
       
         

 

Корпоративен кредитен рейтинг  
Дарко АД  
СС 
Август 2005 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        

 
Рейтинг 2004г. 2005г. 2006г. 

B    
CCC    
CC    
C    
D    

 

  
 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

· 
 

· 
 

БАКР присъжда рейтинг СС на „Дарко” 
АД. Рейтингът отразява влошено 
финансово състояние на компанията и 
ниска способност за покритие на 
плащанията по дълга.  
 
През 2004г. сладоледения бизнес в 
страната продължи своето възходящо 
развитие. В сектора се изявява с пълна 
сила една от най-актуалните тенденции 
на българския пазар - изместването на 
консумацията към евтини марки. За да 
посрещнат това предизвикателство на 
пазара най-големите производствени 
фирми пуснаха евтини серии както в 
класа на импулсните сладоледи, така и 
при „фамилните опаковки”. 
Очакванията за това по-малки играчи 
да увеличат пазарния си дял, за сметка 
на лидерите на пазара се 
потвърждават. Характерно за сектора 
през 2004 е изострянето на 
конкуренцията между индустриалният и 
занаятчийският сладолед. БАКР 
определя нивото на риска от 
структурата на сектора като 
умерено. 
 
Дарко заема  второ място на пазара на 
промишлени сладоледи. Фактор силно 
отличаващ продукцията на 
рейтингованото дружество от тази на 
останалите производители в страната е 
влагането на прясно мляко вместо сухо 
такова (практика при всички останали 
фирми от сектора). Стратегическите 
цели, които си поставя Дарко са 
достигане на 30% пазарен дял на 
вътрешния пазар. През периода 
октомври 2003 - март 2004г. Дарко 
закрива производствените си бази в 
Пловдив и Бургас и обединява всичките 

си производствени мощности в базата в 
София. Причините са обединението са 
от една страна повишаване на 
ефективността на производството, и от 
друга изграждането на единна 
производствена база, която да покрива 
всички хигиенни изисквания за 
хранителните производства на ЕС.   
“Дарко” извършва директни доставки на 
своята продукция в по-голямата част от 
страната, а от 2000г. реализира и 
износ. Основен дял сред клиентите 
заемат директните продажби – 69%, 
веригите магазини заема 15% дял, а 
дистрибуторите и износът по 9%. 
Основните суровини за производството 
на сладолед са сурово мляко, сметана 
и захар. С всички доставчици от 
страната са договорени отложени 
плащания в срок от 30 до 45 дни и 
стокови кредити от 20 хил.лв. до 150 
хил.лв. на доставчик. Практиката при 
доставките от чужбина е да се 
извършва частично предплащане, а 
остатъкът да се заплаща 
непосредствено преди доставката. 
 
Дружеството има едностепенна форма 
на управление. Трябва да отбележим, 
че ръководните екипи от технолози, 
инженери, производствени и търговски 
мениджъри са хора с висока 
квалификация и опит. През 2004г. 
продължава внедряването на 
специализираната система за отчетност 
и контрол на продажбите в клоновете 
на фирмата в страната. В заключение 
БАКР счита, че рейтингованата 
компания разполага до голяма степен 
с капацитета и възможностите да се 
справи с предизвикателствата на 
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бизнес средата и с конкурентния 
натиск в бранша.  
 
Годишните нетните приходи от 
продажби на рейтингованото дружество 
отчитат спад от 5% в сравнение с 2003г. 
Фактор оказващ негативно влияние на 
приходното перо са по-ниските приходи 
от продажби на продукция. В общия 
размер на разходите по икономически 
елементи през 2004г. е налице 
понижение от 1,9% спрямо предходната 
година. Намалението се дължи 
предимно на намалението на размера 
на разходите за външни услуги (с 18%). 
Положително оценяваме, че 
независимо от спада в продажбите, 
фирмата бележи ръст от 23% в 
печалбата от основна дейност преди 
разходи за амортизации. Причините за 
това са съсредоточаването на 
производството на едно място, което 
прави дейността по ефективна, и в по-
малка степен влиянието на приходите 
от обектите за продажба на насипен 
сладолед на крайни клиенти, при които 
маржът е по-голям. Под влияние на 
новоусвоените през 2004г. кредити 
разходите за лихви се увеличават с 
105%, което влияе негативно на 
финансовия резултат. Отрицателният 
размер на годишния нетен финансов 
резултат се отразява негативно върху 
размерът на стойностите на 
рентабилността на приходите от 
продажби, собствения капитал и 
общите активи. Под влияние на добрите 
стойности на оперативния резултат 
през 2004г., стойностите на оперативна 
рентабилност, и оперативна 
рентабилност преди амортизации 
бележат значителен ръст. Нивата на 
текуща и бърза ликвидност се 
понижават до 0.38 и 0.19, съпоставяйки 
ги към нивата от предходната година 
отчитаме спад от съответно 9.5% и 
33.1%. Ливъриджът на „Дарко” спада до 
ниво от 0.78, или с 10.5% по-ниско 
спрямо предходната година, по линия 
на увеличение на собствения капитал. 
Негативната тенденция по отношение 
размера на оборотния капитал се 
задълбочава. Дружеството компенсира 
липсата на оборотни средства, като 
увеличава размера на задълженията 
към своите контрагенти и увеличава 
драстично периода за погасяване на 
задълженията към доставчиците. От 
рейтингова гледна точка този факт е 

крайно негативен и обуславя 
значително висок кредитен риск. 
Увеличаване на дела на веригите 
магазини в структурата на продажбите 
обуславя тенденция за удължаване на 
сроковете за събиране на вземанията. 
Положително разглеждаме факта, че 
през 2004г. дружеството значително 
подобрява размера на паричния поток 
от основната си дейност. Под влияние 
на големия и отрицателен размер на 
паричен поток от инвестиционна 
дейност свободния паричен поток в 
края на 2004г. е отрицателен.  
 
Основни финансови показатели /хил.лв/ 

 2002 2003 2004 
Приходи от основна 
дейност 6 469 9 536 8 818 

Финансов резултат 77 20 -337 
Нетна рентабилност 1.2% 0.2% -3.7% 
Рентабилност на СК 4.6% 1.4% -6.6% 
Финансов ливъридж 0.82 0.87 0.78 
Текуща ликвидност 0.40 0.42 0.38 
Бърза ликвидност 0.20 0.28 0.19 

 
 
  
 


