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 Българска агенция за кредитен 
рейтинг е единствената българска агенция, 
включена в списъка на Комисията за 
финансов надзор, като нейните рейтинги се 
признават наравно с тези на 
международните агенции Moody’s, Standard 
& Poor’s и Fitch. През 2004г. БАКР адаптира 
методологията за корпоративен кредитен 
от ICRA (An associate of Moody’s Investors 
Service). Рейтинговата скала на БАКР 
съвпада с тази на Standard & Poor’s. 
 БАКР присъжда дългосрочен 
кредитен рейтинг BВВ- (перспектива: 
стабилна) и краткосрочен рейтинг А-3 на 
„Херкал” ЕООД. Използвана е официално 
приетата от БАКР методология за присъждане 
на корпоративен кредитен рейтинг 
(http://www.bcra-bg.com/files/method_8.pdf). 
 За изработването на кредитния доклад 
и присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваното 
дружество, Национален Статистически 
Институт, база данни на БАКР, консултанти и 
други източници на публична информация. 
 „Херкал” ЕООД оперира в сектор 
„Производство на метални конструкции и части 
от тях” 2811 по НКИД-2003. Основната дейност 
на дружеството е изработка и монтаж на 
метални конструкции. Секторът, в който 
оперира дружеството, е пряко свързан със 
сектор „Строителство”, поради което е повлиян 
силно негативно от икономическата криза. На 
базата на анализа на състоянието и 
структурата на отрасъла оценяваме общия 
секторен риск като относително висок. 
 „Херкал” ЕООД е правоприемник на 
“Централна ремонтна база” ЕООД Пещера, 
която съществува от 1956г. Към момента 
дружеството е собственост изцяло на г-н 
Димитър Кочев. БАКР оценява риска, 

произтичащ от акционерната структура 
и участия, като умерен. 

 Делът на произведените метални 
конструкции е над 90% от нетните приходи на 
компанията (без приходите от ДМА), като към 
деветмесечието на 2009г. този процент е 98%. 
През 2008г. „Херкал” ЕООД разширява 
производствената си база с нов цех, а в 
началото на 2009г. е внедрено ново 
оборудване – внос от САЩ. С това компанията 
значително разширява капацитета си и 
подобрява материалната си база, което е 
ключов фактор за конкурентоспособност. 
Дружеството разполага със собствен 
специализиран транспорт. Положително от 
рейтингова гледна точка е възможността на 
компанията за извършване на пълния цикъл на 
производството на метални конструкции. За 
2008г. компанията е произвела около 2% от 
общото количество произведени метални 
конструкции в страната.  
БАКР оценява риска от оперативна 
дейност като относително нисък. 
 Клиентската база на „Херкал” се 
характеризира с добра диверсификация до 
2008г. През 2009г. клиентският портфейл 
търпи значителни промени, като водещите 
позиции се заемат от нови клиенти, с които 
дружеството няма дългосрочни отношения. 
Концентрацията се повишава, същото 
развитие търпят и вземанията от клиенти. 
Поради това БАКР оценява риска, 
произтичащ от клиенти, като 
относително висок. 
 Херкал ЕООД работи с множество на 
брой доставчици, като този с най-голям дял 
заема 49% от оборота към октомври 2009г. 
Като защитен фактор се явяват дългосрочните 
отношения с водещите доставчици. БАКР 
оценява риска, произтичащ от 
доставчици, като относително нисък. 

http://www.bcra-bg.com/files/method_8.pdf
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 През периода 2004-2008г. „Херкал” 
ЕООД се характеризира с добро финансово 
състояние и положителен тренд на развитие. 
Нетните приходи от продажби на дружеството 
нарастват със стабилен темп. През 2009г. 
компанията реализира значителни приходи от 
продажбата на ДМА, като анализът на 
показателите е извършен и с премахването на 
ефекта от тези приходи, поради еднократния 
им характер. Дружеството отчита нарастващи 
оперативен и финансов резултат и 
рентабилност до 2008г. включително. Към 
09.2009г. компанията отчита отрицателен 
финансов резултат, изключвайки приходите от 
продажба на ДМА. До 2008г. дружеството 
отчита намаляващи нива на ликвидност, но 
към 09.2009г. и бързата и текущата ликвидност 
отбелязват добри нива. В сравнителен план 
компанията се характеризира с по-висока от 
средната обща задлъжнялост. При анализа 
става ясно, че дружеството финансира 
дългосрочните си активи с краткосрочен 
ресурс, което е рисков фактор. Положително 
оценяваме подобряването на нетния оборотен 
капитал към 09.2009г. Вземанията на 
компанията бележат ръст, което е причина за 
дългия период на събиране на вземанията, 
отчетен към 09.2009г. Дружеството отчита 
положителен паричен поток от основната си 
дейност за целия анализиран период и 
нарастващи стойности на свободния паричен 
поток, което оценяваме положително. БАКР 
оценява риска от финансовото 
състояние на компанията като умерен.  
 БАКР изготвя финансова прогноза за 
очакваното бъдещо развитие на „Херкал” 
ЕООД за период от три години. Компанията ще 
реализира положителен нетен паричен поток 
през целия прогнозиран период и ще се 
характеризира с добра кредитоспособност в 
краткосрочен и средносрочен план, при 
развитие сходно с прогнозираното.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни финансови показатели: 
 
Показател (хил.лв.) 2007 г. 2008 г. 09.2009 г. 

Активи 2 256 4 872 6 844 
Приходи от продажби 4791 6206 6054 
Печалба преди лихви, 
данъци и амортизации 
(EBITDA) 578 750 2426 
EBITDA/Нетни 
приходи от продажби 12.06% 12.09% 40.07% 
Текуща ликвидност 0.73 0.49 1.17 
Ливъридж 0.54 0.71 0.54 
Паричен поток от 
основна дейност 831 411 

- 

Нетен паричен поток 305 -405 - 

 


