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Българска агенция за кредитен рейтинг 
(БАКР) запазва кредитния рейтинг „Интериор-
И” ООД на AA-, стабилна перспектива. 
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. 

Компанията, развива дейност в областта на 
мебелната промишленост. Дружеството 
осъществява дистрибуция на материали за 
мебелната индустрия, както и производство и 
търговия с мебели. От 2006 г. значителен дял 
в дейността заема търговията с ламиниран 
паркет. 
Основната промяна в сектора е свързана с 
приемането на България в ЕС и 
последващите промени в законовите 
изисквания. Отрасълът остава с висок 
интензитет на конкуренция, като се 
наблюдава засилваща се експанзия на 
азиатски производители. Защитен фактор се 
явява силната диверсификация на 
продуктите. 
Клиентската база на рейтингованата 
компания е добре диверсифицирана. 
Фирмата следва стратегия за разширяване на 
пазарния си дял посредством продажби чрез 
магазинната мрежа на „Метро Кеш Енд Кери”, 

„Практикер”, „Баумакс” и „Айко”. БАКР 

оценява положително този подход, въпреки 
че посочените контрагенти се характеризират 

с висока договорна сила. През периода на 
наблюдение е разработен нов 
дистрибуционен канал, опериращ 
посредством търговски представители на 
фирмата. 
„Интериор-И” има изградени дълготрайни и 
стабилни търговски взаимоотношения с 
чуждестранни доставчици на материали 

(Blum, Egger, Siro, SIBU DESIGN, 

Schachermayer, Stehle, Kaindl) и машини 

(Vitap, Technoma, AWB, Stehle ) за мебелното 

производство с високо качество и наложила 
се на пазара търговска марка. Дружеството 
разполага с алтернативни снабдители на 
основните видове материали, което му 
позволява да диверсифицира риска от 
прекъсване на доставките. 
Материалната база на „Интериор-И” е 
обновена, което предопределя висока 
ефективност и ниски експлоатационни 
разходи. Закупени са имоти, които ще 
увеличат значително складовата площ на 
компанията и поради географското си 
разположение ще снижат транспортните 
разходи. В процес на изграждане е шоурум 
на територията на производствената база. 
Намеренията на мениджмънта са за 
запазване на инвестиционната активност в 
средносрочен план.  
БАКР дава цялостна много добра оценка на 
дейността на мениджмънта на дружеството 
за периода на актуализация на рейтинга.  
Засилено е вниманието на мениджмънта по 
отношение на маркетинговата дейност и е 
обособен маркетингов отдел в 
административната структура на фирмата. 
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Започнат е и процес по внедряване на 
система за управление на качеството.  
„Интериор-И” се характеризира с цялостно 
много добро финансово състояние. 
Намаляването на стойностите на 
показателите за ликвидност и рентабилност 
през 2007 г. се дължи на повишените цени на 
дървесината и производните й на 
европейския пазар, а също така и на 
навлизането на българския пазар на мебели 
във фаза на наситеност, но те остават на 
нива над средните за отрасъла. 
Благоприятен фактор от рейтингова гледна 
точка представлява положителният паричен 
поток от основна дейност през анализирания 
период.  
Анализът на цялостния профил на 
рейтингованата компания и направените 
прогнози в средносрочен план ни дават 
основание да заключим, че рейтингованото 
дружество с голяма вероятност ще се 
характеризира с много добра 
кредитоспособност. 
 
 
Основни финансови показатели: 
 

Показател 2005 2006 2007 

Активи 4982 6 972 8 769 

Приходи от продажби 13729 14 428 17 149 

Финансов резултат 2292 2549 1577 

Нетна рентабилност 16,70% 17,70% 9,20% 

Рентабилност на СК 54,70% 37,80% 19,00% 

Финансов ливъридж 0,15 0,03% 0,05% 

Текуща ликвидност 4,57 23,27 14,07 

Бърза ликвидност 3,26 15,5 9,36 

Нетен паричен поток 281 837 251 

Свободен паричен 
поток 291 856 -246 

       

Покритие на 
лихвените плащания 
от оперативния 
резултат фирмата няма лихвени пасиви 

 


