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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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. 
 

БАКР АД запазва дългосрочния кредитен рейтинг 
на „Централна енргоремонтна база” АД (ЦЕРБ) 
на ВВ+ (перспектива: стабилна) и краткосрочен В. 
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. 
Основната дейност на ЦЕРБ АД  е основни и 
аварийни ремонти на електроцентрали и 
производство на резервни части за енергетиката.  

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.  
БАКР запазва общия системен риск като 
относително нисък. 

Поради липсата на настъпили промени в 
акционерната структура на дружеството, БАКР 
запазва риска от акционерната структура и 
участията на мениджърите в управлението и 
собствеността на други предприятия  нисък.   

Компанията осъществява дейности за 
„Енергоремонт Холдинг” АД, „НЕК” ЕАД, 
„Елпром ЗЕМ” АД, „ЕСО” ЕАД, „Хюндай Хеви 
Индъстри България” АД и др.  Наблюдава се 
тенденция към намаляване на дела на 
„Енергоремонт Холдинг” АД (от 28% през 2007г., 
на 10% към септември 2008г.), за сметка на по-
голяма диверсификация на клиентите. БАКР 
оценява риска от клиенти на ЦЕРБ като 
относително нисък.  

Концентрацията на доставчиците на 
дружеството се запазва ниска. БАКР запазва 
риска от доставчици на ЦЕРБ като нисък. 

БАКР запазва оценката си за мениджмънта на 
компанията като задоволителна.  

През анализирания период приходите на 
дружеството бележат ръст от 10,5% през 2007г., 
а през септември 2008 г. ръстът 47% на 
годишна база. Общите разходи към септември 
2008 г. също отбелязват ръст на годишна база 
основно в следствие на увеличението на 
разходите за външни услуги. Рентабилността 
леко се подобрява спрямо предходния период, 
но остава на незадоволително ниски нива. 
Периодът на събиране на вземанията не търпи 
промени, но периодът на погасяване на 
задълженията намалява над два пъти през 
2007г., което оценяваме силно положително.  
Това се отразява благоприятно на текущата 
ликвидност, която отбелязва подобрение през 
2007г. Общата задлъжнялост на дружеството 
бележи много леко намаление, поради по-
малкото краткосрочни задължения. Паричният 
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поток от оперативна дейност е положителен през 
периода на актуализация.  

През периода на актуализация финансовото 
състояние „ЦЕРБ” АД остава на незадоволително 
ниво.  

Изготвената финансова прогноза показва, че в 
края на 2008г. и края на 2009г. дружеството няма 
да е способно да погаси банковите си 
задължения и ще има нужда от допълнително 
финансиране.  

Основни финансови показатели 

Показател (хил.лв.) 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г. 
Активи 4 040 7 558 6 783 6 888 
Приходи от продажби 4 260 6 825 5 870 6 489 
Нетен финансов 
резултат 116 174 24 158 
Нетна рентабилност 2.72% 2.55% 0.41% 2.43% 
Рентабилност на СК 3.58% 5.10% 0.70% 4.43% 
Обращаемост на 
оборотния капитал 4.54 15.65 9.59 5.01 
Ливъридж 0.18 0.55 0.49 0.48 
Текуща ликвидност 2.16 1.11 1.18 1.50 
Незабавна ликвидност 0.32 0.03 0.02 0.01 
Нетен паричен поток -136 -122 -48 -46 
 


