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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг 
(БАКР) присъжда рейтинг AA- на „Интериор-
И” ООД.  
Компанията, развива дейност в областта на 
мебелната промишленост. Дружеството 
осъществява дистрибуция на материали за 
мебелната индустрия, както и производство и 
търговия с мебели. 
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” и „Айко”. БАКР оценява 
положително този подход, въпреки че 
посочените контрагенти се характеризират с 
висока договорна сила. Клиенти с значителен 
дял от приходите на дружеството са 
компаниите „Рали-М” и „Булдекор”. Смятаме, 
че търговските взаимоотношения с „Рали-М” 
не обуславят риск, поради неформалното 
участие на мениджмънта на „Интериор-И” в 
нейната оперативна дейност. Концентрацията 
на търговски оборот с фирма „Булдекор” 
поражда известен риск, но с оглед 
дългогодишните взаимоотношения и 
съвместна работа в областта на множество 
проекти считаме нивото му за относително 
ниско. 
„Интериор-И” има изградени дълготрайни и 
стабилни търговски взаимоотношения с 
чуждестранни доставчици на материали 
(Blum, Egger, Siro, Technoma, Schachermayer, 
Stehle, Kaindl) и машини (Vitap, Technoma, 
Ludwig) 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. Негативен фактор представлява 
липсата на достатъчно складови площи, 

която предстои да бъде увеличена чрез 
започналото строителство на допълнително 
хале. 
Намеренията на мениджмънта са за 
запазване на инвестиционната активност в 
средносрочен план. БАКР дава цялостна 
много добра оценка на мениджмънта на 
дружеството. Благоприятни фактори в тази 
насока са участието на собствениците в 
управлението на дружеството, наличието на 
визия за развитие на бизнеса и 
корпоративните политики и практики, 
прилагани от компанията. Негативен фактор 
представлява едноличното вземане на 
стратегически решения от страна на 
управителя, който притежава дългогодишен 
опит и ноу-хау в бранша.  
„Интериор-И” се характеризира с цялостно 
много добро финансово състояние. Ръстът в 
приходите от продажби оказва благоприятно 
влияние върху по-голямата част от 
показателите за ефективност, които отчитат 
подобряващи се стойности. Благоприятен 
фактор от рейтингова гледна точка 
представлява положителния паричен поток 
от основна дейност през целият анализиран 
период. Въпреки инвестиционната политика 
на компанията, свободния и нетния поток 
приемат положителни стойности. В 
сравнителен план спрямо фирмите от 
конкурентната извадка, Интериор-И заема 
много добра позиция.  
Анализът на цялостния профил на 
рейтингованата компания, изградените 
пазарни позиции, натрупания опит от страна 
на мениджмънта и въз основа на 
направените прогнози за развитие на 
компанията в средносрочен план ни дават 
основание да заключим, че рейтингованото 
дружество с голяма вероятност ще се справи 
с предизвикателствата на бизнес средата, в 
която оперира и с конкурентния натиск в 
средносрочен план. 
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Основни финансови показатели: 
 

Показател 2005 2004 2003 
Активи 4982 4542 3730 
Приходи от продажби 13729 12354 8968 
Финансов резултат 2292 1503 199 
Нетна рентабилност 16,7% 12,2% 2,2% 
Рентабилност на СК 54,7% 78,8% 49,1% 
Финансов ливъридж     0,15       0,55       0,80   
Текуща ликвидност     4,57       1,21       0,81   
Бърза ликвидност     3,26       0,71       0,45   
Нетен паричен поток 281 276 64 
Свободен паричен поток 291 276 59 
Покритие на лихвените 
плащания от оперативния 
резултат 

фирмата няма лихвени 
пасиви 

 


