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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 
дългосрочния кредитен рейтинг на „Техенерго” 
АД на В+ и променя перспективата от стабилна 
на негативна. 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. 
Дейността на „Техенерго” АД обхваща 
научноизследователска, инженерингова и 
производствена дейност в областта на 
икономичното използване на енергията и 
горивата, автоматизацията и управлението  на 
технологичните процеси  в обектите на 
енергийната система. Дейността на 
дружеството е съсредоточена главно в ТЕЦ, 
ВЕЦ, топлофикации. 
Като цяло обемът на ремонтните дейности в 
енергетиката продължава да нараства и през 
анализирания период. Поради големия дял на 
държавата във финансирането на енергийните 
проекти, тяхната дългосрочност и значимостта 
им за икономиката на страната, средата, в която 
оперират фирмите с дейност строителство и 
поддръжка на съоръжения, свързани с 

енергетиката, е сравнително устойчива на 
конюнктурни сътресения.  
Наблюдава се увеличение с ~20% на броя на 
фирмите в сектор „Строителство на 
инсталации”. Концентрацията се запазва 
висока, тъй като няколко компании формират 
голям пазарен дял. БАКР запазва общия 
системен риск като относително нисък.  
През анализирания  период няма промяна в 
акционерната структура и участията на 
управляващите в управлението и 
собствеността на други фирми. БАКР запазва 
риска от акционерната структура  и 
участията на управляващите в 
управлението и собствеността на други 
фирми като нисък.  
Дълготрайните материални активи на 
„Техенерго” АД се запазват на ниво, близко до 
това от последните няколко години. Силният 
спад в приходите от продажби и отрицателният 
финансов резултат през 2007 и първата 
половина на 2008 г. оказват негативен ефект 
върху рентабилността и обращаемостта на 
ДМА.  
През анализирания период няма промяна в 
управленската структура на дружеството, както 
в ръководството му и в структурата на 
персонала. БАКР запазва оценката на 
мениджмънта като незадоволителна.  
Водещ клиент на компанията остава 
„Енергоремонт Холдинг” с дял в приходите 
~40%, следван от „Девен” АД. Портфейлът 
продължава да се характеризира със 
сравнително висока концентрация и 
зависимост от холдинга. Периодът на събиране 
на вземанията е силно волатилна величина.  
През 2007 г. стойността му значително 
нараства, достигайки 97 дни. Ръстът се дължи 
на повишаване в размера на вземанията от 
една страна, и спадът в нетните приходи от 
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друга. БАКР запазва риска от клиенти като 
умерен.  
Концентрацията на доставчици остава 
сравнително висока. През 2007 г. периодът на 
погасяване на задълженията нараства до 48 
дни, което е обусловено от големия спад в 
приходите от продажби. През деветмесечието 
на 2008 г. периодът чувствително се скъсява 
(до 3 дни), което се дължи на незначителния 
размер на задълженията към доставчици. БАКР 
запазва риска от доставчици като умерен.  
След две поредни години на значителен ръст в 
приходите от продажби  през 2007 г. е налице 
сериозен спад в тях, като дружеството отчита 
загуба. Тази тенденция продължава и през 
първите девет месеца на 2008 г. 
Неблагоприятните резултати са обусловени от 
спад в количеството на проектите, които се 
реализират от дружеството. Нетната и 
оперативната рентабилности приемат 
отрицателни стойности, като през първите 
девет месеца на 2008 г. тенденцията се 
задълбочава.  
Обращаемостта на активите спада под тази на 
основния конкурент „Тотема Инженеринг” ЕАД, 
а разликата спрямо обращаемостта на ДМА на 
конкурентната компания се увеличава 
чувствително.  

Показателите за текуща и бърза ликвидност 
спадат повече от два пъти през 2007 г., като 
тенденцията продължава и през 2008 г. 
Стойностите на коефициента за текуща 
ликвидност са много под благоприятните 
равнища. 
Ливъриджът на „Техенерго” АД се покачва до 
0,49 през 2007 г. при 0,40 към края на 2006 г., 
причина за което са отрицателните финансови 
резултати, реализирани през 2007 и 2008 г. 
Коефициентът на финансиране на 
дълготрайните активи спада под единица, 
което показва значително финансиране на 
дълготрайни активи с краткосрочни пасиви.  
През 2007 г. паричният поток от основна 
дейност е отрицателен, следвайки тенденцията 
във финансовия резултат. Положителният 
поток от финансова дейност се дължи на 
усвоени през годината търговски заеми. 
Инвестицията в оборудване и програмни 
продукти води до отрицателен паричен поток 
от инвестиционна дейност.  
 
 
 
 
 
 
 

Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 2004 2005 2006 2007 09.2008 
Активи 695 847 625 478 414 
Приходи от продажби 406 854 1 149 322 160 
Печалба преди лихви, данъци и 
амортизации EBITDA 

-85 72 57 -112 -93 

Нетен финансов резултат -103 50 36 -131 -104 
Нетна рентабилност -25,40% 5,90% 3,10% -40,70% -65,60% 
Ливъридж 0,59 0,60 0,40 0,49 0,67 
Текуща ликвидност 0,33 0,90 1,01 0,47 0,20 
Нетен паричен поток -16 -4 102 -117 - 
 


