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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД 

(БАКР) 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.  

На проведено на 04.11.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Кредисимо“ ЕАД. Заседанието е ръководено 
от д-р по икономика Кирил Григоров, в 
качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведена дискусия по 
измененията във факторите влияещи на 
рейтинга през периода на преглед, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното 
решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
потвърждава присъдените на „Кредисимо“ 
ЕАД рейтинги, както следва: 

 Дългосрочен рейтинг     BBВ ,  
краткосрочен рейтинг      А-3 , 
и  „стабилна” перспектива; 

 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала 
А+ (BG) ,  
краткосрочен рейтинг по национална скала 
А- (BG)  
и „стабилна” перспектива, 

с което изразява становището си за запазено 
стабилно управление на компанията в 
условията на икомомическата криза породена 
от пандмията на COVID-19, независимо от 
известното влошаване в качеството на 
управлявания кредитен портфейл. 

Използвани 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.pdf ). 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала:  
(https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf ). 

За изработването на доклада и  присъждането на 
рейтинг е използвана информация от оценяваната 
банка, Българска  Народна Банка, Национален 
Статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

mailto:v.petrov@bcra-bg.com
mailto:stamenova@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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https://www.bcra-bg.com/files/Corporate_Methodology_2016_bg.pdf
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https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети както 
в България, така и във всички нейни 
политически и икономически партньори. Заради 
безпреце-дентната криза страната беше в 
извънредно положение от 13.03 до 13.05.2020г., 
а правителството предприе редица 
законодателни мерки за ограничаване на 
негативните икономическите последици. 
Впоследствие извънредното положение бе 
заменено от „извънредна епидемична 
обстановка“, която ще продължи поне до края на 
ноември 2020г., наред с нови социално-
икономически мерки. 

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки 
за ограничаване на заразата оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху икономичес-
ката активност в страната. Безпрецедентният 
шок нарушава положителната динамика на БВП 
в началото на годината, като реалният растеж 
се забавя до 1.2% на годишна база още през 
първото тримесечие, а пълният му ефект се 
разпростира в рамките на второто тримесечие, 
през което е отчетен спад от 8.2%. Така 
осреднено за първото полугодие на 2020г. БВП 
на България спада с 4.2% при ръст от 4% за 
аналогичния период на 2019г. За 2020г. 
Европейската комисия прогнозира  спад на БВП 
от 7.2% за България. В резултат от въведените 
мерки за социална дистанция, ръста на 
безработицата и понижението на 
разполагаемия доход, потребителските разходи 
на домакинствата намаляват с 2.4% на годишна 
база средно за първите шест месеца на 2020г., 
докато колективното потребление отчита 
реален ръст от 3.8% и има положителен принос 
за изменението на БВП през анализирания 
период. Същевременно ограниченото търсене и 
несигурността рефлектират върху 
инвестиционни-те решения на фирмите, поради 
което брутното образуване на основен капитал 
спада с 8.2%, а запасите значително се свиват.  

След като през 2019г. пазарът на труда отчита 
рекордно ниска безработица (4.2% от активното 
население над 15г. възраст) и рекордно висока 
заетост (54.2%) за последните 15 години, през 
2020г. условията на пазара очаквано са 

влошени основно в резултат на 
ограничителните проти-воепидемични мерки. 
През второто тримесечие на 2020г. равнището 
на безработица е 5.9% (при 4.2% година по-
рано). Броят на регистрираните безработни по 
данни на Агенцията по заетостта във 
възрастовата група 15-64г. е с 63% по-висок 
през тримесечието спрямо същия период на 
предходната година, като достига 287 хил. 
души. 

Годишният темп на инфлация, измерен чрез 
ХИПЦ, рязко се забавя в хода на 2020г., като 
спада от  3.4% през януари до 0.4% през юли, а 
през август за пръв път от началото на годината 
отчита леко повишение - до 0.6%. Основен 
принос за низходящата динамика имат сривът в 
международните цени на петрола и свиването 
на частното потребление поради 
безпрецедентната здравна криза. 
Същевременно храните затвържда-ват ролята 
си на основен инфлационен двигател, макар че 
и при тях се наблюдава понижение в темпа на 
прираст на цените. 

България навлиза в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция, акумулирани 
резерви и ниско ниво на държавен дълг. 
Първоначално заложената бюджетна цел за 
2020г. е постигане на балансирано салдо, но 
безпрецедентната криза с COVID-19 налага 
извънредна актуализация на разчетите поради 
очакваното неизпълнение на приходите и 
необходимостта от извършването на 
допълнителни разходи. С ревизията от април 
прогнозното салдо по КФП е изменено на 
дефицит в размер на 3.5 млрд. лв. или 3% от 
прогнозния БВП. Очакваме съотношението на 
държавния дълг към БВП да се покачи до около 
25% през 2020г. поради нуждата от 
финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП. 

Банкова система 

На 10 юли 2020г. българският лев беше включен 
във валутния механизъм II (ERM II). Паралелно 
с това беше обявено и решението на ЕЦБ за 
установяване на тясно сътрудничество с БНБ. 
След като оцени кои български банки отговарят 
на критериите за системно значими институции, 
от 01.10.2020г. ЕЦБ започва директния си 
надзор над УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК 
АД, Обединена българска банка АД и 
Райфайзенбанк (България) ЕАД.  
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Актуалното състояние на банковия сектор 
остава стабилно. Капиталовите съотношения и 
ликвидността на банките са на високи равнища, 
подкрепяни от устойчивия ръст на депозитната 
база.  

В условията на несигурност през първата 
половина на 2020г. кредитирането на 
нефинансовия сектор се забавя, в по-висока 
степен при предприятията. Същевременно по 
Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми 
задължения към банки и дъщерните им 
дружества – финансови институции към края на 
юни 2020 г. са одобрени искания от домакинства 
и предприятия за разсрочване на задължения в 
размер на 8.1 млрд. лв. или 83.1% от 
подадените до този момент. Като дял от 
брутната балансова стойност на кредитите, тази 
сума представлява 12.3%. 

През 2019г. равнището на печалбата е високо, 
представлявайки източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Именно поради това 
БНБ взе решение печалбата за 2019г. да бъде 
изцяло капитализирана, като една от мерките за 
допълнително укрепване на капитала на 
банките в условията на кризата, свързана с 
COVID-19. Към средата на 2020г. отчетеният 
финансов резултат е печалба, която е с 43.9% 
по-ниска на годишна база. Нетните приходи от 
лихви и от такси и комисионни запазват 
водещото си значение за формирането ѝ, но при 
отбелязан годишен спад и на двата източника. 
Същевременно стойността на направените 
обезценки нараства двукратно в сравнение със 
същия период на 2019г.  

 

Развитието на икономическите процеси в 
страната, включително в контекста на 
възникналата пандемия от COVID-19, се 
анализират детайлно от „БАКР - Агенция за 
кредитен рейтинг“ и са отразени в присъдения 
непоискан държавен рейтинг на Република 
България. Резюме от доклада за присъдения 
актуален рейтинг на Република България е 
достъпен на официалния сайт на БАКР: 
https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2020_
bg.pdf 

 

 

Секторен анализ   

През периода на актуализация няма 
съществени промени в нормативната база, 
уреждаща дейността на небанковите 
кредитиращи дружества. 

Броят на дружествата, регистрирани от БНБ по 
чл.3а от ЗКИ, за осъществяване на дейност по 
отпускане на кредити, се запазва относително 
постоянен, като се отчита и това, че поддържа-
нето на тази бройка се извършва на фон на 
прекратяване на дейност и отнемане на лицензи 
от БНБ и новорегистрирани дружества, каквито 
за 2019г. са 12 бр. (след 12 бр. и за 2018г.), а 
през първите девет месеца на 2020г. 
регистрираните нови компании са четири.  
Наличието на нови регистрации в последните 
три години може да се разглежда и като фактор, 
показващ запазване на очакванията в бизнеса 
за продължаващо стабилно развитие на сектора 
и наличие на достатъчно добри възможности 
пред дейността в него. 

След причинения през 2018г. формален спад в 
размера на активите в сектора, причинен от 
излизане от него на един от големите участници 
в сектора – „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ 
ЕАД (вляло се в БНП Париба Пърсънъл 
Файненс С.А., Франция и продължило дейността 
си в България, като клон), през 2019г. секторът 
отбелязва нарастване на активите с 16.9%, 
последвано от такова с 8.0% за първите шест 
месеца на 2020г. Небанковите финансови 
дружества специализирани в кредитиране 
успяват да поддържат ръст в обема на 
предоставените кредити, който достига до 
19.0% (461.7 млн.лв.) за 2019г. и такъв, от 1.6% 
(47.3 млн.лв.) за първите шест месеца на 2020г. 
Стойността на предоставените заеми към 
30.06.2020г. е в размер на 2.945 млрд.лв. (или 
2.7% от БВП, спрямо 2.2% към края на 2019г.), а 
делът им в общата стойност на активите 
притежавани от сектора остава силно 
доминираща (80-85% в последните три години). 
От своя страна, потребителските кредити също 
запазват основен дял в заемите – средно около 
74% в последните три години). 

Ръстът по кредитните портфейли на 
небанковите кредитни институции се поддържа 
от нежеланието на банките да покрият сегмента 
на къси кредитирания с малки суми на заемите, 
както и от все още голям брой търсещи заеми 
лица, които работят в „сивия“ сектор на 

https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2020_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2020_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2020_bg.pdf
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икономиката, имат лоша кредитна история и 
нямат достъп до по-евтиното банково 
финансиране. Като допълнителен фактор 
влияещ върху набирането на клиенти, се 
запазва и изключително опростената процедура 
по получаването на „бърз“ кредит (включително 
достъпна и изцяло он-лайн в много случаи) и 
бързото получаване на одобрената сума - в 
рамките на няколко часа след кандидатстване. 

Целево, кредитите остават насочени главно за 
покриване на потребителски нужди (дял от над 
90% в последните три години).  

Размерът на привлечените средства в сектора 
продължава плавно да нараства и като обем 
към края на юни 2020г. достига 1.8 млрд.лв., 
поддържайки относително постоянен за 
последните три години дял спрямо активите от 
около 50%.  

Последната приключена финансова година 
(2019г.) е характерна с покачила се обща 
печалба в сектора (с 30.5%, до ниво от 311.4 
млн.лв.). Отчетеният от сектора финансов 
резултат към края на първо полугодие на 2020г. 
(214.3 млн.лв.) е с 5.4% по-висок спрямо 
първото полугодие на 2019г. 

Като следствие от тези резултати, продължава 
да нараства и нивото на собствен капитал в 
сектора (с 16.6% на годишна база за 2019г.) и 
достигната стойност от 1.1 млрд.лв. към края на 
юни 2020г.  

 

Позитивно в развитието на сектора през 2019г. 
остава запазването на тенденцията за спад в 
дела на необслужваните кредити. През 
първото полугодие на 2020г. се наблюдава все 
още не силно изразена обратна тенденция, при 
която делът на необслужваните кредити към 
края на юни 2020г. се покачва до 7.3% (215.2 
млн.лв. в абсолютна стойност). Две причини 
могат да се изведат като основни за този ефект. 
Едната е влиянието на кризата свързана с 

пандемията на COVID-19 и породената от нея 
обща несигурност и намаление на доходите на 
широк кръг лица. Другата е наличието на големи 
сделки по продажби на банкови портфейли 
необслужвани кредити, което влияе на пазара и 
голяма част от малките (небанкови предимно) 
финансови институции задържат сключването 
на сделки по пласиране на влошени части от 
портфейлите си.  

 

Секторът е сред тези, които се очаква да бъдат 
силно повлияни от очакваната криза във 
връзка с COVID-19. Това се очаква да протича 
по две направления. От една страна 
нарастването на безработицата и намалението 
в доходите, произтичащо от намален обем на 
дейността в редица браншове може да доведе 
до затруднения във възможностите на някои 
кредитополучатели да обслужват своевременно 
своите задължения. От друга страна, липсата на 
достатъчен доход ще оказва натиск към търсене 
на допълнително финансиране за покриване на 
належащи нужди. Доколкото „бързите“ кредити 
осигуряват кратък и опростен път до кредитен 
ресурс, може да се очаква общо увеличение на 
заявленията за кредитиране. На този фон, 
решенията на мениджмънта в сектора за нивото 
на риск, който компаниите ще са готови да 
поемат в тази ситуация, ще се окажат и от 
изключителна важност за бъдещото „здраво-
словно“ състояние на бизнеса. 

Към момента на изготвяне на настоящия доклад 
все още не са налице достатъчно публични 
данни за ефектите от кризата върху сектора, на 
база на които да се дадат и по-точни заключения 
за формираните тенденции. Въпреки това, 
определяните в предходни анализи на БАКР 
умерено благоприятни прогнози за развитие 
на сектора не търпят съществени корекции 
към момента, но стават по-зависими от 
нивата на поеманите рискове от 
управленията на компаниите в него. 
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 „Кредисимо“ ЕАД 

В периода на актуализация на рейтинга не са 
настъпили промени в размера на основния 
капитал на дружеството и той се запазва в 
размер на 5 000 000 лв., разпределени в същия 
брой акции, с номинал по 1 лв. всяка, 
притежавани изцяло от Кредисимо Холдинг 
Лимитид, Малта (Credissimo Holding Limited).  

С една в периода на преглед промяна, съставът 
на Съвета на директорите на дружеството е:  

 Сокол Янков – Председател на СД, 
Изпълнителен директор (и акционер в 
едноличния собственик на капитала);  

 Георги Карпузов - член на СД (и акционер); 

 Коста Кънчев - член на СД (и акционер); 

 Ивелин Камбуров - член на СД; 

 Емилияна Неева - член на СД; 

 Биляна Христова - член на СД, заменила 
досегашния член на СД Асен Бенев. 

Особеност за периода на преглед е това, че 
общата икономическа криза породена от 
извънредната ситуация във връзка с 
пандемията на COVID-19 довежда до 
ревизиране на плановете за разширяване на 
бизнеса на дружеството на нови пазари и до 
решение на ръководството за постепенно 
освобождаване от формирания портфейл в 
Полша, както и продажба на създаденото, 
нестартирало дейността си, дъщерно дружество 
в Румъния. Не са извършвани и допълнителни 
инвестиции в останалите дъщерни компании.  

Вместо заложените като цели високи ръстове в 
портфейла на притежаваните компании, 
оперативната дейност на „Кредисимо“ ЕАД е 
насочена към стабилизиране на основните 
бизнес линии, редуциране на кредитния риск по 
новите експозиции и натрупване на достатъчно 
ликвиден буфер, който да гарантира 
съществуването на дружеството. Преодоляни 
са затрудненията свързани с намалял в периода 
март-юли 2020г. нов бизнес. Оптимизирани са 
оперативните разходи, калибрирани са 
моделите за управление на кредитния риск, 
погасени са позициите по получени външни 
финансирания. 

                                                
1 Включва: „Изи Асет Мениджмънт“ АД; „Сити Кеш“ ООД; 
„Нет Кредит“ ООД, „4финанс“ ЕООД, „Фератум България“ 
ЕООД и „София комерс кредит груп“ АД 

Изменението в собствения капитал през 
анализирания период продължава да се 
определя от финансовия резултат и размера на 
разпределяните дивиденти. По-ниският нетен 
финансов резултат за 2019г. не компенсира 
размера на разпределения дивидент по 
резултата за предходна година и рефлектира в 
задържане на традицонния за „Кредисимо“ 
постоянен тренд на нарастване на собствения 
капитал, който е възстановен през първото 
полугодие на 2020г. 

Периодът на преглед се характеризира с 
промяна в качеството на кредитния портфейл, 
изявена по-явно през първото полугодие на 
2020г., когато нивото на редовните кредити в 
нетния кредитен портфейл намалява. Това, 
заедно със задържаното ниво на собствения 
капитал и независимо от високото равнище на 
направените обезценки, довежда до нарастване 
в стойността на съотношението Нетни 
просрочени кредити (над 30 дни) / Собствен 
капитал.  

Нивата на ливъридж, след относително слабо 
колебание в края на 2019г., са възстановени 
през първо полугодие на 2020г., а за целият 
период на преглед се запазват около средните 
за референтна група1 дружества равнища. 
Поддържаното от „Кредисимо“ ЕАД ниво на 
покритие на вземанията по кредитния си 
портфейл със собствен капитал е запазено 
относително високо, което е оценено 
положително за целите на рейтинга.  

В периода на преглед на кредитния рейтинг се 
запазва ниското ниво на ползвания от 
„Кредисимо“ ЕАД привлечен финансов ресурс, 
а като основен източник на финансиране се 
превръщат заемите предоставени от 
собствениците на компанията. Дружеството 
ползва и временни заеми в ограничени размери 
привличани от Р2Р платформи (на които 
компанията се ползва с относително висока и 
стабилна оценка) на база пласирани кредити. 
Дружеството не ползва банкови кредити след 
2015г., когато погасява последните си 
задължения от такъв тип и не е финансирано 
чрез облигационни заеми. 
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Нивото на коефициента на задлъжнялост 
(отношение на пасивите към собствения 
капитал) се запазва относително непроменено 
към 30.06.2020г. (0.41, еднакво с това към края 
на 2018г.), след по-изразено покачване към края 
на 2019г., получено в резултат на временно 
увеличаване в размера на привлечения заемен 
ресурс. Поддържаното равнище по показателя 
остава в позиция под средното ниво за 
референтната група, където две дружества (от 
шест) остават с постигнати по-ниски нива на 
задлъжнялост. 

В периода на преглед дружеството запазва 
трайно установената постоянна тенденция на 
нарастване на активите, като за 2019г. 
отбелязва ръст в стойността им от 15.2% (до 
43.3 млн.лв.), а към юни 2020г. покачването губи 
темп, формирайки ръст на годишна база от 6.6% 
спрямо края на първо полугодие на 2019г. и 
намалява с 3.7% спрямо края на 2019г. 
Изменията остават обвързани с движението в 
основния за структурата на актива елемент – 
нетните кредити, чийто дял бележи малък спад 
към края на 2019г. (до 75%, спрмо 77% година 
по-рано) и допълнителен такъв в първото 
полугодие на 2020г. (до 68% към 30.6.2020г.). 
Най-значимият фактор за това изменение е 
високия размер на направените обезценки.  

Характерно за анализирания период е и 
увеличението в размера (и дела) на паричните 
средства, които от 1.6 млн.лв. в края на 2018г. 
достигат до 5.0 млн.лв. към 30.06.2020г., 
съответстващо на дял от 11.9% (при 4.1% към 
края на 2018г.) от стойността на актива. 

Брутният размер на кредитния портфейл 
продължава да поддържа високите темпове на 
ръст характерни в последните три години, 
отбелязвайки нарастване с 37.7% на годишна 
база към края на 2019г. (след +17.5% за 2018г. и 
+22.5% за 2017г.), продължено и през първото 
полугодие на 2020г. с отчетен ръст на годишна 
база от 29.0% (и по-ниският, от 3.8% за първите 
шест месеца на 2020г.). Посочените изменения 
са подчинени изцяло на движението в 
потребителските кредити, при сравнително 
слабо влияние на „други кредити свързани с 
дейността“, където се отчитат кредитите за 
финансиране за дъщерните дружества. 
Размерът на вземанията по съдебни спорове се 
запазва без съществена промяна в абсолютна 
стойност, но с продължаващо намаление на 

относителния му дял (от 3.5% към края на 2018г. 
до 2.3% в края на юни 2020г.). 

Периодът на преглед е характерен с високо 
увеличение в размера на начислените по 
портфейла обезценки (в 2020г. повлияно и от 
кризата във връзка с пандемичната обстановка), 
в резултат на което покритието на брутните 
кредити от обезценки достига до равнище от 
48.7%, при ниво от 25.5% към края на 2018г. 
Нетният размер на начислените обезценки за 
2019г. е в размер на 11.2 млн.лв., а размерът им 
за първите шест месеца на 2020г. е 6.0 млн.лв.  

Така, нетният размер на кредитния портфейл 
към края на юни 2020г. губи част от своя обем, 
понижавайки се с 6.4% на годишна база и с 
12.1% за първите шест месеца на 2020г. Три от 
останалите дружества в референтната група 
отчитат по-високи растежи в портфейлите, а 
другите три много по-ниски (една от тези 
компании и спад). Оценяваното дружество 
остава с втори по големина нетен кредитен 
портфейл. 

По-подробният анализ на портфейла от 
потребителски кредити на „Кредисимо“ показва, 
че в периода на преглед съотношението между 
искания и одобрения на кредити се променя 
слабо до края на 2019г. и в първите два месеца 
от 2020г. - при ниво на отхвърляни молби около 
средно 63%, общо продължаващ ръст в 
средномесечния брой на исканията за заеми и 
повишаване на средния им размер (с около 100 
лв. за посочения период, до равнище от средно 
1 070 лв.). След обявяване на извънредната 
ситуация свързана с развитието на пандемията 
на COVID-19, следват три месеца (март-май 
2020г.) с формиран постепенен спад в 
исканията за заем и силно увеличаване в броя 
на отхвърлените молби (нива на откази от над 
76% и 78% в март и април), които довеждат до 
спад с повече от 50% в месечните обеми на 
отпуснатите средства. В следващите месеци се 
наблюдава постепенно стабилизиране в 
динамиката на портфейла и към края на юни 
2020г. е възстановено съотношението между 
отхърлени молби и отпуснати кредити, но при 
запазено по-ниско средно равнище на месечния 
отпускам обем (с 33% по-нисък спрямо средния 
за шестте месеца в периода юли-декември 
2019г.) и по-нисък среден размер на единичен 
заем (1 001 лв., спрямо средно 1 119 лв. в 
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анлогичен на почения по-горе шест месечен 
период). 

Измененията са обвързани с предприетите от 
мениджмънта на компанията действия по 
прекалибриране на критериите за управление 
на кредитния риск в съответствие с 
променената от кризата бизнес среда и общите 
негативни изменения в макроикономическите 
показатели в страната. БАКР оценява 
положително този консерватизъм по развитието 
на кредитния портфейл на „Кредисимо“. 

Към края на първото полугодие на 2020г. 
стойността на нетните  кредити без просрочие 
или с такова до 30 дни, съставлява 56.2% от 
общия нетен кредитен портфейл, като бележи 
понижение спрямо поддържаните нива в 
предходни три съпоставими момента (66.2% 
към 30.06.2019г., 69.4% към 30.06.2018г. и 71.1% 
към 30.06.2017г.). В абсолютна стойност, 
редовните кредити намаляват с 6.9%, при 
увеличение с 16.5% и 2.5% в предходни два 
дванадесет месечни периода. 

В периода на преглед не са извършвани 
продажби на вземания от портфейла на 
„Кредисимо“ ЕАД. 

По вид продукти е запазено статуквото, 
основен дял в портфейла на потребителските 
кредити да се формира по един продукт - 
„credissimo плюс“ с дял над 96%. 

Нивото на новите клиенти на дружеството се 
поддържа средно около 20% за периода януари 
2019 - февруари 2020г. (традиционно увелича-
вано около Нова година), т.е. до въникване на 
извънредното положение във връзка с 
пандемичната обстановка в страната. В 
последните три месеца от анализирания период 
компанията рязко намалява броя на кредитите 
предоставени на нови клиенти – до 8.9% през 
април 2020г., 11.0% за май 2020г. и 13.1% за 
юни 2020г., което е израз на наложената от 
ръководството консервативна политика на 
кредитиране в условията на икономическа 
криза. Продължава да се наблюдава и 
изпълнение на заявените намерения, 
разширяването на кредитния портфейл да става 
преимуществено по линия на стари (проверени) 
клиенти, с позитивна кредитна история. 

На база формираното през 2019г. нарастване на 
кредитния си портфейл (увеличение в размера  

на главниците по заеми за годината с 38.3%) 
„Кредисимо“ EАД генерира и ръст в приходите 
от лихви (разглеждани на база индивидуален 
отчет) от 22.9%, който превишава значително 
отчетения такъв в предходна година (11.8%). На 
консолидирана база, за 2019г. ръстът в 
приходите от лихви е отново по-висок (28.5% за 
2019г., след 17.1% за 2018г., при достигнат обем 
от 11.2 млн.лв. (8.7 млн.лв. за 2018г.). Видно е, 
че влиянието на новите развивани портфейли 
върху общата доходност на компанията все още 
слабо остава. 

През първото полугодие на 2020г. тенденцията 
на нарастване се поддържа с отчетено 
увеличение на приходите от лихви със 17.7%, 
което вече е с лек спад спямо растежа в 
аналогичен предходен период (19.9%). 

Въпреки отчетено нарастване, разходите за 
лихви се запазват с ниски стойности (в 
абсолютен и в относителен, спрямо приходите 
от лихви размер).  

Сравнено с предходен период, увеличението на 
лихвените приходи продължава слабо да 
изостава спрямо нарастването на брутните 
кредити, което рефлектира в ново минимално 
понижение в стойността на коефициента 
Приходи от лихви / Брутни кредити 
средногодишно - до 21.9% за 2019г. (22.9% за 
2018г. и около средно 24.5% в предходни три 
години). Трендът се запазва и в първото 
полугодие на 2020г. с отчетено ниво на 
показателя 11.5%, спрямо 12.4% за 
предходното първо полугодие.  

В съотношението на Приходите от лихви към 
средногодишната балансова (нетна) 
стойност на кредитите се наблюдава 
нарастване до 33.0% за 2019г., след по-
същественото понижение от 2018г. 
Постигнатите от оценяваната компания 
равнища по този показател остават едни от най-
ниските спрямо дружествата от референтната 
група (по-ниски са само тези, формирани от „Нет 
Кредит“). За повечето от дружествата в групата 
се наблюдава намаление в стойността на това 
съотношение, а нарастване е отчетено от 
„4финанс“ (както и за предходни две години) и 
„Сити Кеш“.  За 2019г.  

Дружеството отчита понижение от близо 3 п.п. 
(до 17.6%) спрямо нивото на Лихвен спред за 
2018г., формирайки тенденция на понижение в 
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две поредни години, която е продължена и в 
първото полугодие на 2020г. 

Оперативните разходи за 2019г. нарастват 
изпреварващо спрямо ръста в стойността на 
активите, поради което съотношението 
Оперативни разходи / Активи (средногодишно) 
получава ново покачване (с 1.1 п.п.), а 
достигнатото ниво от 43.5% е най-високото за 
последните пет години. Следваната в първото 
полугодие на 2020г. политика на ограничаване 
на оперативните разходи (в голяма степен като 
мерки спрямо ковид-кризата) резултира в 
понижението им със значимите 34.6%, а в 
резултат на това и равнището на разглеждания 
показател се понижава с 9.3 п.п. под нивото му 
от първото полугодие на 2019г. 

Отчетеният от „Кредисимо“ ЕАД за 2019г. (на 
индивидуална база) резултат е нетна печалба, 
в размер на 4.6 млн.лв., която намалява с 44.9% 
спрямо предходната 2018г. (8.4 млн.лв.), 
повлияна в най-съществена степен от 
значителното увеличение на преоценките по 
кредитния портфейл на компанията (нето 11.2 
млн.лв. за 2019г. при 2.9 млн.лв. за 2018г.). 
Текущият резултат за първото полугодие на 
2020г. е по-висок от сравнимото първо 
полугодие на 2019г. с 18.6%, но също е повлиян 
от по-висок размер на обезценки (6.0 млн.лв. 
спрямо 2.7 млн.лв. за съответстващ му период). 

На консолидирана база, отчетеният от 
„Кредисимо“ ЕАД резултат е печалба в размер 
на 4.9 млн.лв., намаляла с 19.9% спрямо 
предходната година (6.2 хил.лв.). 

Оперативният резултат на компанията 
поддържа тенденцията на нарастване от 
предходни периоди, като за 2019г. е  печалба от 
16.0 млн.лв., спрямо такава от 11.9 млн.лв. за 
2018г., а за първата половина на 2020г. е 
печалба от 9.7 млн.лв. спрямо 5.8 млн.лв. за 
аналогичния период на 2019г. Именно добрите 
нива на оперативна печалба и сравнително 
добрите нива на входящи парични потоци, 
позволяват на дружеството да поддържа 
високите нива на начислените обезценки в 
периода на преглед. 

Постигнатия по-нисък финансов резултат за 
2019г., ведно с увеличената стойност на 
активите, се отразява в ново, по-значимо 
понижение на нивото на Възвръщаемост на 
активите - до 11.4% (24.9% за 2018г. и 26.3% 

за 2017г.), което вече е на по-ниско равнище от 
постигнатите от повечето от останалите 
дружества от сравнимата референтна група 
нива (при наличие и на две компании със 
значително повишане на постигнатите нива на 
възвръщаемост на активите). 

 

След отчетеното към края на 2018г. първо за 
последните три години нарастване в стойността 
на съотношението Текущи активи / Пасиви 
(без собствен капитал), към края на 2019г. 
нивото на показателя се понижава до 2.02 (от 
2.87 година по-рано), отразявайки увеличението 
на задълженията (с 60.7% на годишна база), 
което изпреварва това на текущите активи (с 
13.4%). През първата половина на 2020г. 
стойността на показателя се изменя позитивно, 
като е възстановена голяма част от загубената 
му стойност (с ниво 2.72 към края на юни 2020г.) 
в резултат на съществено понижение на 
задълженията (с 28.8%) изпреварващо 
значително отчетеното намаление в текущите 
активи (с 4.4%). 

В структурата на пасива висок остава делът на 
задълженията към свързани лица и силно 
ограничен размера на привлечените външни 
средства (основно от Р2Р платформа/и).  

Характерното за периода на преглед намаление 
в нетния размер на кредитите (ефект от много 
по-високите обезценки), довежда до това, че 
към края на юни 2020г. тяхното ниво е вече под 
нивото на собствения капитал (или постигнато 
равнище на показателя Нетен размер на 
кредитите към Собствен капитал от 97.2%, 
спрямо 125.0% към края на 2019г. и 108.5% към 
края на 2018г.). 

Дружеството остава позиционирано 
благоприятно по отношение и на двата 
разгледани по-горе показатели спрямо по-
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голямата част от компаниите от референтната 
група. 

През периода на преглед нивото на текуща 
ликвидност е без съществени изменения, 
следвайки обща тенденция на слабо 
понижение, като остава високо и спрямо 
равнищата в референтната група (вкл. и 
значително над тези за три от основните 
конкурента в нея). 

Съществено покачване през първото полугодие 
на 2020г. е отбелязано в нивото на показателя 
незабавна ликвидност, формирано като 
резултат от значителното нарастване в размера 
на наличните парични средства (5.0 млн.лв. към 
30.06. спрямо 2.2 млн.лв. шест месеца по-рано). 

Мярката е част от политиката на ръководството 
за формиране на по-висок ликвиден буфер в 
условията на криза, към негативнте ефекти от 
която дружеството е силно изложено. 

В сравнителен план в групата от 8 компании, 
„Кредисимо“ ЕАД се премества с една позиция 
напред, до второ място по размер на приходите 
изпреварвайки „Профи Кредит България“ ЕООД 
и запазва вторите си позиции по размер на 
активите и на собствен капитал. И по трите 
критерии първата позиция в групата се заема от 
„Изи Асет Мениджмънт“ АД. 

 

 

 

 
 
 
Основни показатели 

(хил.лв.)  6.2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Балансово число 41 652 43 259 37 553 29 762 23 250 20 880 

Нетни кредити 28 501 32 442 28 940 23 425 18 157 15 539 

Собствен капитал 29 326 25 951 26 682 20 262 16 938 16 193 

Лихвен спред - 17.6% 21.4% 22.7% 19.7% 13.0% 

Нетен финансов резултат 3 367 4 608 8 366 6 974 2 745 6 523 

Възвръщаемост на активите (средногодишно) - 11.4% 24.9% 26.3% 12.4% 36.2% 

Коефициент на текуща ликвидност 2.7 2.6 2.9 2.8 3.5 4.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази задълбочаване на икономическата криза 
във връзка с пандемията на COVID-19, която да предизвика влошаване в качеството на кредитния 
портфейл, намаляване на приходите и значително понижаване на финансовия резултат на 
дружеството. 

Положително влияние върху рейтинга на дружеството може да окаже устойчиво подобряване на 
финансовите показатели, задържане или повишаване на генерираната печалба, подобряване 
качеството на портфейла и повишаване на събираемостта по вземанията, както и подобряване 

и/или внедряване на нови системи за оценка на кредитоискателите.  
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*Рейтингова история: 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ Преглед Мониторинг Преглед Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 28.09.2016 16.05.2017 13.10.2017 31.10.2018 04.11.2019 

Дългосрочен рейтинг: BBB- BBB- BBB- BBB- ВВВ 

Перспектива: негативна стабилна стабилна положителна стабилна 

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

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

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

Перспектива: стабилна стабилна стабилна положителна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

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

 

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) 

 

 


