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Българска агенция за кредитен рейтинг 
АД запазва кредитния рейтинг на 
„Метатрон-МТ ООД” на BB 
(перспектива: положителна) към 
06.2006г. БАКР счита, че през периода 
на наблюдение „Метатрон-МТ” ООД 
запазва цялостната си конкурентна 
позиция на добро ниво. 

Метатрон ООД продължава да 
извършва дейност по 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 
рейтингованото дружество и на двата 
пазара диверсифицира риска. През 
анализираният период БАКР оценява 
риска от състоянието на строителния 
отрасъл и пазарните сегменти, в които 
попада дейността на „Метатрон-МТ” 
ООД, като относително нисък. 
Основните рискове от структурно 
естество на двата пазарни сегмента на 
компанията – доставка и монтаж на 
фасади и окачени тавани се запазват 
на нивата си от предходния период.  

През юли 2005г. рейтингованата 
компания сключва споразумение с Alcan 
Composites за доставка на композитния 
материал Alucubond и става 
ексклузивен представител на 
германската компания за България. Към 
момента на изготвяне на доклада 
дружеството е и единствен търговски 
представител в България на „Хънтър 
Дъглас” – Холандия (значим 
производител в бранша в световен 
мащаб). Тази договорна свързаност 
между двете дружества позволява на 
Метатрон-МТ от една страна да 
придобие конкурентни  пазарни 
предимства, а от друга прави 
компанията силно зависима от 
холандския си партньор, по отношение 

на доставки, ноу-хау, оборудване и 
материали. 

БАКР оценява положително 
управлението и добрите оперативни 
практики на компанията. Дружеството 
разполага и с модерна производствена 
база. 

През периода на актуализация 
цялостното финансово състояние на 
рейтингованата компания се влошава в 
сравнение с предходната 2004г., но 
като цяло, остава стабилно. Намаление 
се наблюдава в приходите от продажби 
и нетния финансов резултат. Понижава 
се нетната рентабилност на 
дружеството, както и тази на 
собственият капитал. Нараства 
ликвидността на компанията, както и 
нетният паричен поток. Отрицателно от 
рейтингова гледна точка се оценява 
значителното увеличение на периодите 
на събиране на вземанията от клиенти 
и на погасяване на задълженията към 
доставчици.  

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.  

 
Показател (хил.лв.) 2005г. 2004г. 2003г. 

Приходи от продажби 6,131 8,285 5660 
Нетен финансов резултат 178 343 150 
Нетна рентабилност 2.90% 4.14% 2.65% 

Рентабилност на СК 96.74% 267.97% 
-

348.84% 
Обращ-ст на оборотния капитал -18.81 -5.48 -5.49 
Ливъридж 0.97 0.76 1.01 
Текуща ликвидност 0.92 0.57 0.72 
Незабавна ликвидност 0.29 0.28 0.17 
Нетен паричен поток 460 372 54 

Свободен паричен поток -343 105 -15 
 
 


