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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен 
рейтинг (БАКР) присъжда кредитен 
рейтинг ВВ (положителен тренд) на 
Метатрон-МТ ООД, като тази оценка е 
една категория под инвестиционен 
рейтинг.  

Метатрон ООД се занимава с 
производство и монтаж на плътни 
алуминиеви фасади и окачени тавани 
(задоволяващи предимно нуждите на 
нежилищното строителство и в по-
малка степен на жилищното). 
Присъствието на Метатрон и на двата 
пазара диверсифицира риска. 
Структурният риск в бранша е 
относително висок (главно поради 
голямата пазарна сила на клиентите и 
доставчиците), но общият системен 
риск е на умерено равнище, поради 
добрите перспективи пред сектора. 

През последната година и половина 
компанията насочва вниманието си 
към бизнес обекти, предимно офис и 
търговски сгради, което й позволява 
да реализира по-мащабни проекти. 
Това рефлектира положително и във 
финансовото състояние на 
дружеството.  

През последните години цялостното 
финансово състояние на дружеството 
се подобрява (нарастващи приходи от 
продажби и финансов резултат, по-
висока рентабилност и ефективност). 
Съществуват обаче и някои рискове от 
финансово естество. Въпреки 
подобряващите се стойности на 
собствен капитал, нивата на ливъридж 
на дружеството остават относително 
високи. Поради разрастване на 
дейността си, компанията разчита в 
голяма степен на краткосрочно 
финансиране от клиенти и доставчици. 
Позитивен фактор в това отношение 

представлява стоковото кредитиране, 
което фирмата получава от основния 
си доставчик – Хънтър Дъглас, 
Холандия. Над 60% от задълженията 
на Метатрон представляват авансови 
плащания от страна на клиентите. 
Компанията допълнително финансира 
дейността си чрез кредити за оборотни 
средства.   

Положителен фактор от рейтингова 
гледна точка представляват 
управлението и добрите оперативни 
практики на компанията. Дружеството 
разполага и с модерна производствена 
база. Мениджмънтът е предприел 
стъпки и към диверсификация на 
продуктовия си портфейл, което е 
индикатор за добрите 
предприемачески качества на 
управляващите.  

Трябва да се отбележи, че фирмата 
е единствен търговски представител в 
България на „Хънтър Дъглас” – голям 
производител в бранша в световен 
мащаб. Естеството на договорните 
отношения позволяват на Метатрон-
МТ да придобие конкурентни  пазарни 
предимства. В същото време, 
фирмата е силно зависима от 
холандската компания, която се явява 
неин основен доставчик на ноу-хау, 
оборудване и материали. Това крие 
определени рискове при евентуално 
бъдещо разтрогване на 
взаимоотношенията между двете 
компании, което според БАКР е малко 
вероятно да се случи на този етап.  

Цялостната оценка на БАКР е, че 
Метатрон-МТ ООД е компания с добър 
мениджърски екип, висок пазарен дял 
към момента и с потенциал за 
развитие, с оглед благоприятните 
перспективи пред пазарите.  
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ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
(хил.лв) 

 2004 2003 

Активи 4340 3801 

Собствен Капитал 128 -43 

Приходи от 
продажби 

8285 
 

5660 
 

Печалба 343 150 

Печалба преди 
лихви и амортизации 
(ППЛА) 

990 305 

Нетна рентабилност 4% 3% 

(ППЛА)/Приходи от 
продажби 

11% 5% 

Обща задлъжнялост 76% 101% 

Бърза ликвидност 0.5 0.49 


