
    

  

 

 
бул. Евлоги Георгиев 95 

София 1142 
тел. (+359 2) 9876363 

www.bcra-bg.com 
 

 

„Кредисимо” АД 

Радослав Маринов, водещ финансов анализатор 
r.marinov@bcra-bg.com 

Ивайло Чолаков, финансов анализатор 
i.cholakov@bcra-bg.com 

Весела Величкова, финансов анализатор 
v.velichkova@bcra-bg.com 

Калина Димитрова, финансов анализатор 
k.dimitrova@bcra-bg.com 

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ* Актуализация Мониторинг Актуализация 

Дата на рейтингов комитет: 28.09.2016 16.05.2017 13.10.2017 

Дата на публикуване: 29.09.2016 18.05.2017 16.10.2017 

Дългосрочен рейтинг: BBB- BBB- BBB- 

Перспектива: негативна стабилна стабилна 

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

Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) A (BG) A (BG) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: 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 запазва присъдените оценки на 
„Кредисимо“ АД, с именно: 

 Дългосрочен рейтинг: ВВB-, перспектива: 
стабилна; краткосрочен рейтинг: А-3; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: A (BG), перспектива: стабилна, 
краткосрочен рейтинг по национална 
скала: А-1 (BG). 

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. 

 

Политическа среда 

С достигането до пълноправно членство в ЕС 
през 2007г., българските правителства губят 
основния си стимул за водене на 
реформаторска политика. Към момента 
страната остава в режим на мониторинг, като 
през последните няколко години не се 
наблюдава съществен напредък в нито една от 
проблемните за България сфери, които се 
свеждат основно до борба срещу корупцията и 
подобряване функционирането на съдебната 
система. 

Усложнената международна ситуация също 
поставя страната пред сериозни изпитания. 
Стават очевидни зависимостите на голяма част 
от българския политически и бизнес елит от 
Русия и от Турция. Войната в Сирия, от друга 
страна, изправя България пред проблем с 

http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf
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бежанска вълна. Това засилва 
националистическите и ксенофобски 
настроения, а темата за бежанците бързо 
намира място в политическата риторика.  

Подобни настроения (националистически и 
ксенофобски) се наблюдават и сред страните 
членки от ЕС. Част от тях изразяват негативно 
отношение към разпределението на бежанци 
по квоти във всяка една и отстояват позицията 
си против това решение. Ако тези разногласия 
се задълбочат, те могат да доведат до 
сериозни конфликти и разделение вътре в 
общността. 

 

Икономическа среда 

През 2015г. икономиката отчита реален растеж 
от 3.6% – най-високата стойност за годините 
след финансовата криза, като сред основните 
двигатели са вътрешното потребление и 
износа на стоки и услуги. През 2016г. темпът на 
растеж на икономиката се забавя леко, но 
остава близък до отчетения за година по-рано 
– 3.4%, като сред групите с най-голям принос 
остава износът, а потреблението на 
домакинствата и вносът на стоки и услуги се 
забавят до половината от темповете на 
нарастване, които съответните групи 
регистрират през предходната година. 

Потокът на преките инвестиции в страната, се 
удвоява през 2015г. (до 5.6% от БВП) спрямо 
отчетения през 2014г. (2.7% от БВП). През 
2016г. се забелязва известно свиване в 
преките инвестиционни потоци (до 1.5% от 
БВП), като инвестициите в дяловите 
инструменти възлизат на едва 37.3% от 
отчетените за година по-рано, а дълговите 
инструменти продължават да отчитат отлив, 
който се утроява спрямо година по-рано. 

Запазват се наблюдаваните след 2013г. 
положителни промени в пазара на труда. С 
низходящия тренд в коефициента на 
безработица през последните 3 години, към 
края на 2016г. официално регистрираната 
безработица от Агенцията по заетостта достига 
8.0% (10.0% за края на 2015г.) от активното 
население в страната. Според данните от НСИ 
(наблюдение на работната сила) нивото на 
безработица за населението над 15г. също 
следва тази динамика, като достига 7.6% 
средно за 2016г. при 9.2% за 2015г. 

Доходите средно за икономиката нарастват 
през 2016г. (до 950 лв./месец), като 
номиналният растеж се забавя (до 6.3%) 
спрямо отчетения за година по-рано (8.8%), а в 
реално изражение растежът в средния доход 
през годината се колебае в граници между 9%-
10%. 

Въпреки известно забавяне в понижението на 
цените към началото на 2016г., през второто 
полугодие и първите 2 месеца на 2017г. 
дефлацията остава на нива от около 1.1%-1.4% 
средногодишно, измерена чрез ХИПЦ. 
Причините за продължителната дефлация се 
дължат на промени в цените на около 
половината от групите на индекса. Най-голямо 
влияние оказват промените в групата 
Транспорт, чийто принос се колебае в граници 
0.9-1.4 п.п. за периода април 2015г. – февруари 
2017г. 

 

Публични финанси 

Наблюдава се леко подобрение в състоянието 
на държавния бюджет на страната през 2015г., 
продължаващо и през 2016г. 

Въпреки поетапното нарастване в държавния 
дълг през последните 3 години, 
стабилизирането му на определени нива след 
март 2016г., както и заложеното въздържане от 
емитиране на допълнителен външен дълг в 
закона за бюджета за 2017г. дават основания 
за изграждане на очаквания за известно 
понижение в нивото му през настоящата 
година. В допълнение, през 2017г. настъпват 3 
падежа, при това съществени по стойности 
(общо 2.6 млрд. лв.), най-големият от които е 
по програма на международните капиталови 
пазари (1.9 млрд. лв.). 

Нивото на държавния дълг продължава да 
бъде положителен фактор за България (29.1% 
от БВП към март 2016, като нивото му остава 
почти непроменено до края на годината) в 
сравнителен план спрямо показателите за ЕС. 
Нивото на задлъжнялост средно за съюза е 
около 83.3% от БВП към септември 2016г., а за 
Еврозоната възлиза на 90.1% от БВП. Пред 
България продължават да се нареждат 
единствено Естония и Люксембург, съответно с 
9.6% и 21.5% от БВП към септември 2016г., 
следвани от Румъния (36.2%) и Латвия (37.9%). 
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Банкова система 

Обявените на 13.08.2016г. резултати от 
извършения преглед на качеството на активите 
и проведените стрес тестове за устойчивост на 
банките в България показват, че банковият 
сектор е стабилен, добре капитализиран и 
публична подкрепа на банки с ресурс, 
финансиран от държавния бюджет, не се 
налага. 

 

Анализ на сектора 

През периода на актуализация (юни 2016г. – 
юни 2017г.) не са настъпили значими промени 
в нормативната база, уреждаща дейността на 
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: към юни 2016г. той е 151 и 
година по-късно нараства с 3, достигайки 154 
към края на юни 2017г. 

През 2016г. размерът на активите, разгледан 
на годишна база, продължава да нараства за 
четвърта поредна година, като е отчетен най-
ниския ръст след 2012г. (2.2%), а само за 
първото шестмесечие на 2017г. е отчетен ръст 
от 7.2% спрямо края на 2016г. 

Динамиката на кредитите продължава да е 
сходна с тази на активите, като през 2016г. е 
отбелязано значително по-голямо повишение 
(14.7%, нарастването е най-голямо за 
последните 5 години) от това на активите, 
докато през първото полугодие на 2017г. 
ръстът им спрямо края на 2016г. (5.8%) леко 
изостава от това на общите активи. В края на 
последната завършена година кредитите 
съставляват 82.6% от общите активи, което е с 
9.0 п.п. повече спрямо декември 2015г. Шест 
месеца по-късно тежестта им в актива леко се 
снижава (с 1.1 п.п.), до 81.5%.  

Потребителските кредити през 2016г. 
нарастват с темп 22.1% (средният им ръст за 
последните 4 години възлиза на 20.0%), който 
е с 1.9 п.п. по-висок от постигнатия през 2015г. 
(20.2%), а за първото полугодие на 2017г. 
ръстът им спрямо края на предходната година 
възлиза на 8.0%. Продължава възходящата 

тенденция в дела на потребителските кредити, 
който от 85.7% в края на 2015г. достига 91.4% 
18 месеца по-късно. 

За трета поредна година през 2016г. нарастват 
привлечените средства под форма на кредити, 
като темпът на ръст (8.2%) се забавя спрямо 
този за предходната година (12.4%). Само за 
първите шест месеца на 2017г. повишението е 
в размер на 10.7% спрямо края на 2016г. 
Покритието на активите от привлечени от 
заеми средства продължава да се задържа на 
сравнително ниски нива (около 50%), като 
посочените равнища остават чувствително по-
ниски спрямо отчетените през периода 2008г.-
2009г. (76%-79%). 

През последната приключена година се 
наблюдава значителен ръст в генерираната 
съвкупна печалба (44.4%), като равнището й 
(155 509 хил.лв.) достига най-високата 
стойност за последните пет години. През 
първото шестмесечие на 2017г. печалбата 
нараства с 9.9% спрямо съответния период на 
предходната година, като достига 125 761 
хил.лв., което представлява 80.9% от 
печалбата за предходната година.    

През периода на актуализация се запазва 
тенденцията на спад на необслужваните 
кредити. Понижението за последната 
завършена година възлиза на 12.8%, като е 
малко по-малко от отчетеното за предходната 
година (14.8%). За първото шестмесечие на 
2017г. е отбелязан спад от 3.2% спрямо края на 
2016г., а обемът им достига 395 730 млн.лв. 
Благоприятна е динамиката и на дела им в 
общите кредити: на годишна база е отчетено 
намаление от 5.1 п.п. за 2016г., а за първите 
шест месеца на 2017г. е налице понижение от 
още 1.4 п.п., достигайки 14.9% от съвкупния 
кредитен портфейл.  

За подобряването на портфейла на 
дружествата допринася както растежа на 
бизнеса, така и продажбата на влошени 
кредити на специализирани компании за 
събиране на вземания. 

Перспективите пред сектора са сравнително 
благоприятни и се основават на 
предвижданията за ръст на икономиката, 
нарастване на доходите, покупателната 
стойност и потреблението, което да доведе и 
до по-голяма увереност на 



 

 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
„Кредисимо“ АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: BBB- / A-3 (перспектива: стабилна) 
Рейтинг по национална скала: А (BG) / А-1 (BG) (перспектива: стабилна) 

Октомври 2017г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

гр. София 1142 
тел.: (+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

4 

кредитополучателите по отношение на личните 
им финанси. Важен фактор за развитието на 
бранша за бързи кредити ще продължи да бъде 
достъпността на предлаганите услуги, в 
резултат на използваните информационните 
технологии и създадените електронни канали 
за продажба. От друга страна са налице 
индикации за засилването на интереса на 
банките, (чрез свързани дружества или 
директно) към посочения сегмент, което 
създава предпоставки за увеличаването на 
конкурентния натиск, респективно за 
ограничаване на възможностите за 
поддържане на високите нива на реализирана 
доходност. 

 

През периода на актуализация не са настъпили 
съществени промени в акционерната структура 
на дружеството.  

През периода на актуализацията „Кредисимо“ 
АД е учредило две нови дъщерни дружества: 

 ФД Кредисимо ДООЕЛ (Скопие) - започва 
да функционира оперативно от септември 
2016г. 

 „Кредисимо супер“ ЕАД – компанията е 
учредена през май 2017г. 

Кредисимо има едностепенна система за 
управление, като орган за управление на 
дружеството е Съветът на директорите (СД). 
През периода на актуализация е настъпила 
една персонална промяна в състава му: през 
април 2017г. в Търговския регистър е вписано 
избирането на Ивелин Камбуров за член на СД. 

През юни 2016г. е предприета промяна по 
отношение на представителството на 
дружеството. Оттеглено е овластяването на 
Асен Бенев като представител, а на негово 
място е избран Георги Карпузов. Така към 
момента компанията се представлява от Сокол 
Янков и Георги Карпузов само заедно. 

Динамиката на собствения капитал през 
анализирания период се определя от 
финансовия резултат и разпределените през 
2017г. и 2016г. парични дивиденти. През 2016г. 
е отчетен ръст на собствения капитал от 4.6%, 
а за първите шест месеца на 2017г. 
повишението е 3.6% спрямо края на 2016г. 

През 2016г. е отчетено леко повишение в 
стойността на некоригирания ливъридж (с 

0.08), който  поради изпреварващия ръст на 
активите (11.4%) спрямо този на собствения 
капитал нараства от 1.29 в края на 2015г. до 
1.37 в края на 2016г. През първото полугодие 
на 2017г. е отчетен незначителен ръст (с 0.02) 
в стойността на показателя, достигайки 1.39 в 
края на юни 2017г.  

Сходна е динамиката и на коригирания 
ливъридж, който през 2016г. се повишава с 
0.09, а през първото шестмесечие на 2017г. с 
0.02, съответно до 1.39 и 1.41 в края на 
периодите. 

През последните две завършени години както 
некоригираният, така и коригираният ливъридж 
на „Кредисимо“ АД се характеризират с по-
ниски нива спрямо средните за конкурентната 
група. 

През 2016г. привлечените от Кредисимо 
средства отчитат значителен спад на годишна 
база (41.0%). Понижението е по линия на по-
малките задължения към предприятия 
(понижение с 49.5%) и на напълно погасените 
задължения по други финансови пасиви. За 
същия период при задълженията към 
финансови институции се наблюдава леко 
повишение (12.4%). През първото 
шестмесечие на 2017г. не се наблюдават 
значителни изменения в ресурсната база, като 
е отчетено слабо понижение в размера й 
(1.1%).  

Към края на юни 2016г. дружеството ползва два 
необезпечени кредита от юридически лица. 
Кредитите са с цел текущо финансиране на 
оперативната дейност, срокът за усвояване на 
средства по тях е изтекъл, а крайните дати за 
погасяване на задълженията са през първото 
полугодие на 2018г.  

През периода на актуализацията са били 
погасени два кредита към физически лица и 
един банков заем, като общият им размер е 
възлизал на 900 хил.лв. в края на юни 2015г.  

През последната завършена година, в резултат 
на изпреварващото нарастване на пасивите 
(34.7%) спрямо това на собствения капитал 
(4.6%), е налице леко повишение в стойността 
на коефициента на задлъжнялост (с 0.08), от 
0.29 в края на 2015г. до 0.37 в края на 2016г. 
През първото полугодие на 2017г. тенденцията 
се запазва, но поради значително по-малкото 
превишение на ръста на пасивите спрямо този 
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на собствения капитал ръстът на показателя е 
едва 0.02, достигайки 0.39 към юни 2017г. В 
сравнителен план през 2016г. „Кредисимо“ АД 
продължава да заема благоприятна позиция 
спрямо конкурентната група с равнище на 
показателя 0.37, при 1.00 средно за групата.  

В периода на актуализацията (06.2016г. – 
06.2017г.) продължава да е налице нарастване 
на активите, при намаляващи темпове спрямо 
предходни два анализирани периода, като на 
годишна база ръстовете им възлизат на 11.4% 
в края на 2016г. и на 11.1% в края на м. юни 
2017г. Като основна причина за изменението се 
запазва повишението на нетните кредити, а 
през първото полугодие на 2017г. се добавя и 
влияние на отчасти взаимно компенсиращите 
се, увеличение на инвестициите и намаление 
на „други активи“. Структурата на активите 
продължава да е доминирана от нетните 
кредити (78.7% към юни 2017г.). 

За периода от 7.2016г. до 6.2017г. са 
разгледани с 1.5% по-малко  искания за кредит. 
През 2016г. средномесечният брой на 
отпуснатите кредити възлиза на 29.6% (29.1% 
за предходните 12 месеца).  

Към края на 2016г. делът на нетните  кредити 
без просрочие или с такова до 30 дни нараства 
със 7.3 п.п. на годишна база, до 74.2%. През 
първото полугодие на 2017г. делът на нетните 
кредити без просрочие или с такова до 30 дни 
отчита спад от 3.1 п.п. спрямо края на 
предходната година и възлиза на 71.1% в края 
на периода. 

Към края на 2016г. 25.8% (33.1% към края на 
2015г.) от нетните кредити на дружеството са с 
просрочие над 30 дни или в категории съдебни 
и присъдени. В края на първото полугодие на 
2017г. делът на влошените нетни кредити 
нараства до 28.9%. Налице е повишение 
спрямо края на предходната година и на 
размера им (с 16.2%, 757 хил.лв.).  

Основните изводи, които могат да бъдат 
направени по отношение качеството на 
кредитния портфейл са следните: 

 В края на 2016г. и на м. юни 2017г. се 
наблюдава значително нарастване на 
дължимите суми в категориите с нула дни 
просрочие и с просрочия над 720 дни; 

 През 2016г. намаление на дължимите суми 
се наблюдава единствено при 

присъдените  вземания (13.0%), докато за 
периода 6.2016г. – 6.2017г. категориите 
при които е отчетено понижение са 
съдебните (14.2%) и присъдените (6.7%) 
вземания; 

 Към 12.2016г. и 6.2017г. заделените 
обезценки нарастват с 51.0% и 50.6% на 
годишна база. Повишените обезценки са в 
резултат на значителните ръстове на 
дължимите суми и на по-високите 
проценти на обезценяване; 

 Към края на юни 2017г. средното ниво на 
покритие на портфейла от обезценки се 
повишава до 36.7% (29.0% в края на юни 
2016г.). 

През периода на актуализацията се запазва 
тенденцията на лек спад в предоставяните 
кредити на стари клиенти, но делът им 
продължава да е доминиращ.  

През последното тримесечие на 2016г. е 
реализирана цесия на 983 броя кредити. 
Всички включени в договора за цесия кредити 
са били в категория присъдени. 

През 2016г. „Кредисимо“ АД генерира по-
високи приходи от лихви – с 25.3% на годишна 
база. През първото шестмесечие на 2017г. се 
запазва очертаната тенденция, като е отчетен 
ръст от 22.6% спрямо същия период на 
предходната година. 

В отношението на приходите от лихви към 
средногодишната балансова (нетна) стойност 
на кредитите се наблюдава леко подобрение – 
от 2.2 п.п. за 2016г. и минималните 0.4 п.п. през 
първото полугодие на 2017г.  

През 2016г. „Кредисимо“ АД се характеризира с 
чувствително по-ниско равнище на показателя 
приходи от лихви към балансова стойност на 
кредитите (средногодишно) в сравнителен 
план спрямо средното ниво за избраната 
конкурентна група. 

Разходите за лихви през 2016г. отчитат 
намаление от 44.0% на годишна база, а при 
сравнение между първите полугодия на 2017г. 
и 2016г. също се наблюдава спад – 55.2%. В 
резултат на посоченото отношение разходите 
за лихви към средногодишна стойност на 
лихвените пасиви намалява значително, както 
през 2016г. (от 11.3% на 5.1% в края на 
годината), така и през първата половина на 
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2017г., когато достига ниво от 1.4% (при 4.1% 
към 30.06.2016г.).  

През 2016г.„Кредисимо“ АД заема позиция 
значително под средната за конкурентната 
група по отношение на показателя разходи за 
лихви към среден размер на лихвените пасиви. 

Генерираната през 2016г. от „Кредисимо“ АД 
нетна печалба, в размер на 2 745 хил.лв. е 
значително по-ниска от резултата за 
предходната година (6 523 хил.лв.), или 
относително намаление с 57.9%. Основна 
причина за значително по-ниския резултат се 
явява голямото увеличение на начислените 
обезценки по кредитите (със 102.1%). 

За първото полугодие на 2017г. компанията 
реализира нетна печалба в размер на 4 263 
хил.лв., която е с 93.2% по-голяма спрямо 
резултата за първото полугодие на 2016г. 
Основната причина за нейния значителен ръст 
се явява високият размер на отчетените нетни 
приходи от такси и комисионни – в размер на 6 
872 хил.лв., при нето минус 111 хил.лв. за 
сравнимото полугодие.  

Тъй като 2016г. се характеризира със 
значително намаление на нетната печалба, 
протичащо при увеличение на активите, във 
възвръщаемостта на активите е отчетен голям 
спад – от 40.3% за 2015г. до 12.4% за 2016г. В 
сравнителен план, за 2016г. дружеството 
остава позиционирано подчертано 
благоприятно спрямо средната стойност за 
конкурентната група. 

През 2016г. е отчетена промяна в отчитаната 
за последните четири години тенденция на 
ръст в отношението на текущите активи към 
пасивите без собствен капитал. Реализираното 
на годишна база понижение възлиза на 0.78, 
като стойността на показателя намалява от 
4.14 в края на 2015г. до 3.36, което я 
позиционира близо до тази от 2014г. (3.43). 
Намалението е в резултат на изпреварващото 
повишение на задълженията (34.7%) спрямо 
това на текущите активи (9.2%). През първото 
полугодие на 2017г. посочената тенденция се 
запазва, като в края на предходната година е 

отчетен допълнителен спад от 0.28 в 
стойността на показателя и в края на юни 
2016г. тя възлиза на 3.08. Понижението 
продължава да е по линия на изпреварващото 
повишение на задълженията (9.6%) спрямо 
това на текущите активи (0.4%). 

„Кредисимо“ АД 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 актуализацията 
относителното нарастване на текущите 
задължения (32.2% за 2016г. и 9.0% за първото 
полугодие на 2017г.) продължава да е 
значително по-голямо от това на 
краткотрайните активи в резултат на което 
текущата ликвидност  на дружеството се 
понижава до 3.45 в края на 2016г. (4.18 в края 
на 2015г.) и до 3.18 с края на юни 2017г.  

Незабавната ликвидност отчита спадове през 
2016г. и първото шестмесечие на 2017г. (с 0.04 
и 0.12), достигайки 0.38 и 0.26 в края на 
периодите. През първия период понижението 
се дължи на изпреварващото повишение на 
текущите задължения спрямо това на 
паричните средства (9.2%), а през втория на 
увеличение на краткосрочните пасиви и 
намаление на паричните наличности (24.9%). 

В сравнителен план „Кредисимо“ АД се 
позиционира благоприятно през 2015г. спрямо 
конкурентната група (със стойност над 
средната) по отношение на показателя за 
текуща ликвидност, а през 2016г. отчетената от 
дружеството стойност е много близка до 
средната. 

Реализираните от „Кредисимо“ АД стойности 
на активите, собствения капитал и общите 
приходи го позиционират на четвърта, втора и 
трета позиция спрямо включените в 
конкурентната група дружества. По редица от 
разгледаните финансови показатели 
дружеството реализира по-добри стойности 
спрямо тези на останалите дружества.   
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Основни финансови показатели 

(хил.лв.)  6.2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Балансово число 24 470 23 250 20 880 15 189 9 651 5 118 

Собствен капитал 17 550 16 938 16 193 10 970 5 804 2 694 

Нетен финансов резултат 4 263 2 745 6 523 5 166 2 809 1 682 

Възвръщаемост на собствения капитал 36.7% 12.4% 36.2% 41.6% 35.2% 34.4% 

Възвръщаемост на активите (средногодишно) 18.3% 12.4% 36.2% 46.4% 43.0% 44.6% 

Коефициент на текуща ликвидност 3.2 3.5 4.2 6.7 4.3 6.2 

 
 
 

 
 
 
 
 

*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) 

 
 
 

 

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, 
повишаване на събираемостта по вземанията и подобряване и/или внедряване на нови 
системи за оценка на вземанията.  


