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Дългосрочен рейтинг: BBB- BBB- BBB- BBB- 

Перспектива: негативна стабилна стабилна положителна 

Краткосрочен рейтинг: A-3 A-3 A-3 A-3 
     

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A (BG) A (BG) A (BG) A+ (BG) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна положителна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A-1 (BG) A-1 (BG) A-1 (BG) A-1 (BG) 

*    За да се запознаете с пълната рейтингова история моля вижте таблицата в края на документа;  
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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 извършва следните корекции в 
кредитния рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД: 

• Потвърждава дългосрочен рейтинг: ВВB-, 
краткосрочен рейтинг: А-3;  

• Повишава дългосрочен рейтинг по 
национална скала: от A (BG) на А+ (BG) и 
запазва краткосрочен рейтинг по 
национална скала: А-1 (BG); 

• Променя перспективата по рейтингите от 
стабилна на положителна, 

с което изразява своето становище за запазено 
положително развитие на компанията в 
периода на преглед на кредитния рейтинг, 
протекло при ръст в стойността на активите, 
без влошаване в качеството им, при подобрен 
финансов резултат и поддържани добри нива 
на повечето от финансовите показатели, 
включително много ниска кредитна 
задлъжнялост и добро ниво на ликвидност. 

Използвани за оценката са официално 
приетите от БАКР методологии за присъждане 

на рейтинг на банка (https://www.bcra-
bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf) и 
за присъждане на корпоративен кредитен 
рейтинг (https://www.bcra-
bg.com/files/Corporate_Methodology_2016_bg.p
df). 

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. 
 

Политическата обстановка в България се 
запазва стабилна. През 2017г. икономиката на 
страната бележи реален ръст от 3.6% (3.9% 
през 2016г.), като основен двигател на растежа 
на БВП е вътрешното търсене. Ръстът на 
крайното потребление се ускорява до 4.5% на 
годишна база, като положителна динамика се 
наблюдава както в частните, така и в 
правителствените разходи. Подкрепено от 
продължаващото нарастване на доходите и 
увеличение на заетостта, потреблението на 
домакинствата бележи ръст от 4.8%. 
Положителен принос към растежа на 
икономиката е отчетен и по линия на 
инвестициите в основен капитал – 3.8% (след 
регистрирания спад от 6.6% през 2016г.). 
Нетният износ има отрицателен принос към 
нарастването на БВП на страната през 2017г. 
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Към края на 2017г. международните резерви 
на БНБ възлизат на 23 662 млн. евро. (46.9% 
от БВП), което е солиден буфер, който 
централната банка използва, за да гарантира 
стабилността на валутния борд и да предпазва 
от евентуални външни шокове.  

През 2017г. притокът на преките 
чуждестранни инвестиции продължава да се 
понижава до 1.9% от БВП (с номинален спад от 
12% спрямо 2016г.).  

Данните за трудовия пазар през 2017г. 
отбелязват рекордно високи показатели за 
икономическата активност и заетостта на 
населението. Възходящ остава и трендът при 
доходите от труд. Коефициентът на 
безработица достига до пред-кризисните си 
нива (5.7% за последното тримесечие на 
2017г.).  

Ценовото равнище в България (измерено 
чрез средногодишния ХИПЦ), продължава 
плавно да се покачва. През шестте месеца от 
периода септември 2017г. – март 2018г., 
инфлацията достига 1.4%, като през първите 
три месеца на 2018г. по-съществен принос за 
формирането ѝ имат ускореното нарастване на 
цените на услугите и повишението на 
административните цени, докато влиянието на 
международните цени отслабва. Вътрешните 
фактори, които също благоприятстват 
нарастването на ценовия индекс, са ръстът на 
доходите и потреблението на домакинствата. 

Нарастващата икономическа активност през 
последните години осигурява подобрение в 
състоянието на публичните финанси на 
страната. След като през 2016г. балансът по 
Консолидираната фискална програма (КФП) 
отчете излишък, през 2017г. тази тенденция е 
затвърдена и бюджетният баланс за втора 
поредна година е положителен. Салдото по 
КФП за 2017г. е в размер на 846 млн. лв. (0.9% 
от БВП) и се формира, както от излишък по 
националния бюджет, така и от излишък по 
европейските средства. Заложената първо-
начално бюджетна цел за 2017г. бе дефицит в 
размер на 1.4% от БВП, тоест салдото отчита 
подобрение с 2.3 п.п. спрямо прогнозата.  

Целта за дефицита по КФП за 2018г. е 1% от 
БВП. Правителството заявява намерение за 
продължаване на политиката за постепенна 

консолидация и в актуализираната 
средносрочна бюджетна прогноза залага цел 
за дефицита през 2019г. в размер на 0.5% от 
БВП и достигане на балансиран бюджет през 
2020г. В средносрочен план не се предвиждат 
значителни промени в данъците. Запазването 
на политиката за постепенна консолидация е 
предпоставка за свеждането до минимум на 
потенциалното негативно въздействие на 
фискалната политика върху икономическата 
активност. 

Нивото на държавния дълг, представено като 
съотношение „държавен дълг / БВП“, спада в 
края на декември 2017г. до 23.9% (при 27.4% в 
края на 2016г.). Страната остава с ниво на 
дълга значително по-ниско от максимално 
допустимата референтна стойност на 
Маастрихтския критерий за конвергенция от 
60%. В сравнителен план със страните-членки, 
България запазва третата си позиция по най-
ниско ниво на държавна задлъжнялост, като 
пред нея се нареждат само Естония с дълг в 
размер на 9.0% от БВП и Люксембург с дълг в 
размер на 23.0% от БВП.  

Банковата система на страната остава 
стабилна, като се характеризира с 
продължаващо нарастване на активите, при 
поддържан в последните две години ръст в 
кредитирането и нарастване на привлечените 
средства под форма на депозити. Запазени са 
високите нива на капиталова адекватност и 
ликвидност, при подобряване качеството на 
активите, със свиване на необслужваните 
експозиции до 10.2% в края на 2017г. (12.9% в 
края на 2016г.). Последната приключена 
финансова година (2017г.) е характерна с 
намаляващ темп в ръстът на печалбите 
отчетени в банковата система. За 
благоприятното състояние на банковия сектор 
свидетелстват и направените през 2016г. 
преглед на качеството на активите и стрес 
тестове за устойчивост на банките в България. 
Обявените резултати от тях показват, че 
банковият сектор е стабилен, добре 
капитализиран и публична подкрепа на банки с 
държавен ресурс не се налага. 

Анализ на сектора 

През периода на актуализация (юли 2017г. – 
юни 2018г.) не са настъпили значими промени 
в нормативната база, уреждаща дейността на 
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дружествата, специализирани в кредитиране, и 
в частност – отпускащи т.нар. „бързи кредити“. 

Броят на дружествата в сектора не търпи 
съществени промени през периода на 
актуализация, като към края на 2017г. е 
непроменен (157), повишава се с две към март 
2018г. (159) и отново става 157 бр. към 
30.06.2018г. 

През 2017г. размерът на активите, разгледан 
на годишна база, продължава да нараства за 
пета поредна година, като е отчетен най-
високия годишен ръст (10.1%, 307.3 млн.лв.), а 
достигнатата стойност от 3 345 млн.лв. е най-
високата след 2006г. През първите шест 
месеца на 2018г. ефектът от реализирания за 
2017г. ръст е елиминиран изцяло, след като 
общата стойност на активите се понижава с 
12.3% (410.0 млн.лв.) спрямо края на 2017г., а 
формираното ниво е близко до това от края на 
2015г. 

Динамиката на кредитите продължава да е 
сходна с тази на активите, като през 2017г. е 
отбелязано повишение от 9.5% (след като в 
предходната година е реализиран най-високия 
ръст за петгодишен период - 14.7%), а през 
първото полугодие на 2018г. кредитите се 
понижават с 11.6% (318.8 млн.лв.), като при 
потребителските е отчетено и по-голямо 
намаление (18.3%, или 377.4 млн.лв.). 

Измененията в стойността на активите и 
кредитите в последната година могат да бъдат 
обяснени в голяма степен със значимото за 
сектора отпадане на тези на „БНП Париба 
Пърсънъл Файненс“ ЕАД (~14% от активите и 
~16% от кредитите на сектора), след като 
дружеството продължава да осъществява 
дейността си в България като банков клон.  

Запазено е статуквото кредитите да формират 
основната част от общите активи – 82.2% в 
края на 2017г. (82.6% към края на 2016г.). 

Анализът на срочната кредитна структура 
показва, че делът на краткосрочните заеми (до 
1 година) се запазва без значими колебания на 
нива около 23-24% (23.2% за 2016г., 23.5% за 
2017г. и 23.7% към средата на 2018г.). Запазва 
се тенденцията на повишение в дела на 
дългосрочните заеми (над 5 години), както през 
2017г. (с 1.7 п.п. на годишна база), така и 
половин година по-късно (с 3.2 п.п. спрямо края 

на предходната година), като тежестта им в 
края на периода достига 47.0%. Посоченото 
увеличение е за сметка на тежестта на 
средносрочните кредити (със срок между 1 и 5 
години), чийто дял намалява от 34.6% в края на 
2016г. до 29.3% в края на юни 2018г.  

През 2017г., за четвърта поредна година се 
наблюдава увеличение на привлечените 
средства от сектора под форма на кредити, 
като темпа на ръст допълнително се забавя и 
възлиза на 3.4% (8.2% за 2016г., 12.4% за 
2015г.). За първото полугодие на 2018г. 
привлечените средства под формата на 
кредити отчитат спад от 13.3% (257.3 млн.лв.) 
спрямо края на 2017г., като тук отново следва 
да се отчита влиянието на „БНП Париба 
Пърсънъл Файненс“ ЕАД, чиито банкови заеми 
и овърдрафти са формирали ~23% от тези на 
сектора. Покритието на активите от привлечени 
от заеми средства се запазва на относително 
ниски нива (около 50%), като към края на 2017г. 
възлиза на 47.6% (50.6% за 2016г.), а към края 
на юни 2018г. на 45.4%. Посочените равнища 
продължават да са чувствително по-ниски 
спрямо отчетените през периода 2008г.-2009г. 
(76%-79%). Въздържането от привличането на 
допълнителни средства и задържането на 
ниски нива на задлъжнялост може да се 
възприема като индикация за относително 
изчерпан потенциал за растеж на сектора.  

И през последната приключена година се 
наблюдава значителен ръст в генерираната 
съвкупна печалба – с 56.7% (44.4% в 
предходна година), като равнището ѝ (243.7 
млн.лв.) достига най-високата стойност за 
последните пет години. През първото 
шестмесечие на 2018г. печалбата нараства с 
25.1% (9.9% за Н1-2016) спрямо съответния 
период на предходната година, като достига 
157.3 млн.лв., което представлява 64.5% от 
печалбата за 2017г. Противно на растящата 
съвкупна печалба, през първите шест месеца 
на 2018г. е регистриран спад в собствения 
капитал (с 13.1%), частично обясним отново с 
влиянието от излизането от сектора на „БНП 
Париба Пърсънъл Файненс“ (~8% от сектора).    

През периода на актуализация се запазва 
тенденцията на спад на необслужваните 
кредити – с 16.2% (66.3 млн.лв.) за последната 
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завършена година при отчетено намаление с 
12.8% през предходната.  

Върху подобряването на кредитния портфейл 
на дружествата значително влияние оказват 
извършвани продажби на влошени кредити 
на специализирани компании за събиране на 
вземания. Според, представени от Асоциация 
на колекторските агенции в България1 (АКАБГ), 
данни от проучване за задълженията на 
домакинствата и бизнеса през 2017г., средният 
размер на необслужваните задължения в 
страната намалява с 15% спрямо 2016г. (от 912 
лв. за 2016г. на 775 лв.), което в съчетание с 
отчетеното от Националния статистически 
институт увеличение на доходите се приема 
като повишена поносимост на дълговото 
„бреме“ за домакинствата. По отношение на 
структурата на възложителите, данните на 
Асоциацията показват запазването на 
относителна стабилност през 2017г., като 
банките продължават да заемат първата 
позиция, но делът им намалява спрямо 
предходната година и възлиза на 41.6%, а 
„Бързите кредити“ изместват телекому-
никационните продукти и достигат малко над 
30% от обработваните от колекторските 
агенции дългове. 

Перспективите пред сектора се запазват 
умерено благоприятни, основавайки се на 
предвижданията за ръст на икономиката, 
нарастване на доходите, покупателната 
стойност и потреблението, което да доведе и 
до по-голяма увереност на кредитополу-
чателите по отношение на личните им 
финанси. Важен фактор за развитието на 
бранша ще продължи да бъде разширяването 
на достъпа до предлаганите услуги в 
електронен вариант и развиване на електронни 
канали за продажба. От друга страна, 
нормативно уредения таван за постиганата 
доходност и засилващия се интерес на банките 
(чрез свързани дружества или директно) към 
посочения сегмент са предпоставка за 
ограничаване на възможностите за 
поддържане на високите нива на реализирана 
доходност, както и за увеличаването на 
конкурентния натиск. 

                                                 
1 https://acabg.bg/ 

През периода на актуализация на рейтинга 
„Кредисимо“ ЕАД променя юридическата си 
структура в ЕАД, като досегашните 
собственици на капитала са посочени като 
акционери в новият му едноличен собственик – 
Кредисимо Холдинг Лимитед, Малта, а 
основния капитал остава непроменен – 5 
млн.лв. Дружеството запазва системата и 
състава на органите си за управление и се 
управлява заедно и едновременно от двамата 
Изпълнителни директори – Сокол Янков и 
Георги Карпузов. 

Акционер 9.2018 9.2017 2015 

Credissimo Holding Ltd, Malta 100.0% - - 

Коста Кънчев - 28.34% 28.33% 
Сокол Янков - 30.83% 30.83% 
Асен Бенев - 22.83% 25.83% 
Адвенкос ЕООД - 15.00% 15.00% 
Новеа Асет Мениджмънт ЕООД - - 0.01% 
Георги Карпузов - 3.00% - 

След учредяването в предходен период на 
преглед на две нови дъщерни дружества: 

• ФД Кредисимо ДООЕЛ, Скопие, (100% 
участие) - започва да функционира 
оперативно като финансово дружество от 
септември 2016г., като към края на 2017г. 
формира портфейл от 1.3 млн.лв.; 

• „Кредисимо супер“ ЕАД (100%) - учредена 
през май 2017г. с планирана дейност по 
осъществяване на обратен финансов 
лизинг по употребявани МПС и формиран 
портфейл към края на 2017г. с все още 
минималната стойност от 19 хил.лв.; 

в периода на настоящия преглед са учредени 
още две финансови дружества: 

• Кредисимо Румъния И.Ф.Н.С.А – участие 
99.9%, регистрирано през юли 2017г. и не 
осъществяващо оперативна дейност през 
годината; 

• Кредисимо Полска СП.ЗО.О. (100%) - все 
още не осъществява оперативна дейност; 

Разширяването на икономическата група на 
дружеството на три нови пазара – Македония, 
Румъния и Полша е характерната за 
анализирания период промяна. Ръководството 
на дружеството планира и развиване на 
дейност и на други два.  

Запазва се и пълното притежание на капитала 
на дъщерното „Ай Тръст“ ЕООД (небанкова 
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финансова институция) извършващо 
гаранционни сделки и придобиване на 
вземания по кредити и други форми на 
финансиране. 

Динамиката на собствения капитал през 
анализирания период продължава да се 
определя от финансовия резултат и 
разпределяните парични дивиденти, а като 
резултат на по-високи печалби, през 2017г. е 
отчетен ръст на собствения капитал от 19.6% 
(4.6% в предходен период), а за първите шест 
месеца на 2018г. повишението е с още 18.7% 
спрямо края на 2017г. 

Нивото на некоригирания ливъридж нараства 
през 2017г. до 1.47 (от 1.37 в края на 2016г.), 
отчитайки по-високия темп на нарастване на 
активите (28.0%) спрямо собствения капитал 
(19.6%). През първото полугодие на 2018г. е 
формиран спад до 1.33, породен от 
изпреварващо нарастване на собствения 
капитал (ръст в печалбата включително от 
влиянието на приходи от дивиденти – 3.5 млн. 
лв.) спрямо стойността на активите. 
Аналогична е динамиката и на коригирания 
ливъридж, при запазване на порядъка в 
стойностите на показателя (1.41 в края на 
2017г. и 1.35 към 30.06.2018г.), поради не 
особено значимата относителна стойност на 
притежаваните дълготрайни материални и 
нематериални активи. 

През последните две завършени години както 
некоригираният, така и коригираният ливъридж 
на „Кредисимо“ ЕАД се характеризират с по-
ниски нива спрямо средните за конкурентната 
група2, но относително еднаква с тази, за три 
от петте анализирани дружества. 

В периода на преглед на кредитния рейтинг, 
„Кредисимо“ ЕАД запазва без промяна 
източниците си на финансиране от края на 
първото полугодие на 2017г., ползвайки два 
кредита от юридически лица – небанкови 
институции, чиито лихвени условия са 
подобрени след анексиране на договорите, а 
стойността на задълженията по тях намалява с 
6.7%. Дружеството не ползва банкови кредити 
след 2015г., когато погасява последните си 

                                                 
2 Включва: „Изи Асет Мениджмънт“ АД; „Профи Кредит 

България“ ЕООД; „Сити Кеш“ ООД; „Нет Кредит“ ООД и 
„4финанс“ ЕООД. 

задължения от такъв тип и не е финансирано 
чрез облигационни заеми. 

През 2017г. общата стойност на 
задълженията нараства значително (50.5%, 
до 6.5 млн. лв.), като ръстът е получен основно 
от увеличени търговски задължения към 
дъщерното дружество „Ай Тръст“ ЕООД 
(размер от 5.9 млн. лв.), които формират 62.6% 
от общите задължения в края на годината. Към 
края на първо полугодие на 2018г. общата 
стойност на задълженията намалява с 15.8% 
спрямо края на 2017г., като следствие 
изплатените данъчни задължения и 
значителен спад (12.8%) в търговските 
задължения. 

Посочените изменения в задълженията, 
пречупено през постоянното увеличение на 
собствения капитал, пораждат увеличение в 
стойността на коефициента на задлъжня-
лост (до 0.47 от 0.37 година по-рано) към края 
на 2017г. и намаление към 30.06.2018г. до 0.33. 
В сравнителен план, и през 2017г. „Кредисимо“ 
ЕАД продължава да заема благоприятна 
позиция спрямо дружествата от конкурентната 
група, с поддържаното равнище на показателя 
под средното ниво (1.39) и под всички останали 
компании с изключение на една.  

В периода на актуализацията (06.2017г. – 
06.2018г.) се запазва установената за 
дружеството постоянна тенденция на 
нарастване на активите, при отчетени през 
периода по-високи ръстове на годишна база 
(съответно 28% за ‘17/’16 спрямо предходни 
11.4% и 31.0% за Q1’18/Q1’17 спрямо 11.4%). 
Основна причина за ръстовете остава 
разширяването на кредитният портфейл на 
дружеството – с 29.0% за 2017г. (при 16.8% за 
2016г.) и с още 7.8% за шестте месеца на 2018г. 

Структурата на актива остава доминирана от 
нетната стойност на кредитите (над 78%), 
като допълнителен ефект върху нарастването 
в стойността му оказва увеличението на 
инвестициите (със 139.4% - резултат от 
учредените три нови дъщерни дружества - 
Кредисимо супер, Кредисимо Полска и 
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Кредисимо Румъния) и увеличението на 
паричните средства и еквиваленти (15.4%). 

Брутният размер на кредитния портфейл 
продължава да нараства, но при отчитано 
забавяне спрямо темповете от предходни 
години. Формираният за 2017г. ръст по 
основното перо в него – потребителските 
кредити е 23.3% (след 33.8% през 2016г. и 
38.0% през 2015г.), като през първите шест 
месеца от 2018г. увеличението му е вече едва 
1.9%. В структурата на портфейла все по-голям 
дял започват да заемат „други кредити 
свързани с дейността“, където се отчитат 
кредити за финансиране за дъщерните 
дружества. Тази динамика, ведно с обявените 
от ръководството на дружеството планове, 
свидетелстват за пренасочване на усилия към 
оздравяване и качествено подобряване на 
притежавания портфейл, ведно с прехвърляне 
на част от доходността по него в развитие на 
нови пазари и видове продукти. 

В периода е потвърдена тенденцията за 
разглеждане на по-малък брой кредити – 
намален с 1.8%, при аналогичен спад с 1.5% в 
предходните 12 месеца, при леко увеличение в 
усреднения коефициент на одобрение на 
исканията до 34% (от 31%). Отчетени са ръст в 
броя на одобрените кредити и повишение в 
средния размер на отпуснатите суми, което 
довежда до ново за периода на актуализация 
стабилно нарастване на обема на отпуснатите 
кредити от 11.1% (след също стабилен ръст за 
предходни 12 месеца от 14.6%). В последните 
три месеца от разглеждания период се 
наблюдава по-силно изразено покачване в 
средния размер на отпусканите кредити. 

Към края на първото полугодие на 2018г. 
нетните3 кредити без просрочие или с такова 
до 30 дни съставлява 69.3% от общия нетен 
кредитен портфейл, отчитайки леко понижение 
(1.8 п.п.) спрямо края на юни на предходната 
година (71.1%), респективно срещу покачване 
дела на влошените. От своя страна, в общата 
структура на последните нараства размера на 
вземанията класифицирани в по-тежките групи 
на просрочие (съответно тези с период от 181 
до 720 дни със 76.4%, а тези с просрочие над 
720 дни с 29.0%), което заедно с увеличението 

                                                 
3 Включват всички задължения по кредитите, като 

размерът им е намален с начислените обезценки 

с 22.2% в размера на просрочените в период от 
31 до 90 дни, свидетелстват за общо 
влошаване в качеството на портфейла към 
30.06.2018г. По години на отпускане, в 
портфейла към 30.06.2018г., най-висок дял във 
влошените кредити продължават да заемат 
тези, отпуснати в последните две години. Към 
края на полугодието е формирано значително 
намаление в стойностите на съдебните (47.6%) 
и присъдените (55.9%) вземания по кредити, 
получено в резултат на цедиране на вземания 
през септември 2017г. и юни 2018г. 

Покритието на портфейла с обезценки, като 
средна стойност, се запазва без значими 
корекции за периода на анализ – средно около 
33% (с едно по-голямо отклонение – към края 
на първото полугодие на 2017г., когато нивото 
му достига до 36.7%). Към юни 2018г. спадат 
нивата на покритие на съдебните (с 5.2 п.п., до 
56.2%) и присъдените вземания (с 9.3 п.п. до 
също 56.2%). 

Дружеството поддържа практиката на 
цедиране на части от кредитния си портфейл, 
като за периода на преглед са извършени две 
такива сделки – през септември 2017г. и през 
юни 2018г. По първата от тях дружеството се 
освобождава от общо вземания в размер на 2.6 
млн.лв., разпределени относително по-равно 
между присъдени и такива в просрочие над 720 
дни, а по втората са продадени вземания с 
обща стойност от 2.9 млн.лв. разпределени в 
приблизително съотношение 1 към 2 между 
присъдени, в просрочие над 720 дни и 
несъдебни, в просрочие - над 180 дни. 
Начислените обезценки по тези портфейли са 
съответно 69.0% и 61.1%, а договорените цени 
от съответно 17.0% и 21.8%. 

По вид продукти е запазено статуквото, 
основен дял в портфейла на потребителските 
кредити да се формира по „credissimo плюс“ – 
над 95% (аналогично на предходен период), а 
минимални остават дяловете на останалите 
четири предлагани продукта. 

В периода на преглед е отбелязана трайна 
тенденция към спад на новите клиенти 
(започнала от юни-юли 2017г.), като от нива от 
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около 39% тогава, техният дял достига до ниво 
от около 22% към юни 2018г. 

Без значима промяна остават поддържаните 
съотношения между кредитите с еднократно 
погасяване и тези с погасяване на вноски – 
поддържано съотношение около 30 / 70%. По-
характерно е изменението в последните 
дванадесет месеца, предоставяните продукти 
с еднократно погасяване на нови клиенти да 
превишават или да са равни на тези 
погасявани на вноски. 

През 2017г. „Кредисимо“ EАД продължава да 
генерира ръст в приходите от лихви (22.4%), 
потвърждавайки посоката на изменение от 
предходен отчетен период (с отчетен ръст от 
25.3%). Тенденцията е прехвърлена и в 
първите шест месеца на 2018г., но с формиран 
по-нисък ръст (13.2%) спрямо отчетния такъв 
за първото полугодие на 2017г. (22.6%). 

Увеличаването на лихвените приходи протича 
при едновременно нарастване на брутните 
кредити, което обуславя поддържането на 
коефициента Приходи от лихви / Брутни 
кредити средногодишно, относително 
непроменен в тесните граници 24.5 – 25.0 % 
през последните три години. Аналогично, без 
промени (около 35.5%) се запазва и съотно-
шението на Приходите от лихви към 
средногодишна балансова (нетна) 
стойност на кредити. И през 2017г. 
„Кредисимо“ ЕАД продължава да поддържа 
чувствително по-ниско равнище на последния 
показател в сравнителен план спрямо 
средното ниво за избраната конкурентна група. 

В периода продължава да се отчита намаление 
на лихвените разходи - с 49.8% на годишна 
база за 2017г. (при 44.0% за 2016г.) и с по-
малките 7.8% за I-во полугодие на 2018г. 
Оформено е понижение в съотношението 
Разходи за лихви / Среден размер на 
лихвените пасиви (от 5.2% на 1.8%), по 
нивото на който дружеството запазва 
заеманата благоприятна позиция значително 
под средното за конкурентната група равнище 
(увеличено на 10.4% от 8.7% за 2016г.). Плавно 
и постоянно до края на първото полугодие на 
2018г. нараства стойността на лихвения спред. 

Отчетеният от „Кредисимо“ ЕАД за 2017г. 
резултат (на индивидуална база) е нетна 

печалба, в размер на 6 974 хил.лв., 
превишаваща с над 2.5 пъти печалбата за 
2016г. (2 745 хил.лв.) и е най-високата стойност 
регистрирана от дружеството в петгодишен 
ретроспективен план. Върху нарастването ѝ 
най-значително влияние оказва ръстът в 
доходите по сключени договори за гарантиране 
на кредити, следвано от увеличението в 
размера на приходите от лихви и ефектът от 
намаление в размера на извършени преоценки 
по кредитния портфейл. Част от тези позитивни 
изменения е изконсумирана от общото 
нарастване на административните и 
оперативни разходи (в които най-голям е 
ръстът на разходите за персонал). 

За първото полугодие на 2018г. компанията 
реализира нетна печалба в размер на 5 790 
хил.лв., която е с 35.8% по-висока от резултата 
за I-во полугодие на 2017г., като основен 
източник за нарастването ѝ се явяват 
нарасналите приходи от дивиденти (3.5 
млн.лв. спрямо 1.0 млн.лв.). 

Периодът е характерен със значителни 
покачвания в нивата на съотношенията на 
нетната и  оперативната печалба към средния 
размер на активите. 

 

На консолидирана база, по-значимо влияние 
върху отчетите за 2017г. оказват единствено 
отчетените от „Ай Тръст“ ЕООД резултати. 
Консолидираният резултат на „Кредисимо“ 
ЕАД за 2017г. е нетна печалба в размер на 
9 791 хил.лв. (7 318 хил.лв.), отчитайки ръст от 
33.8% спрямо предходна година. Нарастването 
в общата стойност на активите е 28.8% (до 
обем от 30.9 млн.лв.), а общата стойност на 
задълженията се увеличава с 31.2% (до размер 
от 3.2 млн.лв.). 
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Постигнатият по-висок финансов резултат се 
отразява във възстановяване на част от 
загубената в предходната година стойност от 
нивото на възвръщаемост на активите, 
което достигайки до 26.3% (след като за 2016г 
регистрира спад до 12.4%), а позитивната 
тенденция на изменение е продължена и през 
първото полугодие на 2018г. 

През 2017г. продължава започналото от 
предходната година понижение в стойността на 
съотношението на текущите активи към 
пасивите без собствен капитал, чиято 
стойност в края на годината е 2.73 (3.36), което 
е ниво близо до най-ниското за дружеството в 
петгодишен ретроспективен период. 
Изменението е получено в резултат на 
изпреварващото повишение на задълженията 
(50.5%) спрямо това на текущите активи 
(22.1%), но следва да бъде отчитан фактът, че 
62.6% от общата стойност на задълженията са 
към дъщерното дружество „Ай Тръст“ ЕООД. 
През първото полугодие на 2018г. посочената 
тенденция се променя, като в края на периода 
стойността на показателя достига 3.51 (3.08 
към 30.06.2017г.), като изменението се дължи 
основно на намаление в размера на 
задълженията към дъщерното дружество. 

Кредисимо“ ЕАД се позиционира благоприятно 
спрямо референтната група по ниво на 
показателя Текущи активи / (Общо пасиви – 
собствен капитал) със стойности за 
последните две години значително 
надвишаващи средните за групата. 

През периода на преглед относително високо 
нарастване на текущите задължения през 
2017г. (с 52.3%), изпреварващо това на 
краткотрайните активи, довежда до спад в 
текущата ликвидност4 на дружеството до 2.77 
(3.45 в края на предходната година). При 

                                                 
4 Стойностите на текущата и бърза ликвидност съвпадат, 

тъй като дружеството не притежава материални запаси  

оценка на това изменение, отново следва да се 
има предвид високата тежест на задълженията 
към дъщерното дружество „Ай Тръст“ ЕООД. 
През първото полугодие на 2018г., под влияние 
еднопосочните въздействия от ръст в 
краткосрочните активи и намаление в 
стойността на краткосрочните задължения, 
стойността на показателя възстановява 
загубената си стойност достигайки до ниво 
3.57, което превишава това от края на 2016г. 
(3.45). 

Незабавната ликвидност следва аналогична 
динамика през периода на преглед, отчитайки 
спад до 0.25 през 2017г. (с 0.13 п.п.) и 
увеличение през първото шестмесечие на 
2018г. до ниво 0.34, което е с 0.04 п.п. по-ниско 
от това, към края на 2017г. Определящо за 
динамиката на показателя е посоченото по-
горе изменение в краткосрочните задължения. 
Наличностите на паричните средства и 
еквиваленти са почти без промяна към края на 
2017г. и нарастват през първите шест месеца 
на 2018г. с 15.4%. 

В сравнителен план „Кредисимо“ ЕАД остава 
позиционирано през последните две години 
под средното за конкурентната група ниво на 
показателя за текуща ликвидност, като по-
ниски нива са отчетени единствено от едно от 
дружествата.  

В периода на преглед компанията не променя 
позициите си спрямо изследваната група 
дружества – трето място по размер на активи, 
второ по размер на собствен капитал и трето по 
общи приходи (като по този показател скъсява 
значително разликата спрямо предходно 
позиционирано дружество). Общо, по голяма 
част от разгледаните финансови показатели 
дружеството реализира по-добри стойности 
спрямо тези на останалите дружества.    

 

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази намаляването на приходите, 
допълнително влошаване на кредитния портфейл, респективно продължаващо нарастване на 
разходите за обезценки и значително понижаване на финансовия резултат на дружеството. 

Положително влияние върху рейтинга на дружеството може да окаже устойчиво подобряване 
на финансовите показатели, повишаване на генерираната печалба, подобряване качеството на 
портфейла и повишаване на събираемостта по вземанията и подобряване и/или внедряване на 
нови системи за оценка на вземанията.  
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Основни финансови показатели 

(хил.лв.)  6.2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Балансово число 32 051 29 762 23 250 20 880 15 189 9 651 

Брутни кредити 34 924 33 081 26 995 21 392 18 162 11 138 

Собствен капитал 24 051 20 262 16 938 16 193 10 970 5 804 

Лихвен спред 11.4% 22.7% 19.7% 13.0% 64.8% 82.3% 

Нетен финансов резултат 5 790 6 974 2 745 6 523 5 166 2 809 

Възвръщаемост на активите (средногодишно) 20.5% 26.3% 12.4% 36.2% 46.4% 43.0% 

Коефициент на текуща ликвидност 3.6 2.8 3.5 4.2 6.7 4.3 

 

 
 
 
 
 
 
*Рейтингова история: 
Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на 
корпоративен кредитен рейтинг, съответно с прилаганата за нея скала за оценка и не са 
директно сравними с рейтингите, присъдени след влизането в сила на актуалната методология 
от 04.07.2016г. 
 

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ          
Първоначален 

рейтинг 
28.08.2015 

Мониторинг 
05.07.2016 

Дългосрочен рейтинг : BB+ 
BB+ (под 

наблюдение) 

Перспектива : стабилна - 

Краткосрочен рейтинг : B 
B (под 

наблюдение) 

 

 


