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Краткосрочен рейтинг по национала скала A-1 (BG) 
1) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като след 

извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива; 
2)  През последните 2 години БАКР не е предоставяла  допълнителни услуги на рейтингованата единица. 
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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГАД 

(БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция в 

ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на 

Европейския Парламент и на Съвета. Присъдените от 

БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са 

изцяло равнопоставени с тези на останалите 

признати от Европейския орган за ценни книжа и 

пазарни агенции, без териториални или други 

ограничения. 

На проведено на 18.06.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на кредитния рейтинг 
на „Образователно-спортен комплекс 
Лозенец” ЕАД. Заседанието е ръководено от 
д-р по икономика Кирил Григоров, в качеството 
му на Председател на Рейтинговия Комитет. 
След обсъждане на финансовото състояние на 
дружеството за петгодишен аланилизиран 
период (2016-2020г.) и оценка на всички 
фактори влияещи на рейтинга, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното 
решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
определя следните нива на рейтинги за 
„Образователно-спортен комплекс Лозенец” 
ЕАД: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ- , при 
„стабилна“ перспектива и краткосрочен 
кредитен рейтинг: А-3 , 

 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
А (BG), при „стабилна“ перспектива и 
краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 
(BG) .  

 

 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за изготвяне на кредитен доклад и 

присъждане на корпоративен кредитен рейтинг:  
https://www.bcra-
bg.com/files/Corporate_Methodology_2016_bg.pdf 

 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория, включително за дефиницията за 
неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала: 

https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf 

 

За изработването на доклада и  присъждането на 
рейтинг е използвана информация от оценяваната 
банка, Българска Народна Банка, Национален 
Статистически Институт, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 
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Оперативна среда 

Суверенен риск 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети 
както в България, така и във всички нейни 
политически и икономически партньори. Заради 
безпрецедентната криза страната се намира в 
„извънредна епидемична обстановка“ от 
13.05.2020г., а правителството предприе 
редица законодателни мерки за ограничаване 
на негативните икономическите последици.  

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки 
за ограничаване на заразата оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху 
икономическата активност в страната. 
Предварителните данни за 2020г. посочват 
спад на БВП на България от 4.2% след ръст от 
3.7% постигнат през 2019г. Забавяне се 
наблюдава в динамиката на показателите за 
потреблението на домакинствата, 
кредитирането, външния сектор, както и при 
инфлационните процеси. През 2020г. 
равнището на безработица се покачи до 5.1% 
(при 4.2% година по-рано).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище 
на държавния дълг. Според предварителните 
данни на Министерството на финансите 
прогнозираното салдо по КФП за 2020 г. се 
реализира, достигайки заложения дефицит в 
размер на 3.5 млрд. лв. или 3% от прогнозния 
БВП, след като правителството финансира 
фискални помощи към най-засегнатите от 
кризата сектори. Дългът на сектор „Държавно 
управление“ да се покачи до 24.7% от БВП към 
септември 2020г. поради нуждата от 
финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП, но 
остана нисък в сравнителен план. 

Банкова система 

На 10 юли 2020г. българският лев беше 
включен във валутния механизъм II (ERM II). 
Паралелно с това беше обявено и решението 
на ЕЦБ  за установяване на тясно 
сътрудничество с БНБ. След като оцени кои 
български банки отговарят на критериите за 
системно значими институции, от 01.10.2020г. 
ЕЦБ започва директния си надзор над 

УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК АД, 
Обединена българска банка АД, Юробанк 
България АД и Райфайзенбанк (България) ЕАД.  

Към края на 2020г. банковият сектор остава 
устойчив въпреки икономическите сътресения. 
Капиталовите съотношения и ликвидността на 
банките са на високи равнища, подкрепяни от 
устойчивия ръст на депозитната база и 
своевременните регулаторни антикризисни 
мерки. 

В условията на несигурност през годината 
кредитирането на нефинансовия сектор се 
забавя, в по-висока степен при предприятията. 
Същевременно по Реда за отсрочване и 
уреждане на изискуеми задължения към банки 
и дъщерните им дружества – финансови 
институции към края на 2020г. са одобрени 
искания от домакинства и предприятия за 
разсрочване на задължения в размер на 8,1 
млрд. лв. или 92.2% от подадените до този 
момент. Като дял от брутната балансова 
стойност на кредитите, тази сума представлява 
11.8%. 

През 2019г. равнището на печалбата е високо, 
представлявайки източник за допълнителна 
капитализация и резерв за поддържане на 
стабилността на сектора. Именно поради това 
БНБ взе решение печалбата за 2019г. да бъде 
изцяло капитализирана като една от мерките за 
допълнително укрепване на капитала на 
банките в условията на кризата, свързана с 
COVID-19. Към края на 2020г. отчетеният 
финансов резултат е печалба в размер на 815 
млн. лв., която е с 51.4% по-ниска на годишна 
база. Нетните приходи от лихви и от такси и 
комисионни запазват водещото си значение за 
формирането ѝ, но при отбелязан годишен спад 
и на двата източника. Същевременно 
стойността на направените обезценки нараства 
двукратно в сравнение със същия период на 
2019г. 

Развитието на икономическите процеси в 
страната се анализират детайлно от „БАКР - 
Агенция за кредитен рейтинг“ и са отразени в 
присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Резюме от този доклад е 
достъпен на официалния сайт на БАКР: 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating 

 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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„Образователно-спортен комплекс Лозенец“ 
ЕАД 

„Образователно - спортен комплекс Лозенец“ 
ЕАД (по нататък и ОСК Лозенец или 
Дружеството) е акционерно дружество, 
учредено по реда на чл. 158 и сл. от Търговския 
закон, осъществяващо своята дейност спрямо 
българското законодателство. Съдебната 
регистрация на компанията е извършена през 
април 1990г. с решение №156/02.04.1990г. по 
фирмено дело №141 на Софийски окръжен съд 
под №132, том 3, стр. 134.  Търговското 
дружество е вписано в Търговския регистър, 
воден от Агенцията по вписванията при 
Министерство на правосъдието на Република 
България под ЕИК 202961633 на 05.03.2014г. 

При учредяването му, търговско наименование 
на дружеството е „47 Вапцаров“ ЕООД, 
променено по-късно на „Еврохолд Имоти“ 
ЕООД. Компанията извършва дейността си под 
това име до месец ноември 2013г., когато 
последното е променено на „Образователно-
спортен комплекс Лозенец“ ЕАД. 

Дружеството е създадено за неопределен срок 
и съгласно Устава си не е ограничено със срок 
или друго прекратително условие. 

ОСК Лозенец ЕАД оперира единствено на 
територията на Република България и няма 
регистрирани клонове в страната и чужбина. 

Акциите на дружеството не се търгуват на 
регулиран пазар. По повод емитиран през 
2017г. облигационен заем, емисията на ОСК 
Лозенец е регистрирана на Българска фондова 
борса - код: ED6A и ISIN: BG2100011175 . 

Предметът на дейност е: покупко-продажба на 
недвижими имоти, развитие, благоустрояване и 
строителна дейност, наемна дейност, 
консултантски и управленски услуги, покупка на 
стоки и други вещи с цел продажба в 
първоначален или преработен вид, търговско 
представителство и посредничество, складови, 
комисионни, спедиторски и превозни сделки, 
туристически, рекламни и други услуги, както и 
всяка друга дейност, която не е забранена от 
закона. 

Основната дейност извършвана през послед-
ните пет години, и запазена без промяна към 
датата на публикуване на настоящето резюме, 
е насочена към придобиване /строителство 

на инвестиционни имоти и тяхното 
последващо управление, включително и 
отдаване под наем. От средата на 2014г. 
дружеството насочва усилията си в 
разработване и развиване на проект за 
изграждане на „образователно – спортен 
комплекс”, находящ се в гр.София, район 
Лозенец. Към момента на изготвяне на 
настоящия доклад, това е единствен 
инвестиционен имот на ОСК Лозенец. 

Комплексът е изграден в периода 2014-2020г. и 
се състои от две сгради: сграда „А“ – училищен 
корпус и сграда „Б“ – детска градина, заедно с 
прилежащ към тях спортен комплекс за нуждите 
на двете образователни институции. Към 
сграда „Б“ е построен подземен паркинг и две 
скуош зали, а в двора на комплекса са 
изградени външни спортни игрища за всички 
възрастови групи от учебния комплекс. Общата 
застроена площ е 4 461 м², а общата разгъната 
застроена площ възлиза на 24 385 м². 

Дружеството осъществява дейността си в 
сектор по КИД „Операции с недвижими имоти“, 
клас 6820 – „Даване под наем и експлоатация 
на собствени недвижими имоти“. 

Капиталът на ОСК Лозенец ЕАД към 
31.12.2020г. (и към 10.06.2021г. – при последна 
проверка в Търговския регистър по повод 
изготвяне на рейтингова оценка) възлиза на   
11 935 701 лв., разпределен в същия брой 
налични, поименни, непривилегировани акции, 
с право на един глас в Общото събрание на 
акционерите, право на дивидент и на 
ликвидационен дял, с номинална стойност 1 лв. 
всяка една. Последната промяна в стойността 
на капитала е от 30.04.2014г., когато е увеличен 
до настоящия му размер с апорт на непарична 
вноска – недвижими имоти (от стойност до този 
момент 4 805 241 лв.). Едноличен собственик 
на дружеството е Камалия Трейдинг 
Лимитид, Кипър.  

Непряк контрол върху оценяваното дружество 
се упражнява от „Хай Рейт“ ЕООД (притежа-
ващо 99.9% от капитала на Камалия Трейдинг) 
и Пламен Патев – собственик на 100% от капи-
тала на последното дружество. 
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Дружеството е с едностепенна система на 
управление – Съвет на директорите (СД), в 
състав към 10.06.2021г., както следва: 

 Ива Гарванска-Софианска – 
Председател на СД; 

 Невена Стефанова МАринова-Богоева 
– Заместник-председател на СД; 

 Кремена Йорданова Пенева – 
Изпълнителен директор. 

Този състав на СД не е променян от декември 
2016г., когато от неговия състав излиза Шай 
Щрикс, заменен от сегашния му председател 
Ива Гарванска-Софиянска. 

В помощ на СД (по линия оценка на 
ефективността на системите за вътрешен 
финансов контрол и целостта на финансовите 
отчети), от януари 2018г. функционира и 
Одитен комитет в състав: 

 Надежда Шемширова – Председател и 
независим член; 

 Ива Гарванска-Софианска – член; 

 Цветелина Станчева-Москова – 
независим член.  

Притежаваният от ОСК Лозенец инвестиционен 
имот е преодоставен за ползване по сключен 
дългосрочен договор за наем (01.12.2014 до 
01.09.2035г.) със свързаното лице „Уандър 
Груп“ АД, като в него развиват дейност две 
дружества от неговата структура – ЧСУ 
„Св.Георги“ ЕООД и ЧДГ „Св.Георги“ ЕООД. 

По линия на този договор за наем дружеството 
реализира основната част от своите приходи за 
целия период на анализ (2016-2020г.). 
Допълнително, по-съществен обем приходи се 
формира в резултат на положителни преоценки 
на балансовата стойност на имота, а 
еднократно (през 2019г.) е отчетен и по-
значителен приход от продажба на 
инвестиционен имот. В последните три 
финансови години от периода на анализ, за 
дружеството е характерна тенденцията на 
увеличаване на размера на приходите от наеми 
и такси (съответно с 37.4% на годишна база за 
2020г., след 61.9% за 2019г. и 11.6% за 2018г.). 
Това е обвързано с постепенното доизграждане 
и въвеждане в експлоатация на инвести-
ционния имот и съответно анексиране на 
договора за наем. За нуждите на рейтинговата 
оценка, степента на изграденост на комплекса е 
определена като много висока – т.е. не се 
очакват бъдещи съществени подобрения, които 

да водят до допълнителни очквания за 
значително увеличаване в размера на наема. 

Поради естеството на инвестиционния имот, 
директните приходи на оценяваната компания 
не са засегнати съществено от пандемията на 
COVID-19, която предизвика значителни 
понижения в доходите от наеми (еновременно 
по линия на спад в обема на отдадени под 
наем площи и от понижени нива на наемите) и 
респективно, на приходите в сектора, в който 
развива дейността си ОСК Лозенец. 

Концентрацията на приходите от наем към едно 
лице водят до зависимост на оценяваното 
дружество от дейността на наемателя 
(Уандър Груп) и позитивното ѝ бъдещо 
развитие. Поради това, за целите на 
настоящата рейтингова оценка са анализирани 
допълнително и дейността и резултатите на 
„Уандър Груп“ АД, включително и при 
съпоставянето им спрямо постигнатите от 
референтна група частни училища1 резултати.  

Учебните заведения от „Уандър Груп“ се явяват 
лидери в групата по обем на реализирани 
приходи и по ръст в увеличението им, но и 
формират общи загуби за 2020г. и 2019г., 
идващи отчасти и от високия наем за ползвания 
сграден фонд. Като положителен фактор по 
тази линия, може да се разглежда това, че и 
двете училища са в процес на развитие и 
изградения капацитет на училищната база все 
още не е запълнен. Към края на 2020г. 
обучавани и възпитавани са общо около 540 
деца, при капацитет на ползваната база от над 
700 деца.  Добрите условия за учебен процес и 
качествата на компекса са оценени като 
съществени плюсове за бъдещо позитивно 
развитие на образователната дейност в 
системата на дружествата от „Уандър Груп“. 
Като основен негативен фактор е оценено 
високото ниво на учебни такси, което към 
момента остава причина за непълното заемане 
на капацитета на комплекса. 

 

Финансовото състояние и резултати на „ОСК 
Лозенец“ ЕАД, освен анализирани 
самостоятелно, са съпоствени и спрямо 
постигнатите резултати в референтна група 

                                                 
1 Вкл: „ЧОУ Азбуки“ ООД и „ЧЕГ Проф.Иван Апостолов“ 
ООД; „ЧСУ по ИЧЕ АРТИС“ ЕООД и „ЧСУ Цар Симеон 
Велики“ ЕООД. 
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дружества2 осъществяващи дейност по 
отдаване под наем на собствени инвести-
ционни имоти.  

При анализа на оперативната среда, като 
негативни са оценени забавеното поради 
здравната криза развитие на сектора по 
управление на недвижими имоти, ведно с 
реализираните в него съществени понижения 
на приходите, както от загубен общ обем на 
отдадени под наем площи, така и от понижение 
в цените на наемите. С по-малък спад на 
приходите и резулатите в периода на пандемия 
се характеризира дейността на учебните 
заведения. 

Финансовият анализ на „ОСК Лозенец“ ЕАД, 
обхващащ последните пет години от дейността 
му (2016-2020г.) показва  значително 
увеличение в размера на реализираните 
приходи от дейността, съответстващи на 
поетапното въвеждане в експлоатация на 
отделни части от притежавания инвестиционен 
имот. Това кореспондира със съществено 
увеличение в стойността на инвестиционния 
имот (с 69.5% за последните четири години, до 
стойност от 44.6 млн.лв.), както и на отчитаните 
като ДМА: сгради и контрукции (със 7 млн.лв. 
през 2019г.) и стопански инвентар (1 млн.лв., 
също през 2019г.). По тези линии е формирано 
и общото нарастване на балансовото число 
на компанията с 96.9% за същия период (от 
края на 2016г. до края на 2020г.), до размер от 
55.2 млн.лв. към края на 2020г. 

Приходи и резултати - ОСК Лозенец (2016-2020) 

 

Съществено подобрените в последните две 
години от анализирания период нива на 

                                                 
2 Вкл: „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ; 
„Велграф Асет Мениджмънт“ АД; „Браво Пропърти Фонд“ 
АДСИЦ; „Риъл Естеитс Дивелъпмънт“ ЕАД; „Ексклузив 
Пропърти“ АДСИЦ и „Варна Истейтс Мениджмънт“ ЕООД 

приходи, рефлектират и в значително 
увеличение на постигнатия нетен финансов 
резултат (1.1 млн.лв. за 2019г. и 2020г.). 

Движението в собствения капитал (СК) е 
позитивно, общо за периода, като от 8 002 
хил.лв. в края на 2016г., размерът му достига 
до 10 250 хил.лв. към края на 2020г. (или 
увеличение с общо 28.1%). По-високи 
увеличения се наблюдават в последните две 
години – формирани изцяло по линия на 
подобрения финансов резултат. Увеличения 
в основния (акционерен) капитал в периода на 
анализ не са извършвани, а със стойността си 
към края на 2020г. от 10.3 млн.лв., СК е все 
още по-нисък спрямо основния капитал (с    
1.7 млн.лв., представляващи натрупана, 
непокрита загуба). 

С най-висок дял в структурата на пасива, през 
целия анализиран период, са задълженията 
по заеми: от банкови институции, по 
облигационна емисия, по лизингови договори, 
от свързани и несвързани лица. Те формират 
практически почти цялата част от 
задълженията на дружеството през периода на 
анализ (дял в общи пасиви без СК движещ се в 
диапазон 95-99%). Поетапното инвестиране на 
средства в изграждането на инвестиционния 
имот, води и до общо за периода нарастване 
на задлъжнялостта на дружеството, но при 
запазване на относително константни нива на 
показателите за задлъжнялост. Нивото на 
общата задлъжнялост на дружеството е 
поддържана без значителни изменения в 
последните четири години, на високо равнище 
от около 82%, което надвишава стойностите на 
показателя поддържани от дружествата от 
референтната група. Нивата на кредитна 
зависимост са подддържани много високи 
през целия анализиран период и без 
съществени изменения в последните четири 
финансови години (3.0 в три от тях). Това 
показва, че ръководството на дружеството е 
възприело стратегията, то да работи при нива 
на външни лихвоносни задължения (в 
изчислението на показателя не са включени 
вътрешногруповите), които превъзхождат в 
значителна степен нивото на собствен капитал, 
но са обезпечени с висококачествен 
инвестиционен имот. Средните нива на 
кредитна зависимост за дружествата от 
референтната група са значително по-ниски от 
формираните за „ОСК Лозенец“. 



 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
„Образователно-спортен комплекс Лозенец“ ЕАД 
Дългосрочен / краткосрочен кредитен рейтинг:  
ВВВ- / А-3 (перспектива: стабилна) 
Дългосрочен/ краткосрочен рейтинг по национална скала:  
А (BG) / А-1 (BG) (перспектива: стабилна) 

юни 2021г. 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.: (+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        

 

БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
6 

От гледна точка на ликвидност, основният 
риск за оценяваното дружество се формира по 
линия на способността на единствения 
наемател (свързано лице от общата 
иконимическа група) да поддържа своята 
дейност в добри параметри, достатъчни да 
осигурят постъпването на средствата по 
договора за наем. Извършеният от БАКР 
анализ на дейността на дружеството 
осигуряващо доходите за покриване на този 
наем, не показа наличие на фактори, които да 
препятстват дейността му или да водят до 
очаквания за нейно негативно развитие. 
Напротив, установени са резерви към 
позитивно такова, свързани с допълнително 
разширяване на бизнеса и приходите. В случай 
на непредвидени затруднения по линия на 
ликвидността, дружеството може да разчита и 
на подпомагане от страна на своя собственик и 
дружества от неговата структура. 

По постигнати в последните две години от 
анализирания период нива на оперативен 
резултат и резултат преди разходи за данъци, 
лихви и амортизации (EBITDA), „ОСК Лозенец“ 
отчита значително подобрение, което 
рефлектира и в подобрени нива на покритие 
на лихвените плащания от горните резултати. 
Въпреки това, те остават все още по-ниски от 
средните за референтната група дружества. 

Подобрените във втората половина на 
анализирания период финансови резултати 
водят до нарастване на показателите за 
рентабилност, като тази на собствения 
капитал вече превъзхожда значително 
средните нива в референтната група 
дружества, а тази на оперативната 
рентабилност варира от по-висока до 
практически равна на равнищата за групата. 

В показателите за ефективност, дружеството 
показва сериозно превъзходство спрямо 
компаниите от референтната група по линия на 
поддържаните нива на Период на събиране на 
вземания от клиенти в дни и е с по-ниски 
нива по Период на погасяване на задъл-
жения от доставчици в дни. 

Изготвената от БАКР финансова прогноза за 
състоянието на „ОСК Лозенец“ ЕАД за 
тригодишен период показва, че дружеството ще 
може да поддържа задоволителни нива на 

способност за безпроблемно обслужване на 
своите задължения. 

Като силни страни на дружеството и 
възможности за възходящо развитие на 
оперативната дейност, следва да се считат: 

 Натрупания значителен опит в сектора, 
в който компанията оперира; 

 Осигурени средства за поддържане на 
инвестиционна програма и обслужване на 
задълженията по нейното финансиране, 
включително и чрез възможностите на 
останалите дружества от икономическата група, 
към която „ОСК Лозенец“ принадлежи; 

 Изключително високо качество на 
изградения инвестиционен имот и много 
високото ниво на предлаганата услуга от 
неговия ползвател (наемател); 

 Поддържаните в последните две години 
от анализирания период високи нива на 
рентабилност на капитала, приходи от 
продажби и нетен финансов резултат. 

 

Слабите страни на дружеството и заплахите 
към развитието на оперативната дейност, 
произтичат от: 

 Затруднения или невъзможност 
наемателя да развие дейността си и да 
уплътни максимално капацитета на 
инвестиционния имот – произтичаща, както от 
обща слаба ликвидност на местния пазар, така 
и от бъдещо развитие на конкуренцията; 

 Силната концентрация на приходите и 
зависимостта им от резултата постигнат от 
ползвателя на инвестиционния имот; 

 Поддържаните относително високи нива 
на задлъжнялост и висока кредитна зависимост 

 

Изменения в посока понижаване на задлъжня-
лостта, увеличавне на ликвидността и 
приходите, както и подобряване на нетните 
финансови резултати могат да доведат до 
увеличаване в нивото на присъдения рейтинг. 

Изменения в обратна посока или затруднения 
в инкасиране на вземанията биха довели до 
понижаване на рейтинга. 
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Основни финансови данни: 

хил.лв.  2020 2019 2018 2017 2016 

Балансова сума 55 248 50 357 44 964 37 441 28 056 
   в т.ч. Инвестиционни имоти 44 580 41 247 43 092 34 499 26 302 
Текущи активи 2 372 633 1 411 2 759 1 607 
Собствен капитал 10 250 9 131 8 006 8 072 8 002 
Общо задължения 44 998 41 226 36 958 29 369 20 054 

   в т.ч. Лихвоносни (банкови , облигационни заеми и лизинг) 30 673 23 604 23 990 24 213 17 574 

Текущи задължения 2 930 7 058 2 939 1 845 481 
Общо приходи 3 911 5 536 1 939 1 538 2 208 
Приходи от наеми и такси 3 286 2 392 1 477 1 323 1 422 

Нето приходи (разходи) от преоценка 614 1 231 250 87 -207 

Оперативен резултат 1 991 1 614 855 761 578 
Нетен финансов резултат 1 119 1 125 4 70 476 
EBITDA 2 814 2 746 1 150 911 1 011 

EBITDA марж 0.72 0.50 0.59 0.59 0.46 
EBITDA/разходи за лихви 1.9 2.1 1.1 1.1 2.1 
Ливъридж (Задължения / Общо Активи) 0.81 0.82 0.82 0.78 0.71 
Кредитна задлъжнялост (Лихвоносни задължения / СК)  2.99 2.59 3.00 3.00 2.20 
Рентабилност на приходите от продажби 34.0% 26.5% 0.3% 5.3% 32.5% 
Рентабилност нa собствения капитал 10.9% 12.3% 0.0% 0.9% 5.9% 
Текуща ликвидност 0.81 0.09 0.48 1.50 3.34 
Незабавна ликвидност 0.03 0.01 0.04 0.04 0.66 

 
 


