденция. Ръстът в броя на 
крайните потребители през 2007 г. е 37%. 
Рискът от силата на клиенти и доставчици 
запазваме на нива от предходния период – 
относително ниски за „Овергаз Инк.” и 
умерени за газоразпределителните 
дружества. 
 
БАКР запазва много добрата оценка на 
мениджмънта на компанията, дължащо се 
на постигнатите добри резултати, 
реализация на проекта „Виртуален 
газопровод”, както и погасяването на 
облигациония заем изцяло с оборотни 
средства. Основната цел на дружеството в 
средносрочен план е консолидирането на 
газоразпределителните дружества. 
 
През 2007г. „Овергаз Инк.” АД постига 
значителен ръст в реализираните нетни 
приходи от продажби (54.8%), отчитайки 
нетна печалба в размер на 20,248 хил.лв. 
Най-значително събитие за дружеството е 
погасяването на облигациония заем  на 
обща стойност 21 млн. лв., което 
рефлектира върху нивата на ливъридж – 
0.61. Кредитната зависимост на компанията 
се запазва на ниски равнища в резултат на 
нарастващите стойности на капитализация. 
През анализирания период се наблюдава 
значително нарастване на паричния поток 
от основната дейност, което е положително 
от рейтингова гледна точка. Компанията 
увеличава средствата си в ценни книжа в 
оборотен портфейл и през периода на 
актуализация размерът им достига 5,376 
хил.лв. Като неблагоприятен фактор отново 
отчитаме  продължаващата тенденция за 
намаляване на оперативната 
рентабилност.   
 
Изготвената финансова прогноза показва, 
че „Овергаз Инк.” АД ще реализира 
нарастващи приходи от продажби, 
постигайки висок финансов резултат. 
Нивата на ливъридж ще се увеличат в 
рамките на 0.6-0.7 поради нарастващите 
краткосрочни задължения по линия на 

доставки на природен газ. В заключение 
може да се каже, че рейтингованото 
дружество ще продължи да поддържа 
ниски нива на кредитен риск. 
 
 
Основни финансови показатели: 
 
Показател (хил.лв.) 2007 г. 2006 г. 2005 г. 

Активи 304,552 288,123 249,506 
Приходи от продажби 677,698 437,895 349,336 
Нетен финансов 
резултат 20,248 20,371 10,582 
Нетна рентабилност 2.99% 4.65% 3.03% 
Рентабилност на СК 20.71% 20.71% 12.80% 
Ливъридж 0.63 0.65 0.67 
Текуща ликвидност 0.75 1.22 0.97 
Незабавна ликвидност 0.48 0.62 0.32 
Нетен паричен поток -13,743 61,284 21,769 
Свободен паричен поток 12,820 79,979 17,333 
EBITDA / плащания по 
финансови задължения 2.87 3.02 1.57 

EBITDA 24,925 26,546 16,338 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


