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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг е 
единствената българска агенция, включена в 
списъка на Комисията за финансов надзор, 
като нейните рейтинги се признават наравно 
с тези на международните агенции Moody’s, 
Standard & Poor’s и Fitch. През 2004г. БАКР 
адаптира методологията за корпоративен 
кредитен от ICRA (An associate of Moody’s 
Investors Service). Рейтинговата скала на 
БАКР съвпада с тази на Standard & Poor’s. 
 
Българска агенция за кредитен рейтинг запазва 
кредитния рейтинг на  „Ес Би Груп” ЕАД на 
дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ- 
(перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг 
А-3. 
Анализирайки състоянието на пазарните 
направления в които оперира дружеството 
БАКР запазва общия секторен риск като 
относително висок, а перспективите за тях 
като много добри. 
Няма промяна в акционерната структура на 
компанията. БАКР оценява цялостния риск от 
акционерната структура като относително 
висок.  
 Компанията извършва дейности в няколко 
направления – GNSS услуги, разработване на 
специализиран софтуер, продажба на 
устройства за навигация, технически и 
проектантски дейности и консултации. С най-
голям дял в структурата на приходите от 
продажби са приходите от технически и 
проектантски дейности и консултации. 
Продължава разширяването на мрежата от 
референтни станции, изграждани от „Ес Би 
Груп” ЕАД., на базата на която компанията 
предлага специализирани GNSS услуги в 
реално време и услуги за последваща 
обработка на данните. През периода на 
актуализация „Ес Би Груп” ЕАД продължава да 
допълва и актуализира базата от 

геопространствени данни за територията на 
България. БАКР запазва цялостният риск от 
оперативна дейност като  умерен. 

Основни клиенти на дружеството са 
компаниите, ползватели на техническите и 
проектантски услуги и консултации. Поради 
дългия срок на изпълнението на договорите по 
тези дейности клиентите заплащат авансово 
част от стойността им. Задълженията към 
клиенти по получени аванси за полугодието на 
2008 г. са 77.4% от общите задължения на 
дружеството. През 2007 г. не се наблюдава 
голяма концентрация на клиентския портфейл 
на „Ес Би Груп” ЕАД. Вземанията от клиенти за 
2007 г. се характеризират с относително висока 
концентрация, която намалява през 
полугодието на 2008 година. Намалява дела на 
вземанията от клиенти в общите обороти с тях 
от 18% през 2007 г. на 12.7% за полугодието на 
2008 г., което оценяваме положително. БАКР 
запазва риска от клиенти като умерен. 
През 2007г. най-голям е делът на доставчикът 
на навигационни устройства, LCP Systems, в 
общите обороти на компанията – 40%. По-
линия на техническите и проектантски 
дейности „Ес Би Груп” ЕАД ползва услугите на 
подизпълнители, чиито дял през 2008 г. в 
структурата на оборотите с доставчици 
нараства. Делът на задълженията към 
доставчици на дружеството към общите 
обороти с тях през периода на актуализация не 
надвишава 3-4%. БАКР запазва риска от 
доставчици като относително висок. 
БАКР запазва много добрата оценка за 
мениджмънта на компанията.  
 Дружеството развива дейност в посочените 
направления от 2006 г. Разрастването на 
дейността на „Ес Би Груп” ЕАД проличава от 
значителния ръст на приходите за 2007г. на 
годишна база. Голямо е и нарастването на 
приходите от продажби за полугодието на 2008 

mailto:d.nikolaeva@bcra-bg.com�


 

КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
“Ес Би Груп” ЕАД 
ВВВ- (перспектива: стабилна) 
Декември 2008 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        

 

 2                                                                                   БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

г. в сравнение със същия период на 
предходната година. 
В структурата на приходите за полугодието на 
2008 г. делът на техническите и проектантски 
дейности и консултации се увеличава до 96.4%. 
Наблюдаваната тенденция на размерът на 
разходите за дейността е сходна с тази на 
реализираните приходи. Нетния резултат на 
компанията също отбелязва ръст, който 
изпреварва ръста на приходите. 
Текущата ликвидност на компанията в 
разглеждания период, въпреки намалението, 
отбелязва добри стойности.  
Нарастването на общата задлъжнялост е в 
резултат на разрастването на техническите и 
проектантски услуги и увеличението на размера 
на задълженията към клиенти по линия на 
получените аванси, което не е отрицателен 
факт.  
През 2007 г. периодът на събиране на 
вземанията в дни отчита висока стойност, след 
което през полугодието на 2008 г. се снижава 
значително до много добро ниво. През 
анализирания период компанията отбелязва 
много добри нива на показателя период на 
погасяване на задълженията към доставчици.  

Паричният поток от основна дейност бележи 
многократен ръст през 2007г. Свободният и 
нетният парични потоци също се увеличават 
значително, което оценяваме положително. 
 
БАКР оценява като добро финансовото 
състояние на компанията.  
 
Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 2006 2007 06/2007 06/2008 
Приходи от продажби 671 2001 547 2190 
Печалба преди лихви, 
данъци и амортизации - 
EBITDA 233 688 167 817 
EBITDA/Приходи от 
продажби 34.72% 34.38% 30.53% 37.31% 
Нетен финансов резултат 165 545 132 683 
Нетна рентабилност 24.59% 27.24% 24.13% 31.19% 
Ливъридж 0.27 0.61 0.18 0.52 
Текуща ликвидност 2.85 1.51 4.34 1.65 
Нетен паричен поток 140 541 - - 
 
 

 


