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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

БАКР запазва дългосрочния кредитен 
рейтинг на „МИМ 2000” ООД на BB- 
(стабилен тренд). Рейтингът отразява 
цялостно относително добро 
финансово състояние на компанията и 
задоволителна способност за покритие 
на плащанията по дълга.  
Рейтингованото дружество продължава 
да оперира в сектор “Производство на 
дърво и дървен изделия, без мебели”. 
През анализирания период компанията 
поддържа диференцирана структура на 
клиентската база. Дружеството не е 
зависимо от конкретни доставчици.   
 
През 2006г. компанията реализира с 
21% по малко нетни приходи от 
продажби спрямо предходната година. 
Намалението е както по линия на 
приходите от продулция (спад 20%), 
така и по линия на приходите от услуги 
(спад 63%). Разходите по икономически 
елементи също нямаляват – спад 23% 
на годишна база. Намалението е по 
всички пера с изключение на разходите 
за възнаграждения, които бележат ръст 
от 1%.  През 2006г. компанията отчита 
значително по-нисък финансов 
резултат, спрямо предходната година. 
Оперативния резултат също нямалява 
през анализирания период.  Като 
следствие рентабилността заема също 
положителни стойности. Поради 
продължаващият ръст в краткосрочните 
задължения и отчетен спад в 
краткотрайните активи, всички 
коефициенти за ликвидност бележат 
значителен спад и достигат рисково 
ниски нива, което оценяваме като силно 
отрицателен фактор от рейтингова 
гледна точка. Общата задлъжнялост 
отчита повишение, като дружеството 

продължава да е с отрицателен 
собствен капитал.  Коефициентът на 
финансиране на дълготрайние активи 
отчита спад до 0.15, което оценяваме 
отрицателно от рейтингова глена точка. 
Периодът на събиране на вземанията в 
дни намялва. Периодът на погасяване 
на задълженията отчита леко 
повишение, но остава на относително 
задоволително ниво.   
 
Основни финансови показатели /хил.лв/ 

 2004 2005 2006 
Приходи от продажби 1628 1943 1530 
Финансов резултат -256 19 10 
Нетна рентабилност -14.93% 0.98% 0.65% 
Рентабилност на СК 48.80% -4.31% -2.32% 
Финансов ливъридж 1.68 1.55 1.58 
Текуща ликвидност 0.93 0.65 0.35 
Бърза ликвидност 0.55 0.39 0.20 

 

· 
 

· 
 

· 
 


