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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

        Българска Агенция за кредитен 
рейтинг АД повишава рейтинга на Енемона 
АД от BBB (тренд положителен) присъден 
през  2006г. на BBB+ (тренд стабилен) през 
10.2007г.  
        За изработването на кредитния доклад 
е  използвана информация от оценяваното 
дружество, Национален Статистически 
Институт, база данни на БАКР, консултанти 
и други източници на публична 
информация. 

Енемона АД извършва дейност в 
секторите строителство на инсталации, 
строителство на сгради и в сегмент 
енергоефективни дейности. През 
анализирания период тези отрасли 
продължават да се характеризират с ръст в 
приходите от продажби и финансовия 
резултат. БАКР оценява цялостния 
системен риск на пазарите, на които 
Енемона АД оперира, като умерен. 

През последния рейтингов период се 
наблюдава значително увеличение на 
основния капитал на „Енемона” АД (с близо 
170%). Увеличението на капитала на 
дружеството се извършва на няколко етапа. 
Не е налице промяна в акционерната 
структура на компанията. През 
разглеждания период „Енемона” АД 
продължава да разраства икономическата 
си група, създавайки дружества за търговия 
с електрическа енергия; строеж, 
внедряване и експлоатация на 
специализирано техническо оборудване за 
търговия с течни и газообразни горива; 
инженерингова, строително-монтажна, 
пусково-наладъчна дейност;секюритизация 
на недвижими имоти, както и дружество за 
маркетингова, търговска, развойна и 
консултантска дейност. Разширяването на 

икономическата група на „Енемона” АД 
води до засилване на нейните  позиции в 
енергийния сектор в страната. 
Извършените инвестиционни разходи и 
нуждата от допълнително финансиране на 
новосъздадените дружества може да 
допринесе за повишаване на кредитния 
риск за дружеството. 

През периода на наблюдение на 
рейтинга не се наблюдават промени в 
предлаганите от „Енемона” АД услуги. 
Същевременно е налице разширяване на 
кръга от дейности извършвани в рамките 
на икономическата група на компанията. 
Основен дял от приходите на дружеството 
отново се заема от строителство на 
инсталации, сгради и съоръжения – над 
92%. През 2006г. балансовата стойност на 
дълготрайните материални активи (ДМА) 
на „Енемона” АД отчита ръст от 40%. Най-
значителни инвестиции компанията 
извършва в машини и оборудване. 
Извършените инвестиции в тежка 
механизация са фактор, водещ до 
намаляване на съотношението разходи за 
подизпълнители.  

Не се наблюдава съществена 
промяна в концентрацията на клиентската 
база на „Енемона” АД през анализирания 
период, като основен дял в приходите на 
компанията се заема от „АЕЦ Козлодуй” 
ЕАД. Въпреки това приходите от дейности 
по АЕЦ Козлодуй намаляват до под 30% 
през 2006г. при ~41% през 2005г., което 
БАКР оценява положително. Компанията 
продължава да поддържа широк кръг от 
доставчици на основните материали и 
услуги за дейността си. Главен дял в 
задълженията и вземанията от клиенти и 
доставчици на компанията има 
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„Кремиковци” АД. Концентрацията на 
вземанията и задълженията по линия на 
металургичното предприятие нараства 
спрямо предходния период, което се 
оценява неблагоприятно. БАКР счита, че 
рискът от клиенти и доставчици за 
„Енемона” АД се запазва умерен. 

През разглеждания период 
мениджмънтът на „Енемона” АД запазва 
активна политика по отношение развитие 
на основните бизнес направления на 
компанията и разширяване кръга от 
дейности в рамките на икономическата 
група. БАКР оценява положително 
постигнатите през 2006г. ръстове в 
приходите от продажби, нетния финансов 
резултат и намаляването на нивата на 
обща задлъжнялост на компанията. БАКР 
запазва много добра оценка на 
мениджмънта на „Енемона” АД. 

През 2006г. рейтингованото 
дружество постига ръст от 34.7% в 
реализираните нетни приходи от продажби, 
главно по линия на приходите от основна 
дейност. През разглеждания период 
„Енемона” АД постига значителен 
подобрение в основните показатели за 
рентабилност, въпреки нарастване на 
финансовите разходи на дружеството. През 
2006г. балансовата стойност на 
дългосрочните задължения на компанията 
нараства. Въпреки интензивното ползване 
на външно финансиране, бързите темпове 
на капитализация на компанията през 
разглеждания период водят до намаляване 
на нивата на ливъридж. Основните 
показатели за ликвидност на „Енемона” АД 
на годишна база отчитат ръст през 2006г. 
Периодите на събиране на вземанията и 
обращаемост на материалните запаси 
също се увеличават. И през 2006г. 
„Енемона” АД реализира отрицателен 
паричен поток от основна дейност, поради 
отчетените по-големи плащания към 
доставчици от постъпления от клиенти. 
Отчетеният нетен положителен поток от 
финансова и инвестиционна дейност 
резултира в цялостен положителен нетен 

паричен поток за годината. Въпреки че 
през 2006г. лихвените разходи на 
компанията нарастват спрямо предходната 
година, постигнатият ръст в оперативния 
резултат води до подобряващи се нива на 
покритие на лихвените плащания. БАКР 
АД счита, че през разглеждания период е 
налице подобряване на финансовото 
състояние на „Енемона” АД и намаляване 
на кредитния риск.  
 
Основни финансови показатели (хил.лв) 

Показател 2006г. 2005г. 2004г. 
ДМА 9270 6613 4837 
Приходи от продажби 55990 41569 31075 
Финансов резултат 4370 1361 762 
Нетна рентабилност 7.8% 3.3% 2.5% 
Финансов ливъридж 0.77 0.81 0.80 
Текуща ликвидност 1.77 1.33 1.1 
Бърза ликвидност 1.34 1.00 1.01 
Нетен паричен поток 1957 -1872 419 
 


