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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
АД е третата пълноправна рейтингова 
агенция в ЕС, регистрирана съгласно 
Регламент № 1060/2009 на Европейския 
Парламент и на Съвета. Присъдените от 
БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и 
са изцяло равнопоставени с тези на 
останалите признати от Европейския орган 
за ценни книжа и пазари агенции, без 
териториални или други ограничения.  

БАКР присъжда на „Формопласт“ АД 
следните рейтинги: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: В+, 
перспектива: стабилна, краткосрочен 
кредитен рейтинг: С; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
ВВ- (BG), перспектива: стабилна, 
краткосрочен рейтинг по национална 
скала: В (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за изготвяне на корпоративен 
кредитен рейтинг (http://www.bcra-
bg.com/files/file_255.pdf). 

За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
дружество, Национален Статистически 
Институт, БНБ, база данни на БАКР, 

консултанти и други източници на публична 
информация. 

В началото на 2013г. България влиза в спирала 
от политически кризи, предсрочно прекратяване 
на мандатите на правителствата и отказ от 
структурни реформи. Предсрочните 
парламентарни избори в края на 2014г. в 
известна степен възстановяват политическата 
стабилност в България и в средносрочен план 
тя не изглежда заплашена. В дългосрочен план 
обаче не може да се очаква управлението да 
пристъпи към сериозни реформи, които да 
доведат до устойчив икономически растеж. 

През октомври 2015г. в България се проведоха 
местни избори, които не доведоха до 
съществени размествания сред политическите 
пластове.  

Впоследствие обаче след загубата на 
проведените през м. ноември 2016г. 
президентски избори от кандидата на най-
голямата парламентарно представена партия 
(ГЕРБ), подадената оставка от правителството 
и отказа на най-големите две парламентарно 
представени политически сили да се опитат да 
съставят правителство, вероятността от 
назначаване на служебно правителство и 
отиване на предсрочни парламентарни избори 
нараства значително. Политическата 
обстановка към момента на изготвяне на 

(http:/www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf).
(http:/www.bcra-bg.com/files/file_255.pdf).
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доклада може да се определи като относително 
стабилна. 

Отчетеният реален растеж на БВП за 2015г. 
(3.0%) е близо 2 пъти по-висок от постигнатия 
за предходните 2 години – съответно 1.6% за 
2014г. и 1.3% за 2013г. Относително високият 
темп на нарастване се запазва и през първото 
полугодие на 2016г., като за двете тримесечия 
са отчетени съответно 3.0% и 2.9% реален 
растеж. Сред основните компоненти на БВП 
важна роля играе нарастването в крайното 
потребление  поради големия си дял в БВП 
(77.2% за 2015г.). 

Основните компоненти, които допринасят за 
положителните изменения, са съответно 
износът и крайното потребление, като главно 
на първия се дължи ръстът през 2015г., а през 
полугодието на 2016г. значителна част от 
тежестта се измества към вътрешното 
потребление, което свидетелства за 
формирането на допълнителни фактори на 
растеж, произтичащи от вътрешни за странната 
процеси.  

На пазара на труда се запазват положителните 
промени, наблюдавани след 2013г. по 
отношение на заетостта. Икономическата 
активност обаче показва признаци на 
влошаване, засилващи се през полугодието на 
2016г. 

В началото на 2014г. започват да се 
наблюдават дефлационни процеси, които 
достигат пика си в началото на 2015г. и се 
задържат и дори влошават до средата на 2016г. 

Наблюдава се леко подобрение в състоянието 
на държавния бюджет на страната през 2015г., 
продължаващо и през 2016г. 

След известно уравновесяване на държавния 
дълг към края на 2015г. и последващо 
значително нарастване през март 2016г., до м. 
юли размерът на дълга остава почти 
непроменен. 

Забелязва се леко колебание в стойността на 
активите  на банковата система, изразено в 
спад през 2014г. и увеличение през 2015г. В 
същото време се запазва тенденцията на 
нарастване на печалбата на банките, 
започнала от 2013г. 

В края на 2015г. и първата половина на 2016г. 
банковата система отчита висока ликвидност и 
капиталова адекватност. 

Обявените на 13-ти август 2016г. резултати от 
извършения преглед на качеството на активите 
и проведените стрес тестове за устойчивост на 
банките в България показват, че банковият 
сектор е стабилен, добре капитализиран и 
публична подкрепа на банки с ресурс, 
финансиран от държавния бюджет, не се 
налага. 

Формопласт“ АД е учредено през 1972 год., 
като завод за инструментална екипировка ЗИЕ 
„Д.Благоев", поделение на ДСО „Пластмаси и 
каучук“ към Министерството на химическата 
промишленост. След претърпени различни 
промени в собствеността и извършена 
приватизация се достига до сегашната му 
правна форма – акционерно дружество. 
Основният дял от акциите се притежава от 
„Бондс Адвайзерс“ ЕООД.  

"Формопласт" АД е производствено 
предприятие за инструментална екипировка за 
преработка на пластмаси и каучук 
(шприцформи, пресформи, термоформи, 
щанци, щампи и др.) и за пластмасови изделия 
(транспортни каси, изделия за бита и 
индустриални пластмасови изделия). 

През последните 5 години е налице тенденция 
към постоянно намаляване на продажбите на 
дружеството при отчитано от конкурентните 
дружества в сектора постоянно увеличение. 
Спадовете са от 13% за 2014, 22% за 2015 и 
40% към края на 3-то тримесечие на 2016. 

През анализирания период дружеството е 
загубило пазрите си за матрици в Близкия 
Изток и отчасти в Европа – резултат от 
агресивна конкуренция от китайските 
производители. Местният пазар за пластмасови 
изделия (в т.ч. транспортни опаковки, които са 
основен продукт за дружеството) също се 
свива. Основните конкуренти на „Формопласт“ 
АД са: „Енкопластикс” ЕООД; „Гамапласт БГ“ 
ООД; ЕТ „Митко Танев-Комерсиал“; „Арексим 
инженеринг“ ЕООД.  

Основните тенденции във финансовото 
състояние на дружеството могат да бъдат 
обобщени, както следва: 
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 Постепенно намаляващи приходи от 
продажби, като движението в стойностите 
не следва пазарното такова; 

 За анализирания период 2011-2015г. само 
в две отчетни години (2012 и 2013) 
финансовият резултат е печалба (от по 20 
хил.лв.), а в останалите три е загуба 
(съответно 193 хил.лв. за 2011; 778 хил.лв 
за 2014; 571 хил.лв. за 2015). Към 
30.09.2016г. формираният финансов 
резултат е загуба от 269 хил.лв.; 

 Поради отрицателните финансови 
резултати след 2013г. всички показатели за 
рентабилност са с отрицателни стойности 
и губят аналитична значимост; 

 Няма промяна в облигационната 
задлъжнялост след емисията от 5 000 000 
лв. (2012г.) Дружеството не ползва 
привлечен кредитен ресурс от банки. 
Всички получени по облигационния заем 
средства са предоставени на други 
дружества под форма на търговски заеми; 

 За разглеждания период собственият 
капитал на дружеството намалява с 1 576 
хил.лв., основно поради натрупани 
непокрити загуби. 

В сравнителен план спрямо разгледаните 
конкурентни дружества прави впечатление 
следното: 

 Стойностите по показателите за 
рентабилност на дружеството са най-
ниските в сравняваната група, през целия 
анализиран период;  

 Стойностите на показателя за текуща 
ликвидност са високи и най-добри спрямо 
конкурентите, въпреки известното им 
влошаване през деветмесечието на 2016г.; 

 Общата задлъжнялост на дружеството е на 
приемливи равнища и по-ниска от 
средната за конкурентната група; 

 Стойностите за дружеството по показателя 
период на събиране на вземанията (64 дни 
средно в последните 3 год.) са значително 
над средните за конкурентите (35 до 44 
дни). Клиентите са с много висока 
концентрация (с основните три е формиран 
над 45% от оборота, а с общо шестте с дял 
над 5% от оборота - 70%);  

 Стойностите за дружеството по показател 
период на погасяване на задълженията 
(средно 34 дни) са по-добри от средните за 
конкурентите (44 дни). Дружеството работи 
с по един доставчик за отделен вид 
основни суровини и материали; 

 За целия период на анализ (2011–
09.2016г.) с изключение 2013г., 
дружеството е с отрицателни стойности по 
показател покритие на лихвени плащания.  

От компанията не са предоставени данни за 
стратегия и бизнес-план за дейността в 
периода 2017-2019г. Изготвената 
консервативна финансова прогноза показва, 
че ако мениджмънтът на дружеството не 
предприеме сериозни действия за развитието 
на бизнеса и неговото по-ефективно 
управление, след края на 2018г. „Формопласт“ 
АД ще бъде изправено пред сериозни 
трудности да продължи дейността си като 
действащо предприятие. Редовното 
обслужване на задълженията по 
облигационния заем и осигуряването на 
достатъчни за дейността на дружеството 
оборотни средства зависят изцяло от 
редовното получаване на вземанията по 
предоставени търговски кредити.  
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Основни финансови данни 

Показател 9.2016 9.2015 2015 2014 2013 2012 2011 

Активи 9 535 9 685 9 397 10 216 10 896 11 208 5 911 
Общо приходи (вкл.финансови) 948 1 416 1 765 2 167 2 467 1 893 1 648 
Нетен финансов резултат -269 - 357 -571 -778 20 20 -193 
Нетна рентабилност на приходи от 
продажби 

-39.44% -31.15% -40.61% -43.01% 0.96% 1.12% -15.22% 

Рентабилност на собствения 
капитал 

-7.08% -9.40% -15.03% -20.48% 0.53% 0.53% -5.08% 

Кредитна зависимост 
(финанс.задлъжнялост)* 

1.50 1.41 1.39 1.46 1.43 1.52 0.13 

Коеф.на платежоспособност 
(фин.автономност) 

0.67 0.71 0.72 0.69 0.70 0.66 7.77 

Коеф.на покритие лихвените 
плащания 

-1.26 -1.67 -1.27 -2.24 0.09 -9.57 -27.68 

Текуща ликвидност 3.13 6.51 6.34 4.91 6.83 3.90 4.80 
Незабавна ликвидност 0.02 0.27 0.05 0.32 0.13 0.45 0.19 
Ливъридж 0.60 0.55 0.56 0.54 0.50 0.51 0.08 

 
 
 
 
 


