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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 
кредитния рейтинг на „Тотема” ЕООД на ВВВ, 
перспектива: положителна. 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 „Тотема” ЕООД обхваща 
трансфер и разработване на технологии и 
разработване на конструкции, машини и 
съоръжения в областта на котелната техника и 
подготовката и изгарянето на органични горива 
в страната и чужбина. Дейността на 
дружеството е съсредоточена главно в ТЕЦ и 
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 
структурата на собствеността и участията на 
служителите. БАКР запазва риска от 
структурата на собствеността и 
участията на служителите като нисък.  
Дълготрайните материални активи на „Тотема” 
ЕООД се запазват на ниво, близко до това от 
последните няколко години. Благодарение на 
значителното увеличение в приходите от 
продажби и нетната печалба показателите за 
рентабилност и обращаемост  на ДМА се 
повишават неколкократно през 2007 г. Въпреки 
това спрямо основния си конкурент „Тотема 
Инженеринг” ЕАД рейтингованото дружество 
продължава да е в неблагоприятна позиция и 
по двата показателя.  
През анализирания период няма промени в 
управленската структура на дружеството, в 
ръководството му, както и в структурата на 
персонала. БАКР запазва оценката на 
мениджмънта на „Тотема” ЕООД като много 
добра.  
През анализирания период се наблюдава 
висока концентрация в клиентския портфейл на 
дружеството, като водещият клиент „Девен” АД 
заема дял над 50% в приходите на „Тотема” 
ЕООД. БАКР запазва риска от клиенти като 
умерен. 
Концентрацията на доставчици е сравнително 
ниска. През деветмесечието на 2008 г. 
стойността на периода на погасяване на 
задълженията към доставчици значително 
намалява, което БАКР оценява силно 

mailto:elena.touyova@bcra-bg.com�
http://www.bcra-bg.com/files/method_8.pdf�


 

КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
“Тотема” ЕООД 
ВВВ (перспектива: положителна) 
Декември 2008 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

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

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 2 

положително. БАКР запазва риска от 
доставчици нисък. 
През 2007 г. рейтингованото дружество отчита 
близо три пъти по-големи приходи от продажби. 
Ръстът им е обусловен от по-високия размер на 
спечелените поръчки, както и реализираният 
голям договор с ТЕЦ Девен. 2007 г. бележи 
огромен скок и в нетната печалба на 
компанията, която нараства осемкратно спрямо 
2006 г. Нетната и оперативната рентабилности 
през 2007 г. нарастват повече от два пъти в 
сравнение с 2006 г.  
Текущата и бързата ликвидности продължават 
да заемат благоприятни стойности, като през 
целия разглеждан период неизменно 
надвишават тези на основния конкурент на 
компанията „Тотема Инженеринг” ЕАД.  
След рязък скок в ливъриджа  на „Тотема” 
ЕООД през 2007 г., дължащ се на 
чувствителното увеличение на задълженията 
към доставчици, този показател се връща в 
нормални граници в края на деветмесечието на 
2008 г.  
Към 30.09.2008 г. „Тотема” ЕООД продължава 
да отчита изключително високи показатели за 
покритие на лихвените плащания.  
Въпреки неколкократното увеличение на нетния 
финансов резултат през 2007 г. паричният поток 

от основна дейност на рейтингованото 
дружество е отрицателен. Причина за това е 
фактът, че към края на годината вземанията от 
клиенти превишават с близо 600 хил.лв. 
задълженията към доставчици. В края на 2006 
г. това превишение е било в размер на 130 
хил.лв. Инвестицията в оборудване и 
програмни продукти води до отрицателен 
паричен поток от инвестиционна  дейност. През 
годината не е ползвано външно финансиране.  
Изготвената финансова прогноза показва, че 
през трите разглеждани години дружеството 
ще реализира положителен финансов резултат 
от оперативна дейност. Настоящото финансово 
състояние на дружеството, както и доброто му 
управление предопределят добрата 
кредитоспособност на „Тотема” ЕООД като 
самостоятелно дружество.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Основни финансови показатели: 

Показател (хил.лв.) 2004 2005 2006 2007 09.2008 
Активи 1 619 696 902 2 509 1 516 
Приходи от продажби 3 500 1 096 1 075 3 210 2 729 
Печалба преди лихви, данъци и 
амортизации EBITDA 

31 59 77 245 161 

Нетен финансов резултат 9 12 20 160 109 
Нетна рентабилност 0,30% 1,10% 1,90% 5,00% 4,00% 
Ливъридж 0,68 0,24 0,39 0,72 0,46 
Текуща ликвидност 1,12 1,89 1,41 1,19 1,74 
Нетен паричен поток -92 -3 70 -43 - 
 


