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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция .за кредитен рейтинг 
(БАКР) присъжда дългосрочен кредитен 
рейтинг C+ и краткосрочен рейтинг C на 
„Акваполис” ООД. 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. 
 
Акваполис” ООД е създадено през 2002г. по 
идеен проект и дизайн на испанската фирма 
„Екшън парк мултиформа групо” гр.Валенсия. 
Собственици на дружеството са Златни АД с 
67% и Златни пясъци АД с 32%. 
Основен рисков фактор за бизнеса са 
метеорологичните условия. 
 
Основни клиенти на „Акваполис” са 
физически лица - туристи, ползващи услугите 
на аквапарка. Среднодневната посещаемост 
за сезона е в рамките на 900-1000 човека, в 
месеците юли и август достига до 1500-1600 
човека. Максималният капацитет по проект е 
около 3000 посетители дневно. БАКР 
оценява риска от клиенти като 
относително нисък. 
Доставчиците на „Акваполис” ООД могат да 
се разгледат в три насоки: СМР по 

изграждане и поддръжка на к-с Акваполис, 
доставчици на стоки за ресторант „Амброзия” 
и доставчици за текущи нужди. Поддръжката 
на съоръженията на аквапарка се извършват 
от „Акватек” Варна. По отношение на другите 
направления съществуват много на брой 
доставчици, което обуславя ниска договорна 
сила и респективно нисък риск. Рискът 
произтичащ от доставчици оценяваме 
на относително нисък. 
 
Дружеството притежава голяма по обем 
материална база, поради характера на 
осъществяваната дейност. Основен дял 
заемат съоръженията (~50%) на аквапарка 
(водни пързалки и др.). Земята с площ ~ 40 
хил.кв.м. е собственост на компанията. 
„Акваполис” ООД се ръководи от двама 
управители, като стратегическите решения 
се вземат от Управителния съвет на „Златни 
пясъци” АД. Отчитаме като неблагоприятен 
фактор липсата на стратегия за привличане 
на по-голям туристопоток, оптимизиране на 
дейността и др. 
  
„Акваполис” ООД реализира възходяща 
тенденция в нетните си приходи от продажби 
през последните пет години. Дружеството 
отчита положителен и нарастващ резултат от 
оперативна дейност, като показателят 
оперативна рентабилност преди 
амортизации приема много добри стойности. 
Негативен фактор представляват високите 
нива на обща задлъжнялост през 
разглеждания период, като ливъриджа към 
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2007г. е ~0.7. С оглед мащаба на компанията 
задълженията са големи и надвишават 3,8 
пъти реализирания оборот през последната 
година, което е индикатор за наличие на 
кредитен риск. Дружеството отчита ниски 
нива на покритие, като смекчаващ фактор 
може да бъде възможността експозициите 
към свързани дружества да бъдат разсрочени 
при нужда.  
Направената прогноза и анализа на 
чувствителността показват, че компанията е 
силно чувствителна към евентуални промени 
в средата, което обуславя висок кредитен 
риск. 
БАКР оценява риска от финансовото 
състояние като висок. 
 
Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Активи 12,904 11,914 11,557 
Приходи от продажби 1,720 2,044 2,123 
EBITDA 963 1,121 1,339 
Оперативна 
рентабилност преди 
амортизации  

60.87% 57.19% 63.21% 

Нетен финансов резултат -622 --369 264 

Нетна рентабилност -26.86% -18.05% 12.44% 
Ливъридж 0.73 0.74 0.70 

Текуща ликвидност 0.19 0.11 0.13 

Нетен паричен поток -169 -7 48 

 


