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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР АД присъжда дългосрочен 
кредитен рейтинг ВВ (перспектива: 
стабилна) и краткосрочен B на 
„Паркстрой – Златни Пясъци” ООД. 
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. 
 
„Паркстрой – Златни Пясъци” е обслужващо 
дружество с основен предмет на дейност - 
поддръжка, ремонт, реконструкция и 
модернизация на инфраструктурата и 
съоръженията за общо ползване в к.к. 
„Златни Пясъци”.  
 
Капиталът на „Паркстрой – Златни Пясъци” 
АД е в размер на 8,3 млн.лв., разпределен в    
83 000 дяла с номинална стойност 100 лв. 
всеки. Мажоритарен собственик е „Златни 
пясъци” АД с 99% от капитала.  
Дейността на рейтингованата компания може 
да се обособи в няколко направления: 
озеленяване, поддържане на общата 
инфраструктурата в курортния комплекс, 
предоставяне право на търговска дейност, 
отдаване под наем на обекти и продажба на 
земи.  

 

Не съществува формализирана стратегия за 
развитие на дружеството. Основните насоки 
са свързани с разширяване дейността по 
абонаментното озеленяване, и 
кандидатстване по проекти, свързани с 
усвояването на средства от еврофондовете. 
БАКР оценява цялостния риск от 
оперативната дейност на компанията 
като относително висок.  
 
Над 60% от общите обороти с клиенти на 
„Паркстрой-Златни пясъци” се реализират 
със свързани дружества. Най-голям дял има 
„Златни Пясъци” АД с договора за поддръжка 
на общата инфраструктура в комплекса. 
Най-голям доставчик, с  над 31% от 
оборотите, отново се явява компанията-
майка, която осигурява материалите, 
необходими за осъществяване на основната 
дейност.  
Цялостният риск от външни фактори 
оценяваме като относително висок. 
 
Цялостното финансово състояние на 
„Паркстрой-Златни пясъци” се влияе в 
голяма степен от продажбите на земи. За 
периода 2003-2007г. приходите от продажба 
на земи заемат основен дял в общата им 
сума – средно 68%. През 2007г. 
постъпленията от тази дейност намаляват и 
това резултира в загуба в размер на 793 
хил.лв. 
Разходите са относително стабилни през 
разглеждания периода и не се влияят от 
волатилността на реализираните продажби. 
Те са свързани предимно с дейностите по 
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озеленяване и поддържане на общата 
инфраструктура на курортния комплекс. 
Наличието на значителни разчети със 
свързани предприятия е основният фактор, 
определящ нивата на задлъжнялост. 
Дружеството няма кредити към финансови 
институции. 
Считаме, че след прекратяване продажбите 
на ДМА, дружеството ще трябва да 
преразгледа както договорите си с клиенти, 
така и пазарната си стратегия, за да може да 
постигне положителни финансови резултати. 
БАКР оценява риска от финансовото 
състояние на дружеството като 
относително висок. 
 
Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Активи 11 254 12 003 11 365 
Приходи от продажби 1 913 2 869 943 
EBITDA 462 1 494 -383 
Нетен финансов 
резултат 

143 1 014 -793 

Нетна рентабилност 7.48% 35.34% -84.09% 
Ливъридж 0.28 0.24 0.27 
Текуща ликвидност 2.31 1.19 0.79 
Нетен паричен поток -86 -41 -30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


