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 БАКР присъжда рейтинг С на „Дарко” 

АД. Рейтингът отразява много слабо 
финансово състояние на компанията и 
значителна опасност от непогасяване 
на финансовите задължения. 
 
Информацията от водещите 
производители в бранша показва, че 
въпреки лошите метеорологични 
условия (втора поредна година) , 
компаниите за сладолед успяват да 
запазят стабилните си позиции, а някои 
дори бележат увеличение на 
продажбите. Причината за тази 
тенденция са сериозните инвестиции в 
ново производство, маркетинг и новите 
продукти на пазара. На  вътрешния 
пазар се забелязва обръщане на 
тенденцията за търсене на евтини 
продукти и формиране на ясно 
изразена потребителска група, търсеща 
продукти с високо качество макар и при 
по-високи цени. Засилва се 
конкуренцията в сектора.   
 
През разглеждания период не са 
настъпили промени в акционерната 
структура на дружеството и дяловите 
участия, които притежава. През 2005г. 
фирмата разработва нови продукти за 
да задоволи нуждите на пазара и 
запази пазарната си позиция. През 
зимния период на 2004-2005г. Дарко 
предлага напълно нов за Българския 
пазар продукт „топъл сладолед”. 69% от 
произведената продукция от Дарко са 
импулсни сладоледи, а 31% са 
разфасовки за вкъщи. Основни 
конкурентни предимства за Дарко 
остават, широко позната марка, 
лоялните клиенти и високото качество 
на продуктите.  

Базата в София е разположена на площ 
от 26 600 кв.м. През 2005г продължава 
процеса на активни ремонтни работи на 
производствените и складовите 
помещения. Успоредно фирмата 
финализира  одобрения в края на 2003г  
проект от програма САПАРД. 
 
Директните продажби остават основни 
по дял (67% дял), като лекият спад е за 
сметка на увеличение на дела на 
продажбите чрез дистрибутори (13% 
дял). По отношение на доставчиците 
Дарко е крайно взискателна към 
използването на висококачествени 
материали, което създава известна 
зависимост от някои от тях. С 
основните доставчици Дарко сключва 
ежегодни договори с количество и срок 
на доставката. 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. Съществува 
тенденция за замяна на чуждите 
доставчици на опаковки с български 
фирми вносителки и производителки. 
 
Посредством финансиране от страна на 
ЕБВР (програма BAS) рейтингованото 
дружество внедрява система за 
автоматизиран контрол за обслужване 
на производствената, складовата и 
дистрибуционната дейност. Системата 
разполага с възможност за трансфер и 
обработка на данни от преносими 
устройства, които регистрират първична 
отчетна информация. 
 
Към края на 2005г. нетните приходи от 
продажби на рейтингованото дружество 
регистрират изключително силен ръст 
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от 67.1% в сравнение с 2004г.  
Факторът оказващ най-силно влияние 
са извършените продажби на ДА – 
земя,  машини  и оборудване, като и 
делът на фирмата в Дарко-Сердика АД. 
Същевременно дружеството 
значително понижава приходите си от 
продажба на продукция (-33.7%), за 
сметка на увеличение на продажбите 
на стоки. Причината за това е, че от 
2005 част от асортиментът на Дарко се 
проидзвежда от Айс Лайн АД. Общият 
размер на разходите по икономически 
елементи през 2005г. отчита понижение 
от 8.2%. Основната причина за 
намалението е спадът в продажбите 
през текущата година. 
Ръстът в размера на финансовите 
разходи (48.8%) се дължи основно на 
значително по-високия размер на 
разходите за лихви (с ръст от 43.7%). 
Тези значителни разходи рефлектират 
силно негативно върху финансовия 
резултат на рейтингованото дружество. 
Отрицателният размер на годишния 
нетен финансов резултат се отразява 
негативно върху размера на 
стойностите, характеризиращи 
рентабилността на приходите от 
продажби, собствения капитал и 
общите активи. Под влияние на 
значително по-ниските стойности на 
оперативния резултат през годината 
стойностите на оперативна 
рентабилност и оперативна 
рентабилност преди амортизации 
бележат значителен спад. Нивата на 
текуща и бърза ликвидност се 
повишават до 0.62 и 0.37. Силно 
негативно разглеждаме факта, че 
рейтингованото дружеството има 
нулева незабавна ликвидност. 
Показателите, характеризиращи 
задлъжнялостта на рейтингованата 
компания, показват негативно развитие. 
Основната причина за влошаване на 
коефициентите за обща задлъжнялост 
и финансова задлъжнялост е силното 
понижение в размера на собствения 
капитал. Декапитализацията на 
рейтингованото дружество е по линия 
на значителния отрицателен нетен 
резултат за текущия период. Към края 
на 2005г. оборотният капитал 
продължава да е отрицателна 
величина, но спрямо предходната 
година показва положително изменение 
(14.0% ръст). Дружеството продължава 
да компенсира липсата на оборотни 

средства, като увеличава размера на 
задълженията към своите контрагенти, 
но успява да понижи значително 
периода на погасяване на 
задълженията към доставчиците. 
През 2005г. рейтингованото дружество 
отчита отрицателен паричен поток от 
основната си дейност след поредица от 
положителни стойности на паричния 
поток през четирите предходни години. 
Това е факт, който разглеждаме като 
силно негативен по отношение на 
финансовото състояние на компанията. 
 
Основни финансови показатели /хил.лв/ 

 2003 2004 2005 
Приходи от основна 
дейност 9 536 8 818 8 060 

Финансов резултат 20 -337 - 2 125 
Нетна рентабилност 0.2% -3.7% -13.8% 
Рентабилност на СК 1.4% -6.6% -81.9% 
Финансов ливъридж 0.87 0.78 0.88 
Текуща ликвидност 0.42 0.38 0.62 
Бърза ликвидност 0.28 0.19 0.37 

 
 
  
 


