
 

КОРПОРАТИВЕН КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
Овергаз Инк. АД 
АА- (перспектива:положителна) 
Април 2007г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

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

 
История на рейтинга 

Рейтинг 2007г. 2008г. 2009г. 
ААА   
AA   
А  

ВВВ   
ВВ   
В   

 

  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

БАКР АД присъжда дългосрочен кредитен 
рейтинг АА- (перспектива: положителна) и 
краткосрочен А-1+ на „Овергаз Инк.” АД.  
Основната дейност на „Овергаз Инк.” АД е 
доставка на природен газ, изграждане и 
проектиране на газоразпределителни 
мрежи и съоръжения в България, както и 
създаване и управление на 
газоразпределителни предприятия. Общият 
отрасъл, в които попада дейността на 
„Овергаз Инк.” АД, е „Производство и 
разпределение на газообразни горива”. 
Потреблението на природен газ в страната 
през 2006 г. надхвърля 3.3 млрд. куб м. Над 
85% от доставките на суровината се 
държат от руската компания ООО „Газпром 
Експорт”. Местният добив се осъществява 
основно в находище „Галата” – 517 
млн.куб.м. за 2006г. Общият брой на 
потребителите, присъединили се към 
газоразпределителните мрежи, се е 
увеличил от 1,525 през 2002г. на близо 
27,000 през 2006г. През 2006г. 
газоразпределителните дружества са 
реализирали 291 хил.куб.м., което 
представлява 8.7% от потреблението на 
природен газ в страната.  
Оценяваме риска от състоянието на 
отрасъла в България като относително 
нисък, а риска от структурно естество като 
умерен, поради наличието на силни 
продукти заместители при битовите 
потребители и висока договорна сила на 
единствения  доставчик на природен газ на 
газоразпределителните дружества – 
„Булгаргаз” ЕАД. Същевременно фактът, че 
основният доставчик на природен газ за 
страната е и краен мажоритарен акционер 
в „Овергаз Инк.” АД и че дружеството 
осъществява едновременно доставка на 
природен газ за „Булгаргаз” ЕАД и 
разпределение на природен газ чрез 
газоразпределителни дружества, намалява 

системния риск пред компанията до 
относително ниски нива.  
Основният капитал на „Овергаз Инк.” АД за 
периода 2002-2006г. възлиза на 50 млн.лв., 
разпределени в 100,000 акции с номинал 
500 лв. Към 31.12.2006г. основни 
акционери в „Овергаз Инк.” АД са „Овергаз 
Холдинг” АД – с дял от 50% от капитала на 
дружеството и ООО „Газпром експорт” – с 
дял от 49.51%.  
„Овергаз Инк.” АД притежава мажоритарно 
участие в 22 газоразпределителни 
дружества, притежаващи лиценз за 
обществено снабдяване и разпределение 
на природен газ на територията на дадена 
община. През периода 2002-2006г. се 
наблюдава движение на парични потоци и 
поети финансови ангажименти от страна 
на „Овергаз Инк.” АД към дъщерните 
дружества, свързани с увеличение на 
капитала на дружествата, предоставяне на 
изградената газоразпределителна мрежа 
по договори за финансов лизинг, 
ангажименти като поръчител по отпуснати 
заеми и др. Газоразпределителните 
дружества се характеризират с 
нарастваща клиентска база и продажби на 
природен, но и с относително ниска 
финансова сила. Окончателното 
прекратяване на лизинговите договори 
през 2007г. и очаквания ръст в продажбите 
на природен газ в градовете София, 
Варна, Русе и Бургас ще окаже пряк 
положителен ефект върху агрегирано 
финансово състояние на дружествата. 
През разглеждания период „Овергаз Инк.” 
АД осъществява активна дейност с 
дружествата от структурата на „Oвергаз 
Холдинг” АД, което обуславя наличието на 
взаимен трансфер на парични средства. 
Около 87% от покупките на ДМА и услуги и 
93% от краткосрочните задължения на 
рейтингованото дружество към свързани 



лица от групата на „Овергаз Холдинг” АД за 
2005г. се падат на „Овергаз Инженеринг” 
АД. БАКР счита, че към момента рискът, 
свързан с участията и акционерно-
свързаните лица на рейтингованото 
дружество, е умерен като очаква в 
средносрочен план, с нарастване на 
финансовата сила на 
газоразпределителните дружества,  да 
намалее до относително ниски нива. 
„Овергаз Инк.” АД се характеризира с много 
силна пазарна позиция  - на дружеството се 
падат 30% от доставките на природен газ 
за „Булгаргаз” ЕАД и 72% от 
разпределеното количество природен газ 
за 2006г. Компанията е инвеститор по 
изграждането на над 1,530 км. 
газоразпределителни мрежи. Броят на 
присъединилите се потребители нараства с 
1161% за периода 2002-2006г.  
Основни доставчици на „Овергаз Инк.” АД 
са руската компания ООО „Газпром 
Експорт” и компаниите от групата на 
„Овергаз Холдинг” АД, а основни клиенти – 
„Булгаргаз” ЕАД и газоразпределителните 
дружества, собственост на компанията. 
БАКР оценява риска от клиенти и 
доставчици на „Овергаз Инк.” АД като 
относително нисък, а от клиенти и 
доставчици на газоразпределителните 
дружества, собственост на рейтингованото 
дружество, като умерен.   
БАКР дава много добра оценка на 
мениджмънта на „Овергаз Инк.” АД въз 
основа на натрупания значителен 
управленски опит от мениджърския екип, 
наличие на ясна визия за развитието на 
компанията, изградена всеобхватна 
система за управление на човешките 
ресурси и др. 
 „Овергаз Инк.” АД се характеризира с 
много добро финансово състояние през 
периода 2004-2006г. Дружеството постига 
ръст от 87.3% в нетните приходи от 
продажби, 26.4% в реализирания нетен 
финансов резултат и 30.2% в капиталовата 
база. Компанията достига високи стойности 
на паричен поток от основна дейност и на 
нетен паричен поток през 2005г. и 2006г., 
нарастваща ликвидност и добро покритие 
на лихвените плащания за периода 2004-
2006г. Някои неблагоприятни фактори във 
финансовото състояние на компанията са 
намаляващата оперативна рентабилност 
през последните три години от 
анализирания период и чувствителността 
на нетния финансов резултат към валутно-
курсови промени.  

Изготвените финансови прогнози показват, 
че „Овергаз Инк.” АД ще запази много 
силна пазарна позиция и ще се 
характеризира с нисък кредитен риск. 
БАКР очаква дружеството да генерира 
значителен нетен паричен поток и да 
постигне добро покритие на плащанията по 
финансовите си задължения.  
     
Основни финансови показатели 

Показател (хил.лв.) 2006 г. 2005 г. 2004 г. 
Активи 288,123 249,506 184,986 
Приходи от продажби 437,895 349,336 233,778 
Нетен финансов резултат 20,371 10,582 16,122 
Нетна рентабилност 4.65% 3.03% 6.90% 
Рентабилност на СК 20.71% 12.80% 21.34% 
Обращаемост на 
оборотния капитал 11.46 -83.98 -29.58 

Ливъридж 0.65 0.67 0.59 
Текуща ликвидност 1.22 0.97 0.90 
Незабавна ликвидност 0.62 0.32 0.24 
Нетен паричен поток 61,284 21,769 -26,302 
Свободен паричен поток 79,979 17,333 -23,082 
EBITDA / плащания по 
финансови задължения 3.02 1.57 - 
Оперативен резултат / 
лихвени плащания 4.05 3.87 4.09 
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