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КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ* 
Актуализация 
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Дългосрочен рейтинг: BBB- 

Перспектива: негативна** 

Краткосрочен рейтинг: A-3 

  

Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) 

Перспектива: стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG) 
*    За да се запознаете с пълната рейтингова история моля вижте таблицата в края на документа;  
** Присъдената „негативна“ перспектива  не е в резултат на очаквания за влошаване на показателите на 
„Кредисимо“ АД, а е следствие от приложения таван на рейтинга, който се определя от рейтинга и 
перспективата на държавата (към момента на преразглеждането присъденият от БАКР рейтинг на Република 
България е дългосрочен рейтинг: нBBB-, перспектива: „негативна“, краткосрочен рейтинг: нА-3 – виж 
http://www.bcra-bg.com/files/rating_287.pdf). 
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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 на „Кредисимо“ АД 
следните рейтинги: 

 Дългосрочен рейтинг: ВВB-, перспектива: 
негативна; 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. 
 

През 2015г. икономиката отчита реален растеж 
от 3.0%, като най-голям принос има износът на 
стоки и услуги, подкрепен от нарастване в 
крайното потребление. Отчетеният растеж в 
БВП е близо 2 пъти по-висок от постигнатия за 
предходните 2 години (1.6% за 2014г., 1.3% за 
2013г.). 

Потокът на чуждестранни инвестиции достига 
3.6% от БВП, след като се е колебал около 3.1-
3.3% през предходните 3 години. Забеляза се 
значително нарастване в реинвестираната 
печалба през изминалата година, както и 
увеличение на инвестициите в дяловия 
капитал. Инвеститорите обаче остават 
предпазливи, като нивата на инвестициите се 
запазват значително по-ниски от годините 
преди кризата. 

http://www.bcra-bg.com/files/rating_287.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf
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Запазват се благоприятните промени на пазара 
на труда – коефициентът на безработица 
(както и продължителната безработица като 
процент от активното население) запазват 
тенденцията си на намаляване след 2013г. За 
2015г. средногодишна безработица възлиза на 
9.2% (11.5% за 2014г.).  

От началото на 2014г. се наблюдават 
дефлационни процеси, които достигат пика си 
в началото на 2015г. и се запазват до края на 
годината. Според зимната прогноза на ЕК  
ситуацията на дефлация ще се запази и през 
2016г., като се предвижда изменението в 
ценовото равнище да е около -0.1%. Към края 
на годината. ЕК предвижда факторите, 
действащи в посока намаление на ценовото 
равнище, да се изчистят и през 2017г. страната 
да премине към ситуация на ниска инфлация. 

През периода на актуализация не са настъпили 
значими промени в нормативната база, 
уреждаща дейността на дружествата, 
специализирани в отпускането на т.нар. „бързи 
кредити“. 

Основни моменти в развитието на сектора са: 

 Броят на дружествата в сектора не търпи 
съществени промени като към юни 2015г. той 
възлиза на 150 (година по-късно остава 
същия); 

 През 2015г. размерът на активите, 
разгледан на годишна база, продължава да 
нараства за трета поредна година, като 
отчетеният ръст е 7.0%, а само за първото 
шестмесечие на 2016г. той е 2.0% спрямо края 
на 2015г.; 

 Динамиката на кредитите се запазва 
сходна с тази на активите: през 2015г. е 
отбелязано повишение от 5.6%, а по-значим 
ръст се наблюдава през първото полугодие на 
2016г. – 9.0% спрямо края на 2015г. В края на 
последната завършена година кредитите 
съставляват 73.5% от общите активи, а шест 
месеца по-късно тежестта им в актива се 
повишава до 78.6%; 

 Анализът на срочната структура на 
кредитите показва, че делът на краткосрочните 
заеми (до 1 година) се запазва сравнително 

стабилен: 21.5% за 2014г., 22.2% за 2015г. и 
23.6% към средата на 2016г.;  

 По отношение на целта на използването 
им през анализирания период се запазва 
възходящата тенденция в дела на 
потребителските кредити, който от 80.2% в 
края на 2014г. достига 88.1% 18 месеца по-
късно; 

 За втора поредна година през 2015г. 
нарастват привлечените средства под форма 
на кредити, като темпът на ръст (12.0%) 
надхвърля този за предходната година (8.0%). 
Само за първите шест месеца на 2016г. 
повишението е в размер на 1.8% спрямо края 
на 2015г. Покритието на активите от 
привлечени от заеми средства се задържа на 
сравнително ниски нива – около 48% както през 
2015г., така и към средата на 2016г.; 

 През последната приключена година се 
наблюдава лек спад от 2.2% в генерираната 
съвкупна печалба, но все пак с равнище от 
близо 106 млн.лв. тя силно надхвърля 
реализираните през годините преди 2014г. 
резултати, и особено периода 2008-2009г., 
когато нетният финансов резултат е 
отрицателен. Прави впечатление 
значителното увеличение на печалбата през 
първото шестмесечие на 2016г. спрямо 
съответния период на предходната година: тя 
достига близо 114 млн.лв., което представлява 
ръст от 81.5% на годишна база; 

 През периода на актуализация се запазва 
тенденцията на спад на необслужваните 
кредити. Размерът им достига пика си през 
2013г., след което започва да се снижава. 
Спадът за последната завършена година 
възлиза на 14.8%, надхвърляйки отчетения за 
предходната година (8.5%). За първото 
шестмесечие на 2016г. е отбелязан спад от 
7.5% спрямо края на 2015г., а обемът им 
достига 433.5 млн.лв. Благоприятна е 
динамиката и на дела им в общите кредити: той 
намалява с 5.2 п.п. през 2015г. на годишна 
база, а през първите шест месеца на 2016г. се 
понижава с още 3.3 п.п., достигайки 18.4% от 
съвкупния кредитен портфейл; 
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 Освен растежа на бизнеса за 
подобряването на портфейла на дружествата 
допринася продажбата на влошени кредити на 
специализирани компании за събиране на 
вземания, въпреки че Асоциацията на 
колекторските агенции в България отчита спад 
през 2015г. на задълженията по „бързи“ 
кредити като дял от общите прехвърлени 
задължения към колекторските фирми. 

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 
кредитополучателите по отношение на личните 
им финанси. 

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

От февруари 2014г. до април 2016г. 
компанията е била публична, като нейните 
акции са се търгували на БФБ. Тя е била 
първата небанкова финансова институция, 
регистрирана на борсата. На 11.04.2016г. е 
проведено общо събрание на акционерите на 
дружеството, на което е взето решение за 
отписване на „Кредисимо“ АД от водения от 
Комисията за финансов надзор (КФН) регистър 
на публичните дружества и други емитенти на 
ценни книжа. С решение №274-ПД от 
27.04.2016г. КФН е взела решение за 
отписването на „Кредисимо“ АД от водения от 
нея регистър по чл. 30, ал. 1, т.3, от ЗКФН.  
Сред мотивите за отписване на дружеството са 
намаляване на административната тежест и на 
разходите за отчетност и разкриване на 
информация, както и липсата на активен пазар 
за акциите на дружеството.  

Дружеството има едностепенна система за 
управление, като орган за управление на 
дружеството е Съвет на директорите (СД). 
През разглеждания период по искане на един 
от членовете на СД общото събрание на 
акционерите на дружеството е взело решение 
за освобождаването му. 

На 22.06.2016г. е проведено заседание на 
съвета на директорите на „Кредисимо“ АД, като 
едно от взетите решения касае избирането на 
г-н  Георги Христов Карпузов и г-н Сокол 
Радостинов Янков за изпълнителни директори 
на „Кредисимо“ АД с правото само заедно да 
управляват и представляват дружеството. 

Компанията предоставя потребителски 
кредити в размер от 100 до 2 000 лв. за срок до 
18 месеца. 

Стратегическите цели на дружеството 
продължават да са: 

 Фокусиране върху развитието и 
разнообразието от продукти, които предлага на 
своите клиенти; 

 Разширяване на пазарите, на които 
оперира, и към запазване на стабилно 
нарастващите темпове на постиганите 
финансови резултати; 

 Разработването, популяризирането и 
налагането на алтернативни канали за 
продажби. 

На 15.06.2016г. е проведено редовно общо 
събрание на акционерите на „Кредисимо“ АД, 
като съгласно т. 3 от дневния ред е взето 
решение за разпределяне на реализираната 
през 2015г. печалба (6.52 млн.лв.) по следния 
начин: 

 4.52 млн.лв. да се отнесат във фонд 
„Резервен“ на дружеството; 

 2.00 млн.лв. да се разпределят като 
паричен дивидент на акционерите (0.40 лв. на 
акция). 

 „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. През 
периода на актуализацията компанията е 
променила седалището и адреса на 
управлението си, като промяната е 
продиктувана от разширяването на дейността 
й. 

Дружеството продължава да се придържа към 
възприетите принципи за солидарност и 
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социална отговорност, като за тази цел отделя 
част от приходите си за благотворителни каузи, 
с цел подпомагане на деца и младежи в 
неравностойно положение, хора с увреждания, 
болни и други нуждаещи се групи.  

През периода на актуализация основният 
капитал на „Кредисимо“ АД не е претърпял 
промени и е в размер на 5 000 хил.лв. 

Динамиката на собствения капитал през 
анализирания период се определя изцяло от 
финансовия резултат: през 2015г. е отчетен 
ръст от 47.6%, а за първите шест месеца на 
2016г. повишението е 1.3% спрямо края на 
2015г. 

През 2015г. се запазва тенденцията на спад на 
некоригирания ливъридж, който се понижава от 
1.38 за 2014г. до 1.29 за 2015г. поради 
изпреварващия ръст на собствения капитал 
спрямо този на активите. Сходна е динамиката 
и на коригирания ливъридж. 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 2015г. привлечените средства на 
„Кредисимо“ АД продължават да нарастват с 
отслабващ темп – 4.1%, при 17.8% за 2014г. и 
38.4% за 2013г. През първото шестмесечие на 
2016г. възходящата тенденция на ресурсната 
база се прекъсва и е отчетен спад от 15.6% 
спрямо края на 2015г. 

През последната завършена година се запазва 
тенденцията на спад в коефициента на 
задлъжнялост, тъй като ръстът на собствения 
капитал (47.6%) изпреварва този на пасивите 
(11.1%). Шест месеца по-късно се наблюдава 
лек ръст спрямо края на 2015г. В сравнителен 
план към края на 2015г. „Кредисимо“ АД заема 
благоприятна позиция спрямо конкурентната 
група. 

За периода на актуализацията (06.2015г. – 
06.2016г.) продължава да е налице значително 
нарастване на активите, като на годишна база 
ръстовете им възлизат на 37.5% (5 691 хил.лв.) 
в края на 2015г. и на 22.1% (3 983 хил.лв.) в 
края на м. юни 2016г.  Изменението в края на 
посочените периоди основно се дължи на 

повишението на нетните кредити, които 
продължават да са доминиращи в структурата 
на активите. 

Аналогично на общия размер на активите 
брутният размер на кредитния портфейл 
продължава да нараства през разглеждания 
период, като ръстът му възлиза на 31.1%, а за 
последната приключена година се равнява на 
17.8%.  

При нетните кредити се наблюдават подобни 
тенденции. Ръстът им през периода на 
актуализацията възлиза на 33.8%, а за 
последната приключена година се равнява на 
18.3%. 

В резултат на слабото повишение в размера на 
заделените обезценки през второто полугодие 
на 2015г. е отчетено понижение в покритието 
на брутния портфейл с обезценки, като от 
30.6% в края на м. юни 2015г. намалява до 
27.4% в края на м. юни 2016г. През първото 
полугодие на 2016г. заделените обезценки 
нарастват с 23.7%, като изпреварващият им 
ръст спрямо този на брутните кредити води до 
нарастване на покритието с обезценки на 
брутния портфейл с 1.8 п.п., достигайки 29.2% 
в края на периода.   

За периода от 7.2015г. до 6.2016г. са 
разгледани с 27.6% повече искания за кредит 
спрямо предходния 12-т месечен период. 
Средно-месечният процент на одобрените 
искания възлиза на 29.1% (36.3% за 
предходните 12 месеца). 

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

 В края на 2015г. и на м. юни 2016г. се 
наблюдава значително нарастване на 
дължимите суми в категориите с нула дни 
просрочие и с просрочия от 181 до 720 дни; 

 През 2015г. най-големи намаления на 
дължимите суми се наблюдават при съдебните 
и присъдените вземания, докато за периода 
6.2015г. – 6.2016г. единствената категория при 
която е отчетено понижение, са присъдените 
вземания. Намалението основно се обуславя 
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от извършените в началото и края на 2015г. 
цесии на влошени кредити; 

 Към 12.2015г. и 6.2016г. заделените 
обезценки нарастват с 16.3 и 24.9% на годишна 
база; 

 През периода на актуализацията се 
затвърждава отчетената през 2015г. 
тенденция, изразяваща се в понижаване на 
покритието с обезценки на кредитите без 
просрочие или с такова до 180 дни, запазване 
на нивото на покритие за просрочените над 180 
дни кредити и повишаване на покритието за 
съдебните и присъдени вземания. 

През 2015г. „Кредисимо“ АД генерира нетна 
печалба в размер на 7 274 хил.лв., която е с 
26.2% по-голяма спрямо отчетената за 
предходната година.  

Тъй като темпът на ръст на активите 
изпреварва този на нетната печалба през 
2015г., възвръщаемостта на активите отчита 
спад – от 46.4% за 2014г. до 40.3% за 2015г. В 
сравнителен план за последната завършена 
година дружеството се позиционира 
подчертано благоприятно, като стойността му е 
най-висока спрямо останалите преки 
конкуренти. 

През 2015г. отношението на текущите активи 
към пасивите без собствен капитал запазва 
възходящата си тенденция, достигайки 3.73 
(3.29 в края на 2014г.), тъй като темпът на ръст 
на текущите активи (26.0%) изпреварва този на 
краткосрочните пасиви (11.1%). През първото 
шестмесечие на 2016г. обаче те се повишават 
с 20.1%, докато текущите активи нарастват 

едва с 10.6%, вследствие на което е отчетено 
намаление на показателя до 3.43. 

„Кредисимо“ АД се позиционира благоприятно 
спрямо референтната група по ниво на 
показателя Текущи активи / (Общо пасиви – 
собствен капитал) със стойност значително над 
средната за групата. 

Тъй като относителното нарастване на 
текущите задължения през 2015г. (113.5%) е 
значително по-голямо от това на 
краткотрайните активи (26.0%), текущата 
ликвидност на „Кредисимо“ АД се понижава до 
3.76 (6.37 в края на 2014г.), достигайки най-
ниското си равнище от 2011г. насам. През 
първото полугодие на 2016г. обаче се 
наблюдава леко нарастване до 4.15. В 
сравнителен план спрямо конкурентната група 
„Кредисимо“ АД се позиционира благоприятно 
със стойности за последните две години над 
средните. 

Незабавната ликвидност отчита ръст през 
2015г. за втора поредна година, достигайки 
0.42. Нарастването се дължи на по-бързото 
увеличение на паричните наличности (162.2%) 
спрямо темпа на ръст на краткосрочните 
задължения (113.5%). През първото полугодие 
на 2016г. се наблюдава спад до 0.38. 

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.   

 
 
 

(хил.лв.)  2015 2014 2013 2012 2011 

Балансово число 20 880 15 189 9 651 5 118 3 463 

Собствен капитал 16 193 10 970 5 804 2 694 1 012 

Нетен финансов резултат 6 523 5 166 2 809 1 682 474 

Възвръщаемост на собствения капитал  36.2% 41.6% 35.2% 34.4% 17.0% 

Възвръщаемост на активите (средногодишно) 40.3% 46.4% 43.0% 44.6% 18.9% 

Коефициент на текуща ликвидност 3.8 6.4 4.2 7.4 7.0 
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*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, 
влошаване на кредитния портфейл, респективно 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.  


