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БАКР присъжда рейтинг D на „Дарко” 
АД. Рейтингът отразява, че 
дружеството е в несъстоятелност и не 
изпълнява финансовите си 
задължения. 
 
През 2006г. секторът продължава да се 
развива много динамично. 
Извършените през последните години 
инвестиции оказват влияние и някои от 
по-малките производители, които 
оперират на регионално ниво започват 
да утвърждават позициите си на 
националния пазар. На вътрешния 
пазар продължава тенденцията за 
търсене на по-висококачествени 
продукти, дори и предлагани при по-
високи цени. В същото време се 
увеличава търсенето на евтини марки 
предимно в по-малките населени места. 
Износът продължава да е насочен 
предимно към страните от Балканския 
полуостров. Основен риск пред 
производствените фирми от отрасъла е 
привеждането на материалната база и 
условията на труд в съответствие с 
изискванията на европейските норми, 
което налага значителни инвестиции. 
Основна бариера за навлизане на нови 
конкуренти на пазара на сладолед е 
малкият обем на българския пазар. На 
база направения анализ, БАКР 
определя риска от състоянието на 
отрасъла като умерен. 
През разглеждания период не са 
настъпили промени в акционерната 
структура на дружеството. На 
27.07.2006г. с решение на СГС Дарко 
АД е обявено в неплатежоспособност и 
е открита процедура по 
несъстоятелност. Назначен е синдик на 
фирмата – Ана Георгиева Миленкова. 

До приключване на процедурата по 
несъстоятелност дружеството се 
управлява и представлява от Синдика и 
Изпълнителния директор на фирмата. 
През 2006г. Дарко АД продължава 
процеса на търсене на „equity investor”, 
който да подпомогне и гарантира 
бъдещото й развитие  и запазването и 
разширяването на пазарният й дял. 
През 2006г. няма съществени 
изменения в предлаганите от фирмата 
продукти. С цел разрастване на 
дейността и осигуряване на 
допълнителни целогодишни приходи и 
диверсификация на предлаганите 
продукти, Дарко АД става дистрибутор 
на австрийската фирма Coppenrath, 
производител на охладени торти и 
сладкиши. Фирмата започва 
продажбата на около 20 артикула в 
магазинната мрежа и в по-голямата 
част от веригите магазини.  БАКР счита, 
че материалната база продължава да е 
адекватна за дейността на фирмата, но 
съществува значителен риск свързан 
със обратното изкупуване на сградите и 
земята, поради което оценява риска от 
матриалната база като висок.  
През 2006г. няма съществено 
изменение в клиентската база на Дарко 
АД. Намалява леко делът на 
директните продажби до 56%, за сметка 
на увеличение на дела на продажбите 
на веригите магазини. Отчетено е 
увеличение на вземанията от клиенти, 
което е пропорционално на 
увеличението на приходите. Най-
голямото вземане е от Дарко Варна 
ООД и за него е заведено дело. БАКР 
определя риска от клиенти като 
умерено нисък. 
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Дарко АД има традиционно добри 
отношения с доставчиците си. 
Доказателство за това е фактът, че 
въпреки обявената процедура по 
несъстоятелност, по данни от фирмата, 
нито един от доставчиците й не 
прекратява доставките си и Дарко АД 
не нарушава производствената си 
дейност. БАКР определя риска от 
доставчици като висок. 
През 2006г. фирмата реализира ръст на 
приходите от продажби спрямо 
предходните две години, като ръстът 
спрямо 2005г. е 17%. В структурата на 
приходите от продажби най-висок дял 
имат приходите от продажба на 
сладоледи – 96%. В същото време 
разходите за дейността са намалели 
спрямо 2005г. с 3%, като в същото 
време разходите за амортизации са се 
увеличили с 26% по линия на разходите 
за амортизации на заприходеното през 
2006г. оборудване по програма 
САПАРД. Всички показатели за 
рентабилност бележат подобрение 
спрямо последните две години (2004 и 
2005), което е по линия на ръста в 
оперативния финансов резултат и на 
EBITDA. Като цяло ликвидността 
бележи подобрение, като основната 
причина за това е увеличената парична 
наличност и увеличените материални 
запаси. Влошаването на коефициента 
на бърза ликвидност се дължи на 
намалението на вземанията от 
свързани предприятия. Показателите, 
характеризиращи задлъжнялостта на 
рейтингованата компания, показват 
положително развитие. Основната 
причина за подобряване на 
коефициентите за обща задлъжнялост 
и финансова задлъжнялост е 
понижението на задълженията на 
фирмата, основно в частта им 
„задължения към банкови институции” . 
Фирмата погасява всичките си 
задължения към БАКБ АД като резултат 
от реализираната сделка по 
продажбата на недвижимите имоти. 
Друг фактор от съществено значение е 
получаването на субсидията по проекта 
по програма САПАРД. Обращаемостта 
на оборотния капитал е отрицателна 
величина поради традиционно 
отрицателния оборотен капитал. 
Забавянето в обръщаемостта на 
материалните запаси през последните 
две години се дължи на ръста на 
наличните материални запаси, причина 

за които е увеличението на 
асортиментната структура, а през 
2006г. и натрупания резерв за началото 
на сезон 2007. Покритието на 
лихвените плащания се подобрява 
основно по линия на намаляване на 
задълженията към банкови институции. 
Изплащането на задълженията както 
към банковите институции, така и към 
лизинговите компании и доставчиците е 
вече функция на оздравителният план, 
който следва да бъде приет от 
Събранието на кредиторите. 
 
Основни финансови показатели /хил.лв/ 

 2004 2005 2006 
Приходи от основна 
дейност 8 818 8 060 9 407 

Финансов резултат -337 - 2 125 16 
Нетна рентабилност -3.7% -26.4% 0.17% 
Рентабилност на СК -6.6% -81.9% 0.60% 
Финансов ливъридж 0.78 0.88 0.72 
Текуща ликвидност 0.38 0.62 0.72 
Бърза ликвидност 0.19 0.37 0.33 

 
 
  
 


