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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг BBB и 
краткосрочен рейтинг A-2 на „Рувекс” 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. 
Дружеството е специализирано в проектиране и 
изграждане на отоплителни, вентилационни, 
климатизационни и водопроводни системи. На 
базата на анализа на състоянието и структурата 
на отрасъла оценяваме общия секторен риск 
като умерен. 
Основни конкуренти на „Рувекс” АД са Бултерм 
ООД, Интерметал, България ТЕРМ, Еар Лукс В 
ООД, Белимо – България, и тепърва 
Ромстал България. 
Силно преимущество на дружеството е 
предлагането на цялостно изграждане на 
инсталации. Конкурентно предимство е и 
предлагането на  качествени продукти на 
утвърдени на световния пазар търговски марки. 
„Рувекс” АД осигурява гаранционно и 
извънгаранционно обслужване и отговаря 
изцяло за качеството на предлаганите продукти 
и услуги. 
Продуктовата листа на фирмата включва около 
2000 артикула. Продуктовата концентрация е 
сравнително ниска, което разглеждаме като 
положителен фактор от рейтингова гледна 
точка. 
Клиентската база на рейтингованата компания е 
добре диверсифицирана. Стабилните пазарни 
позиции и добро финансово състояние на 
основни клиенти на „Рувекс” АД също 

намаляват риска от клиенти. Положителен 
фактор е и наличието на сключени договори за 
предоставяне на стоки и услуги.  Оценяваме 
цялостния риск от клиенти като относително 
нисък.. 
„Рувекс” АД е единствен представител на 
основните си доставчици за България и  като 
такъв притежава известна договорна сила в 
отношенията си с тях. Макар и намаляваща, 
концентрацията на доставчици остава висока -  
“De Deitrich” и “Global" са формирали 35,41% от 
доставките през 2007 г. Като защитен фактор 
се явяват множеството възможности за 
алтернативни доставки. БАКР оценява риска от 
доставчици  като умерен. 
„Рувекс” АД поддържа голям размер на ДМА с 
оглед  на мащабите на дейността си, които 
блокират значителни по обем парични ресурси. 
От друга страна, тези нисколиквидни активи са 
придобити с цел разширяване на дейността на 
фирмата и биха били адекватни на размера на 
дейностите, които  дружеството възнамерява 
да извършва, като по този начин увеличи 
пазарния дял и печалбите си. 
БАКР оценява риска свързан с мениджмънта 
на компанията като относително нисък. Силна 
страна на мениджмънта на „Рувекс” АД е 
подготовката и опитът на водещите мениджъри 
и ключов персонал, част от който има 
значителен вътрефирмен опит. Важен фактор 
за стабилното развитие на фирмата е 
качествената политика в областта на 
управлението на човешките ресурси.  
„Рувекс” АД се характеризира със стабилно  
финансово състояние. Основание за наличие 
на кредитен риск дават относително високото 
ниво на ливъридж, по-ниската ефективност на 
дълготрайните материални активи спрямо 
основните конкуренти, и сравнително ниският 
коефициент за бърза ликвидност. Защитен 
фактор се явяват високите показатели за 
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рентабилност, много доброто покритие на 
лихвените плащания и нарастващият свободен 
паричен поток.  
С оглед на това, БАКР оценява цялостния риск 
от финансовото състояние на дружеството като 
умерен. 
От направената финансова прогноза е видно, 
че рейтингованото дружество ще се справи 
безпроблемно със своите задължения през 
следващите четири години. Свободният 
паричен поток превишава многократно 
плащанията по дълга.  
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: 

Показатели (хил.лв.) 2005 2006 2007 
Нетна печалба 1395 555 2144 
Приходи от продажби 12086 18481 26280 
Нетна рентабилност  11.54% 3.00% 8.16% 
Рентабилност нa 
собствения капитал 

70.56% 20.89% 44.66% 

Бърза ликвидност  0.19 0.30 0.52 
Текуща ликвидност 1.26 1.15 1.42 
Ливъридж 0.79 0.81 0.69 
Обращаемост на 
активите 

1.30 1.30 1.72 

Обращаемост на 
вложените средства в 
дни 

54 41 44 

Покритие на лихвените 
плащания 

12.62 7.02 16.54 

Нетен паричен поток -63 296 705 
Свободен паричен поток 459 866 1,441 

 


