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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

„Българска Агенция за Кредитен Рейтинг” 
(БАКР) потвърждава нивото на кредитен 
рейтинг на „Металснаб – Холдинг” АД от 
BBB. 
 
През 2005г. пазарът на черни и цветни 
метали в страната запазва своето 
позитивно развитие - вътрешното 
потребление на метали нараства с 16,3%. 
Строителният бранш продължава да бъде 
основен потребител на метали и изделия 
от тях, а търсенето на метали остава 
ценово еластично. Покачването на цените 
има негативен ефект върху търговските 
фирми, тъй като те са принудени да 
работят при по-ниски маржове на печалба и 
да увеличат размера на оборотния си 
капитал. Именно поради тези негативни 
изменения, рейтингованото дружество 
усвоява допълнителен кредитен ресурс, 
използван както за оборотни средства, така 
и за частично финансиране на 
инвестициите. Делът на вносa на черни 
метали от Украйна и Русия остава почти 
без промяна. Фактор с особено важно 
значене за развитието на сектора е 
евентуалното ограничаване на 
дъмпинговия внос на стомана, в следствие 
на наложените (по линия на ЕС) импортни 
квоти влизащи в сила от началото на 2007г. 
 
Общовалидна и вс е по-засилваща се 
тенденция в бранша е ориентацията на 
фирмите към производството и продажбата 
на продукти с по-висока добавена стойност. 
„Металснаб - Холдинг” също следва тази 
тенденция – през 2005г. фирмата стартира 
производството на профили за сухо 
строителство и изгражда арматурни 
дворове и площадки за събиране на скрап.  
Налице е териториална експанзия от 
страна на конкурентните фирми. 

Стремежът им е да покрият със свои 
складови бази районите с най-активно 
строителство и концентрация на тежка 
индустрия (София, Пловдив, Бургас и 
Варна). Като цяло интензитетът на 
конкуренция в бранша се повишава.  
 
През анализирания период няма промяна в 
акционерната структура на компанията. 
Дружеството продължава да преструктурира 
и усъвършенства дейността си, а след като в 
началото на 2005г. извършва преоценката 
на сградния си фонд компанията продава 
две от своите производствени бази. поради 
неудовлетворително ниво на рентабилност.  
 
Следва да се отбележи, че две от 
дружествата, собственост на „Металснаб-96” 
АД (дялово обвързано с рейтингованото 
дружество) са обявени в несъстоятелност. 
Това води до преоценка на дяловите 
участия на рейтингованото дружество и 
намаляването им с 1333 хил.лв. 
 
Въпреки че приходите от продажба на 
„Металснаб - Холдинг” отчитат повишение от 
3,0%, продажбите на свеж метал (в натура), 
бележат спад от 5,2%. По-високите парични 
постъпления се дължат на значителния ръст 
в цените на металите (между 18% и 25% при 
различните видове).  
 
В края на 2005г. рейтингованото дружество 
реализира отрицателен финансов резултат 
в размер на 1746 хил.лв., под влияние на 
високите амортизационни отчисления (в 
следствие на преоценката на ДМА), 
отписаният размер на участия и 
извънредните разходи. Освен това 
дружеството реализира значителен размер 
загуби по линия на преоценка на валутни 
курсове. Текущата и бързата ликвидност 
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продължават своята низходяща тенденция 
на развитие. Компанията запазва 
сравнително ниска задлъжнялост, но е 
налице значително увеличение в периода 
за събиране на вземанията от клиенти, 
което се отразява негативно на оборотния 
капитал. В резултат на извършените 
преоценки е налице отрицателен свободен 
паричен поток (СПП). 
 
Засиленият конкурентен натиск и по-
високите продажни цени (дължащи се по-
високото качество на предлаганите 
метали) от страна на „Металснаб – 
Холдинг” АД влошават пазарната позиция 
на дружеството.  
 
Въпреки това, рейтингованата компания до 
голяма степен разполага с капацитета и 
възможностите да се справи с 
предизвикателствата на бизнес средата. 
БАКР счита, че в средносрочен план 
дружеството ще подобри в значителна 
степен своята конкурентна позиция, 
предвид очакваното свиване на вноса от 
Украйна, което ще ограничи съществено 
ценовия натиск от страна на конкурентите. 
 
Прогнозата на БАКР, е че дружеството ще 
генерира достатъчно парични средства, за 
да обслужва задълженията си и да 
финансира инвестиционната си програма. 

 
ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 (в хил. лв.) 06.2006 12.2005 12.2004 

Активи 46,985 45,038 29,675 
Собствен Капитал 2,820 31,494 19,260 
Приходи от продажби 33,608 64,211 62,352 
Нетен финансов 
резултат 1,034 -1,746 252 

Печалба преди лихви, 
данъци и амортизации 
(EBITDA) 

2,197 1,244 1,422 

Нетна рентабилност 3.62% -2.72% 0.31% 
EBITDA /  
Приходи от продажби 3.27% 1.94% 2.28% 

Обща задлъжнялост 0.30 0.30 0.35 
Бърза ликвидност 0.82 0.53 0.56 

 


