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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска Агенция за кредитен рейтинг 
АД повишава рейтинга на Енемона АД от 
BB+ (тренд стабилен) присъден на 
07.2005г. на BBB (тренд положителен) 
към 05.2006г. 

БАКР счита, че през периода, обхванат от 
актуализацията на кредитния рейтинг на 
Енемона АД, дружеството подобрява 
конкурентната си позиция и постига по-
ниски нива на бизнес риск. 

Основните бизнес направления на 
Енемона АД се запазват и през 2005г. 
Компанията успява да диверсифицира 
структурата на приходите си, като делът 
на енергоефективните дейности в 
продуктовия й портфейл се повишава от 
1% през 2004г. до 17% през 2005г. 

• Енемона АД оперира в секторите 
строителство на инсталации, строителство 
на сгради и в сегмент енергоефективни 
дейности. През анализирания период е 
налице намаляване на риска от 
състоянието на сектор строителство на 
инсталации с оглед стратирането на 
мащабни проекти по монтиране на 
сероочистващи инсталации на блоковете 
на ТЕЦ Марица Изток 2 и 3 и на нови 
мощности в ТЕЦ Марица Изток 1. 
Основните дейности по централата се 
очаква да продължат до 2009г. 
Затварянето на 3-ти и 4-ти енергоблок на 
АЕЦ Козлодуй от своя страна ще доведе 

до постепенно намаляване на 
рехабилитационнните дейности на 
територията на централата, което най-
вероятно ше има неблагоприятен ефект 
върху приходите на Енемона АД. БАКР 
счита, че рискът от състоянието на сектор 
общо строителство се запазва умерен, а от 
състоянието на сегмент енергийна 
ефективност – относително висок. 
Основните рискове от структурно естество 
се запазват и се изразяват в силната пазарна 
позиция на клиентите и високият 
интензитет на конкуренцията в сектор 
строителство на сгради. БАКР оценява 
цялостния системен риск на пазарите, на 
които Енемона АД оперира, като умерен. 

Акционерните участия на Енемона АД 
претърпяват промени през анализирания 
период. Дружеството придобива съответно 
 99.9% и 100% от създадените през 2005г. 
Агро Инвест Инженеринг АД и Енемона 
Ютилитис. След разпределение на 
участията на Екоинвест Холдинг между 
основните акционери в холдинга, 
компанията придобива контрол над 
пивоварната Ломско Пиво АД. Част от 
участията на Енемона АД са със 
стратегическо значение от гледна точка 
развитие на бизнес направленията на 
компанията (АЕК Енергомонтаж АД, 
Енемона Ютилитис), докато други мат 
инвестиционна цел (Агро Инвест 
Инженеринг АД, Ломско Пиво АД). 
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Значителният брой участия на Енемона 
АД и на нейните акционери в капитала и 
управлението на свързани дружества са 
рисков фактор от рейтингова гледна точка. 
Част от дружествата са наскоро създадени 
и се характеризират с ниска генерация на 
парични средства и нужда от 
капитализиране. 

През 2005г. Енемона АД продължава 
интензивно да инвестира в обновление на 
материалната си база, отчитайки ръст в 
балансовата стойност на ДМА от 37% 
спрямо предходната година. 

Налице е намаляване на концентрацията в 
клиентската база на Енемона АД през 
анализирания период като делът на 
групата клиенти на дружеството, свързани 
с дейностите по АЕЦ Козлодуй, намалява 
от 49% през 2004г. до 41% през 2005г. 
Рискови фактори представляват 
практиката общините и държавните 
ведомства да забавят плащанията по линия 
на извършени енергоефективни дейности, 
както и увеличването на периода на 
събиране на вземанията от клиенти на 
компанията. БАКР оценява риска за 
Енемона, произтичащ от договорната сила 
и степента на концентрация на нейните 
клиенти, като умерен. 

Броят на доставчиците на материали и 
услуги за Енемона АД нараства с 48% 
през 2005г., главно поради по-големия 
размер на реализирани енергоефективни 
дейности. Голяма част от основните 
фирми доставчици на материали са лидери 
в областта, в която оперират, като към 
04.2006г. дружеството има сключени 35 
рамкови договора за доставка на 
материали с отложено плащане. 
Оценяваме риска по отношение на 
доставчиците на компанията като умерен. 

БАКР запазва много добрата оценка на 
мениджмънта на Енемона АД. Водещи 
фактори за това са компетентността на 
мениджърския екип, качеството на 
корпоративната стратегия, 
функционалността на организационната 
структура и прилаганите оперативни 
практики. 

Енемона АД се характеризира с цялостно 
добро финансово състояние през 
анализирания период. Компанията постига 
ръст в нетните приходите от продажби и 
финансовия резулат съответно от 34% и 
78% спрямо 2004г., което намира 
отражение в по високи нива на оперативна 
и нетна рентабилнст. Дружеството 
регистрира ръст в капиталовата си база и 
постига добри стойности на текуща 
ликвидност.  Компанията запазва много 
добро покритие на лихвените плащания от 
оперативен резултат и печалбата преди 
данъци, лихви и амортизации, въпреки че 
показателите регистрират спад спрямо 
2004г. Неблагоприятни фактори са 
влошаването на  стойностите на повечето 
от коефициентите за ефективност, 
запазването на високите нива на обща 
задлъжнялост (от 0.8) и отрицателната 
парична генерация от основна дейност. 

Прогнозите за развитие на Енемона АД са 
изготвени на база перспективите пред 
пазарите на дружеството и финансовото 
състояние на компанията. В реалистичния 
сценарий на развитие БАКР очаква 
значителен ръст в приходите от продажби 
на дружеството, подобряване нивата на 
ливъридж и добро покритие на лихвените 
плащания и плащанията по дълга. 
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Основни финансови показатели в лева 
 
Показател 2005 2004 2003 

ДМА 6613 4837 2746 

Приходи от 
продажби 

41569 31075 25008 

Финансов 
резултат 

1361 762 647 

Нетна 
рентабилност 

0.033 0.025 0.026 

Финансов 
ливъридж 0.805 0.796 0.816 

Текуща 
ликвидност 1.33 1.10 1.13 

Бърза 
ликвидност 1.00 1.01 1.05 

Нетен паричен 
поток -818 419 -1872 

Покритие на 
лихвените 
плащания от 
оперативния 
резултат 

4.11 5.20 8.55 

 
 


