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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

БАКР АД запазва дългосрочния крейтинг 
ВВ (перспектива: в развитие) и 
краткосрочен В на „Адактаинженеринг” 
ООД. 
 
Дейността на „Адактаинженеринг” ООД не 
търпи съществени промени през 
наблюдавания период. Основен пазар на 
дружеството остава строителството на не-
жилищни (промишлени, търговски и 
бизнес) обекти и продажба на машини и 
оборудване. Запазваме рисковете от 
структурно естество на двата пазарни 
сегмента на нивата си от предходния 
период.  
Не се наблюдава промяна в структурата на 
собствеността на компанията. Рисков 
фактор за рейтингованото дружество са 
продължаващите съдебни процедури.        
Основни клиенти на дружеството през 
периода остават големи компании-
инвеститори в областта на нежилищното 
строителство за строителство на 
индустриални, търговски и бизнес обекти. 
 
Компанията запазва високото качество на 
влаганите в дейността суровини и 
материали, работейки с водещи 
доставчици в областта. Запазват се 
отношенията с основните фирми-
доставчици. По отношение на строителните 
панели главен доставчик остава „Метекно 
Индустрие СПА” Италия. От 2006г. 
италианската фирма откри завод за 
производство на панели и в България 
(Плевен), което позволява на 
Адактаинженеринг снабдяване и от 
дъщерната компания „Метекно България” 
АД. От 2006г. Адактаинженеринг стартира 
работа и с друг доставчик на изолационни 
панели - „Italpannelli” Италия.  
Наличието на алтернативен доставчик за 
един от основните материали, необходими 

в дейността, отчитаме като положителен 
фактор от рейтингова гледна точка. 
БАКР счита, че през разглеждания период 
риска от доставчици намалява до умерен. 
 
През разглеждания период част от 
финансовите показатели на компанията се 
подобряват (брутна и оперативна 
рентабилност), други се характеризират с 
волатилност и влошават стойностите през 
2006г. (ликвидност, задлъжнялост). 
Паричният поток от основна дейност 
нараства над 2,5 пъти през последната 
година. Общата задлъжнялост се 
повишава леко до 0.78 през 2006г.  
БАКР запазва риска от финансовото 
състояние на дружеството през 
разглеждания период на относително 
висок.  
 
 
Основни финансови показатели 

Показател (хил.лв.) 2006 г. 2005 г. 2004 г. 
Активи 3037 2595 1733 
Приходи от продажби 5333 5738 2597 
Нетен финансов резултат 263 38 16 
Нетна рентабилност 4,93% 0,66% 0,62% 
Рентабилност на СК 88,85% 18,27% 9,41% 
Ливъридж 0,84 0,82 0,82 
Текуща ликвидност 0,62 1,10 0,99 
Незабавна ликвидност 0,06 0,30 0,11 
Нетен паричен поток -343 345 40 
Свободен паричен поток 40 219 -46 
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