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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 ВВВ- (перспектива: негативна) 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. 
 
През периода на актуализация няма промяна в 
основната дейност на дружеството и то 
продължава да оперира в сектор 
„Производство на метални конструкции и части 
от тях”. Секторът продължава да е повлиян 
негативно от икономическата криза. На базата 
на анализа на състоянието и структурата на 
отрасъла запазваме общия секторен риск 
като относително висок. 
През периода на актуализация не са 
настъпили промени в собствеността и 
участията на рейтингованото дружество. БАКР 
запазва риска, произтичащ от 
собствеността и участията на 
дружеството, като умерен. 

С най-голям дял се запазват приходите от 
продажба на услуги, в които дружеството 
отчита основната си дейност – производство 
на метални конструкции. След значителното 
подобрение на материалната база на 
дружеството през 2008г. и началото на 2009г., 
за деветмесечието на 2010г. балансовата 
стойност на ДМА намалява по линия на 
амортизациите. Произведената продукция от 
„Херкал” през 2009г. отрежда на дружеството 
дял 3,46% в общо произведното количество 
метални конструкции в страната. БАКР 
запазва риска от оперативна дейност 
като относително нисък. 
През 2009г. концентрацията на клиентския 
портфейл на рейтингованата компания се 
увеличава, като трите водещи клиента 
реализират 70% от оборота. Към септември 
2010г. концентрацията на вземанията на 
„Херкал” не е висока.  БАКР запазва риска, 
произтичащ от клиенти, като 
относително висок. 
През периода на актуализация концентрацията 
на доставчиците значително се увеличава по 
линия на основния контрагент на компанията.  
Като защитен фактор се явяват дългосрочните 
отношения с водещите доставчици. БАКР 
запазва риска, произтичащ от 
доставчици, като относително нисък. 
Цялостния риск от външни фактори 
оценяваме на умерен. 
БАКР запазва оценката си за риска от 
мениджмънта на дружеството на умерено 
ниво. 
Нетните приходи от продажби бележат спад от 
20% на годишна база през 2009г. Приходите от 
услуги, реализирани към 10.2010г., 
представляват 63% от същите приходи за 
цялата 2009г. Към октомври 2010г. 
дружеството реализира приходи също от 
продажба на стоки и материали. Положително 
оценяваме реализирания оперативен резултат 
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и постигната оперативна рентабилност към 
октомври 2010г. За същия период дружеството 
отчита положителен резултат от дейността си, 
но по-ниска рентабилност на приходите от 
продажби спрямо 2009г.  През периода на 
актуализация текущата ликвидност на Херкал 
ЕООД бележи значително подобрение спрямо 
стойността й от 2008г., но в сравнителен план 
продължава да се позиционира 
неблагоприятно. Ливъриджът на компанията 
отчита лек спад, породен от ръста в 
собствения капитал, но продължава да е на 
ниво по-високо от средното. Увеличава се 
делът на дълготрайните активи, финансирани 
с дългосрочен ресурс. Коефициентът за 
кредитна зависимост на Херкал ЕООД бележи 
ръст и през 2009г., което оценяваме 
отрицателно от рейтингова гледна точка. През 
периода на актуализация дружеството 
продължава да отчита отрицателен оборотен 
капитал. Продължава негативната тенденция 
на увеличение на периодите за събиране на 
вземанията и погасяване на задълженията. 
През 2009г. дружеството реализира 
значителен по размер отрицателен паричен 
поток от основна дейност, което оценяваме 
като негативен фактор от рейтингова гледна 
точка. Като цяло нетният паричен поток е 
положителна величина, по линия на 
инвестиционната дейност. БАКР запазва 
риска от финансовото състояние на 
компанията като умерен.  
Според резултатите от изготвената финансова 
прогноза се очаква „Херкал” ЕООД да се 
характеризира с относително добра 
кредитоспособност в краткосрочен и 
средносрочен план, при развитие сходно с 
прогнозираното.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Основни финансови показатели: 
 

Показател (хил.лв.) 10.2010 2009 2008 2007 
Активи 6 544 6 101 4 872 2 256 
Нетни приходи от продажби 4 724 4 906 6 158 4 610 
Нетна рентабилност  2.16% 13.90% 6.04% 6.72% 
Текуща ликвидност 0.97 0.81 0.49 0.73 
Ливъридж 0.68 0.67 0.71 0.54 
Паричен поток от основна 
дейност - -1 237 411 831 
Нетен паричен поток - 18 -405 305 

 


