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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР АД запазва дългосрочния кредитен 
рейтинг ВВ на „Адактаинженеринг” ООД и 
определя перспектива в развитие. 
 
Дейността на „Адактаинженеринг” ООД не 
търпи съществени промени през 
наблюдавания период. Компанията  
продължава да извършва строителство на не-
жилищни (промишлени, търговски и бизнес) 
обекти, като от тях 70% са обекти свързани с 
промишлеността и 30% са бизнес и офис 
строителство. През периода на наблюдение 
на рейтинга считаме, че рисковете от 
структурно естество на двата пазарни 
сегмента на компанията се запазват на 
нивата си от предходния период - интензитет 
на конкуренция от опериращи на пазара 
компании – умерен, сила на доставчици – 
относително висок, сила на клиенти – 
относително висок. БАКР счита, че рискът от 
бариери за навлизане в сектора намалява от 
относително висок на умерен (за 
рейтингованото дружество – относително 
нисък), поради настъпилите промени в 
нормативната уредба.  
Не се наблюдава промяна в структурата на 
собствеността на компанията. БАКР счита, че 
към момента рисков фактор за 
рейтингованото дружество са възникналите 
съдебни процедури по отношение на 
собствеността на свързано дружество 
„Етерна 2000” АД.        
Основни клиенти на Адакатинженеринг през 
периода остават големи компании-
инвеститори в областта на нежилищното 
строителство за строителство на 
индустриални, търговски и бизнес обекти. 
През разглеждания период 
„Адактаинженеринг” ООД успява да спечели 
мащабни проекти в перспективни пазарни 
ниши, каквито са строителството на търговски 
и индустриални площи. 
През разглеждания период компанията 
продължава да поддържа високо качество на 
влаганите в дейността суровини и материали, 

работейки с водещи доставчици в областта. 
Запазват се отношенията с основните 
фирми-доставчици - „Каммартон България” 
ЕООД, „Хилти България” ЕООД, „Киров” АД, 
„C.B.I. Europe SPA”, „Метекно Индустрие 
СПА” Италия.  
 
През разглеждания период по-голямата част 
от финансовите показатели на компанията 
се подобряват. Приходите отбелязват 
значителен ръст от над два пъти. 
Показателите за рентабилност се 
подобряват през 2005г., като спад отбелязва 
единствено показателя EBITDA/Приходи от 
продажби, главно поради значителния ръст в 
размера на сумите с корективен характер 
(401 хил.лв. при -138 хил.лв. за 
2004г.).Общата задлъжнялост намалява, но 
остава висока.  
БАКР запазва риска от финансовото 
състояние на дружеството през 
разглеждания период на относително висок.  
 
Основни финансови показатели 

Показател (хил.лв.) 2005 г. 2004 г. 2003 г. 
Активи 2595 1733 1437 
Приходи от продажби 5738 2597 3200 
Нетен финансов резултат 38 16 27 
Нетна рентабилност 0,66% 0,62% 0,84% 
Рентабилност на СК 18,27% 9,41% 17,53% 
Ливъридж 0,82 0,82 0,82 
Текуща ликвидност 1,10 0,99 0,88 
Незабавна ликвидност 0,30 0,11 0,08 
Нетен паричен поток 345 40 -253 
Свободен паричен поток 219 -46 -256 
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