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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
АД е третата пълноправна рейтингова 
агенция в ЕС, регистрирана съгласно 
Регламент № 1060/2009 на Европейския 
Парламент и на Съвета. Присъдените от 
БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и 
са изцяло равнопоставени с тези на 
останалите признати от Европейския орган 
за ценни книжа и пазари агенции, без 
териториални или други ограничения.  

БАКР присъжда дългосрочен кредитен 
рейтинг ВВ+ (перспектива: стабилна) и 
краткосрочен рейтинг B на „Кредисимо“ АД. 
Използвани са официално приетите от БАКР 
методологии за присъждане на рейтинг на 
финансова сила на банка (http://www.bcra-
bg.com/files/method_4.pdf) и за присъждане на 
корпоративен кредитен рейтинг 
(http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf). 

За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
дружество, Национален Статистически 
Институт, БНБ, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

 

Основните нормативни актове, регулиращи 
дружествата, специализирани в кредитиране, 
са Закона за кредитните институции, Закона за 
потребителския кредит и Наредба 26 за 
финансовите институции на БНБ. През 
периода май-август 2014г. са извършени 
последните съществени промени в 

нормативната база, регулираща дейността на 
дружествата, специализирани в кредитиране. 
С изменения в Закона за потребителския 
кредит (ЗПК) е въведен таван на лихвените 
проценти по предлаганите кредити, както и по-
строги изисквания за кредиторите. Въведено е 
изискване за минимално необходим внесен 
капитал в размер на 1 000 000 лв.  Премахнати 
са събираните до момента такси и комисионни 
по одобрението, отпускането, усвояването и 
управлението на заемите, въведен е таван 
върху общата крайна цена на кредитите, 
заложени са изисквания за по-голяма 
прозрачност при предоставянето на 
финансиране.  

Основни моменти в развитието на сектора са: 

 Броят на дружествата следва възходяща 
тенденция за периода от третото тримесечие 
на 2012г. до първото тримесечие на 2014г. 
Увеличението е продиктувано от една страна 
от повишено търсене на т.нар. бързи кредити, 
а все по-честа причина за тегленето им става 
плащането на битови и комунални сметки. 
Затягането на условията за кредитиране от 
страна на банките също обуславя засиленото 
търсене на кредити от небанковите финансови 
институции. 

През последното тримесечие на 2014г. и през 
първото 2015г. броят на дружествата намалява 
с 26, а през второто тримесечие на 2015г. 
нараства с 2, като към края на юни 2015г. броят 
им възлиза на 150. 

 Сумата на активите на компаниите в 
сектора е волатилна и не следва ясна 

http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf
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тенденция. Причините могат да се търсят в 
нестабилната икономическа обстановка, 
новото задълбочаване на кризата от края на 
2011г. и оставащото като цяло ниско 
потребление. Не на последно място следва да 
се има предвид предпазливостта на 
домакинствата, която има значение и за 
предпочитането на по-малките по размер 
заеми въпреки по-високата им цена. 

 Динамиката на кредитите следва тази на 
общите активи. За периода 2008-03.2015г. 
вземанията по кредити заемат средно 74.0% от 
общите активи на дружествата, като делът им 
е най-голям през 2008г. (93.7%). 

 Динамиката на потребителските кредити е 
сходна с тази на кредитите, но следва да бъде 
отбелязано, че от 2011г. при тях се наблюдава 
по-голям ръст отколкото в общия размер на 
кредитите. За периода от 2010г. до 2014г. 
отчетеният кумулативен ръст при 
потребителските кредити възлиза на 54.4% 
(6.2% за кредитите). В резултат на по-голямото 
увеличение в размера на потребителските 
кредити делът им в общия размер на кредитите 
нараства от 40.1% към края на 2010г. до 59.3% 
към края на 2014г. 

 Анализът на балансовата структура на 
дружествата от сектора показва, че 
привлеченият ресурс под формата на кредити 
покрива най-голяма част от активите през 
първите две години (2008-2009г.), когато е на 
ниво съответно 78.8% и 76.9%. През 
следващите години той постепенно намалява и 
в края на 2014г. достига 46.1%, а в края на юни 
2015г. нараства с 2 п.п., като достига до 48.1%. 
В абсолютна стойност привлеченият ресурс 
също се понижава кумулативно с 45.9% за 
периода 2008-06.2015г., което е индикатор за 
нарастващата капитализация на компаниите в 
сектора.  

 От данните на БНБ е видно, че отрасълът 
генерира нетна загуба единствено през 
първите две години, след което през периода 
2010-2013г. реализират средно над 73 млн.лв. 
нетна печалба годишно. През 2014г. е отчетено 
най-високото ниво на финансовия резултат в 
сектора – 107 496 хил.лв., което представлява 
годишен ръст от 45.6%. 

 Необслужваните кредити в сектора 
следват тенденция на ръст до 2013г., като 
кумулативно нарастват с над 750% за периода 
2007-2013г.  

През 2014г. е отчетен спад в обема на 
необслужваните експозиции – 8.5% на годишна 
база, което рефлектира и в понижаване на 
дела им в съвкупния кредитен портфейл до 
26.9% (30.2% към края на 2013г.). През първото 
полугодие на 2015г. благоприятната тенденция 
се запазва, в резултат на което делът им се 
снижава до 22.8%. 

Очакванията за бъдещото развитие на сектора 
са относително добри, като от една страна са 
обусловени от възможности за привличане на 
по-евтин ресурс, растящото търсене на този 
тип  кредити и свиването на проблемните 
кредити, а от друга е налице риск от 
повишаване на регулаторните изисквания и 
засилване на конкуренцията.  

„Кредисимо“ АД е регистрирана от БНБ 
финансова институция съгласно чл. 3, ал. 2 от 
Закона за кредитните институции, 
регистрационен номер 00050. Основната 
дейност на дружеството се състои в отпускане 
на заеми със средства, които не са набрани 
чрез публично привличане на влогове или 
други възстановими средства. 

От февруари 2014г. компанията е публична, 
като нейните акции се търгуват на БФБ. Тя е 
първата небанкова финансова институция, 
регистрирана на борсата. 

Дружеството има едностепенна система за 
управление, като орган за управление на 
дружеството е Съвет на директорите (СД). 

Компанията предоставя потребителски 
кредити в размер от 100 до 1 500 лв. за срок до 
16 месеца. 

„Кредисимо“ АД няма клонове или офиси в 
страната, тъй като всички процеси са 
автоматизирани и онлайн. Дружеството 
функционира чрез централния си офис, в който 
са съсредоточени всички функции. 

Съгласно възприетите от компанията принципи 
за солидарност и социална отговорност 
дружеството дарява част от всеки изплатен 
заем за различни благотворителни каузи.  
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Дружеството е член-основател на Асоциацията 
за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК) - 
сдружение с нестопанска цел в частна полза 
(регистрирано от Софийски градски съд на 
29.04.2014г.), обхващащо обединение на 
фирми за небанково кредитиране около единни 
етични правила за защита на потребителите. 
Константин Кръстев (един от членовете на 
Съвета на директорите на „Кредисимо“) е 
избран за заместник председател на 
Управителния съвет на асоциацията. 

В края на 2010г. основният капитал на 
дружеството е в размер на 1 000 хил.лв., 
Размерът на невнесения капитал е 300 хил.лв., 
като сумата е внесена през 2013г. През 
ноември 2013г. на извънредно общо събрание 
на акционерите е взето решение за увеличение 
на основния капитал с 1 500 хил.лв. През 2014г. 
е извършено ново увеличение на основния 
капитал в размер на 2 500 хил.лв. Така в края 
на 2014г. основният капитал на компанията е 5 
000 хил.лв. и остава непроменен и към датата 
на изготвяне на рейтинг доклада. 

Динамиката на собствения капитал на 
„Кредисимо“ се определя изцяло от 
финансовия резултат. Собственият капитал 
нараства от 838 хил.лв. през 2010г. до 13 557 
хил.лв. към 06.2015г., като кумулативното 
изменение за този период е ръст от над             1 
500%. 

В следствие на изпреварващия ръст на 
собствения капитал спрямо този на активите 
нивата на ливъридж, както коригиран, така и 
некоригиран, на компанията следват 
тенденция на спад след 2011г. 

Привлечените средства на дружеството 
следват устойчива възходяща тенденция през 
анализирания период, като кумулативният ръст 
за 2010-06.2015г. възлиза на 450%. 

От съотношението на пасивите към собствения 
капитал на дружеството е видно, че то 
финансира намаляваща част от дейността си с 
привлечено финансиране: коефициентът 
нараства единствено през 2011г., когато 
достига най-високото си ниво (2.42), след което 
следва ясно изразена тенденция на спад до 
достигане на 0.33 към края на юни 2015г. 

За последните пет приключени години (2010г. – 
2014г.) размерът на активите значително 

нараства, като от 2 126.0 хил.лв. достига до 15 
189.0 хил.лв. Посочената тенденция се запазва 
и през първото полугодие на 2015г., като 
отбелязаният спрямо края на 2014г. ръст 
възлиза на 2 859.0 лв. или 18.8%. 

През целия период структурата на актива е 
доминирана от дела на Нетните кредити, който 
се движи в границите от 75.5%  до 86.7%. През 
първото полугодие на 2015г. не са настъпили 
съществени изменения в структурата на 
актива, като с най-голям дял продължават да 
бъдат нетните кредити, следвани от Паричните 
средства и други активи (8.20%). 

Брутният размер на кредитния портфейл 
нараства през целия петгодишен период, като 
кумулативният му ръст възлиза на 854.9%. 
Основно увеличението му се дължи на ръста 
при потребителските кредити. 

Размерът на обезценките нараства значително 
през целия петгодишен период.  
Изпреварващия темп на нарастване на 
обезценките, спрямо брутния портфейл,  
обуславя нарастването на показателя за 
покритие на брутния портфейл като стойността 
му достига до 30.06% към края на юни 2015г. 

Успоредно с нарастването на брутния размер 
на кредитния портфейл се наблюдава 
увеличение и в брутния размер на влошените  
кредити. 

С цел намаляване на изложеността на 
кредитен риск „Кредисимо“ АД е сключило 
договор с чуждестранно юридическо лице, за 
гарантиране на вземанията по предоставяни 
кредити. Към 30.06.2015г. делът на кредитите, 
по които е налице гарантиране на вземането 
възлиза на 60.5%. Нарастването на дела на 
гарантираните кредити от една страна се 
дължи на обстоятелството, че нови кредити 
основно се отпускат срещу гаранция, а от друга 
на извършената през първото тримесечие на 
2015г. цесия, в размер на 1 124.3 хил.лв., в 
която са включени единствено негарантирани 
вземания. 

„Кредисимо“ реализира положителен нетен 
финансов резултат през целия анализиран 
период, който нараства от 53 хил.лв. през 
2010г. до 5 762 хил.лв. през 2014г. За първото 
полугодие на 2015г. дружеството генерира 
нетна печалба в размер на 2 587 хил.лв. 
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Възвръщаемостта на активите следва сходна 
тенденция – след сравнително ниските 
равнища през 2010 и 2011г. (съответно 2.8% и 
17.0%), през следващите години се наблюдава 
ръст и стойностите на коефициента се 
стабилизират около 39%-42%.  

Показателят Текущи активи / (Общо пасиви – 
Собствен капитал) отчита увеличение през 
всяка от последните пет приключени години, 
като от 132.6% към края на 2010г. достига до  
333.7% към края на юни 2015г.  

Коефициентът Общ размер на кредитите / 
Собствен капитал намалява след 2011г., като 
достига до 96.8% към края на юни 2015г. 

Дружеството отчита волатилни стойности за 
показателите за текуща и незабавна 
ликвидност, като към края на юни 2015г. 
техните стойности съответно са 336.6% и 
41.8%. 

Реализираните от „Кредисимо“ АД стойности 
на активите, собствения капитал и общите 
приходи го позиционират на втора позиция 
сред членовете на Асоциацията за отговорно 
небанково кредитиране през 2012г. и 2013г. По 
редица от разгледаните финансови показатели 
дружеството реализира по-добри стойности 
спрямо тези на останалите членове на АОНК.   

 
 
 
 

 

(хил.лв.)  06.2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Балансово число 18 048 15 189 9 651 6 319 3 463 2 126 

Собствен капитал (СК) 13 557 10 970 5 804 2 694 1 012 838 

Нетен финансов резултат 2 587 5 166 2 809 1 682 474 53 

Възвръщаемост на СК 23.2% 61.6% 66.1% 90.8% 51.2% 6.5% 

Коефициент на текуща ликвидност 336.6% 637.5% 419.6% 738.9% 702.6% 213.8% 


