
 

 бул. Евлоги Георгиев 95 
София 1142 

тел. (+359 2) 9876363 
www.bcra-bg.com 

 
 

„СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД 

Ивайло Чолаков, водещ финансов анализатор 
i.cholakov@bcra-bg.com 
Венцеслав Петров, финансов анализатор 
v.petrov@bcra-bg.com 
Радостина Стаменова, икономически анализатор 
stamenova@bcra-bg.com 

 

АПРИЛ 2020 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
Първоначален 

рейтинг 
Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 15.03.2018 06.04.2020 

Дата на публикуване: 22.03.2018 10.04.2020 

Дългосрочен рейтинг : ВВВ- ВВВ- 

Перспектива : стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 
   

Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG) А (BG) 

Перспектива: стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 (BG) А-1 (BG) 

*Бележки: 

1) За да се запознаете с пълната рейтингова история вижте таблицата в края на документа;  

2) 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; 

3) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с нея 

трета страна. 
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„БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ“ АД 

(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 
пазари (ESMA) агенции, без териториални или други 

ограничения.  

На проведено на 06.04.2020г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Старком Холдинг“ АД. Заседанието е 
ръководено от д-р по икономика Кирил Григоров, 
в качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведената дискусия по всички 
изменения в дейността и състоянието на 
дружеството в периода на преглед и извършената 
оценка по множество фактори влияещи на 
рейтинга, членовете на Рейтинговия Комитет 
взеха следното решение: 

БАКР потвърждава присъдените на „Старком 
Холдинг“ АД кредитни рейтинги: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ- , 
краткосрочен кредитен рейтинг: А-3 ; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала:  
А (BG), краткосрочен рейтинг по национална 
скала: А-1 (BG); 

и поддържа „стабилна“ перспективата по тях,  

с което изразява становището си за поддържано 
без съществени изменения в периода на преглед 
стабилно финансово състояние, с характерно 
подобрение в рентабилността и запазени нива на 
задлъжнялост и ликвидност. 

По отношение на ефектите върху компанията от 
извънредната ситуация настъпила във връзка с 
пандемията на COVID-19, очакванията на БАКР 
са, че част от развиваните от дъщерни на 
оценяваното дружество дейности могат да бъдат 
засегнати в по-висока степен (търговия на 
автомобили и лизинг). На база по-малкият дял на 
тези дейности в общия бизнес на групата и 
оценените възможности те да бъдат подкрепени в 
достатъчна степен от холдинговата структура, 
очакванията на БАКР са, че „Старком Холдинг“ 
АД няма да бъде сериозно засегнато от кризата. 

Използвана е официално приетата от БАКР 

методология за изготвяне на кредитен доклад и 

присъждане на кредитен рейтинг на група от фирми 

и/или на отделни фирми от групата 
(https://www.bcra-
bg.com/files/Holding_Methodology_2016_bg.pdf) 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 

информация за значението на всяка рейтингова 

категорив, включително за дефиницията за 

неизпълнение в публикуваната на сайта на БАКР 

Глобална скала: 

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

mailto:stamenova@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/Holding_Methodology_2016_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/Holding_Methodology_2016_bg.pdf
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За изработването на кредитния доклад и 

присъждането на кредитен рейтинг е  използвана 

информация от оценяваното дружество, Национален 

Статистически Институт, БНБ, база данни на 
БАКР, консултанти и други източници на публична 

информация. 

Оперативна среда 

Извънредната ситуация причинена от пандемията 
на COVID-19 и предприеманите във връзка с нея 
извънредни мерки увеличават значително нивата 
на риск за всички участници в икономиката. 
Разпространението на вируса влошава 
перспективите пред развитието на глобалната 
икономика. БАКР е на мнение, че драстичните 
мерки за овладяване на заразата, в съчетание с 
колапса на цените на петрола и волатилността на 
капиталовите пазари, неминуемо ще генерират 
мащабен шок в много сектори, региони и пазари, 
който ще прерасне в глобална рецесия. 
Комбинираните ефекти са безпрецедентни, а 
магнитудът им е трудно измерим към момента.  

Суверенен риск 

Развитието на икономическите процеси в 
страната, включително в контекста на очакваното 
присъединяване на българския лев към 
валутнокурсовия механизъм ERM II, са 
анализирани детайлно от „БАКР - Агенция за 
кредитен рейтинг“ и отразени в присъдения 
непоискан държавен рейтинг на Република 
България. Разгледани са ръстът на БВП и БДС по 
компоненти, както и динамиката на показателите 
на външния сектор. Равнището и структурата на 
държавния дълг са оценени положително, като са 
отчетени и параметрите на новия дълг, емитиран 
през 2019г. Актуалното състояние на банковия 
сектор е оценено като стабилно. Резюме от 
доклада за присъдения актуален рейтинг на 
Република България може да бъде разгледан на 
официалния сайт на БАКР: 

https://www.bcrabg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_o
ct_2019_bg.pdf 

 

 

 

 

 

„Старком Холдинг“ АД е холдингово акционерно 
дружество, учредено през 2000г. (ф.д.773/2000 
СОС) с първоначално наименование „Българска 
Холдингова Корпорация“ АД, преименувано през 
2007г. (решение СОС по ф.д.5/01.08.2007г.).  

Дружеството е публично по условията на Закона 
за публично предлагане на ценни книжа, в 
качеството му на емитент на облигационна 
емисия ISIN BG2100010110 - борсов код S28H, 
за 30 млн.лв., издадена на 15.04.2011г. с дата на 
окончателно погасяване (предоговорена) на 
15.04.2026г. 

Акционерният капитал на дружеството към 
31.12.2018г. е 66.9 млн.лв. (от които 18.4 млн.лв. 
невнесен), след последно увеличение (с 60 
млн.лв.) извършено през декември 2017г., 
разпределен в 669 000 бр. налични, поименни 
непривилегировани акции, с номинал 100 лв. В 
периода на преглед няма промяна в акционерите:  

Дружеството е с ЕИК 121610851, със седалище и 
адрес на управление: гр.Етрополе 2170, ул.Руски, 
№191.  

Предметът на дейност на „Старком Холдинг“ АД 
включва придобиване, управление, оценка и 
продажба на: участия в български и чуждестранни 
дружества, облигации, патенти (вкл. отстъпване 
на лицензии за използването им от дружества, в 
които дружеството участва); финансиране на 
дружества, в които участва и всяка друга дейност, 
незабранена от закона. 

Управлението на дружеството се осъществява 
от Общо събрание на акционерите (ОСА) и Съвет 
на директорите (СД), които към момента са едни 
и същи лица (без промени в периода на преглед), 
както следва: 

 Асен Милков Христов – член на СД и 
Изпълнителен директор; 

 Кирил Иванов Бошов – Председател на СД; 

 Велислав Милков Христов – член на СД; 

„Старком Холдинг“ АД не развива дейност, 
различна от инвестиционна, като основната му 
инвестиция остава в дъщерното предприятие 
„Еврохолд България“ АД, в което притежавания 
към 31.12.2018г. дял е от 52.92% (52.88% година 
по-рано).  

Акционер Брой акции Дял % 

Асен Милков Христов 34 119 000 51.0% 

Кирил Иванов Бошов 22 746 000 34.0% 

Велислав Милков Христов 10 035 000 15.0% 

ОБЩО 66 900 000 100.0% 

https://www.bcrabg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2019_bg.pdf
https://www.bcrabg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2019_bg.pdf
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В края на 2018г., оценяваното дружество 
придобива 67.11% от капитала на руска банкова 
институция – „Първа инвестиционна банка“ АД 
(б. “Алма Банк“ АД), като сделката е одобрена от 
ЦБ на Руската Федерация на 29.11.2018г. В 
периода на преглед няма изменение в размера на 
участието, а стойността на инвестицията се 
третира изцяло като дългосрочна. 

През 2019г. оценяваното дружество придобива 
мажоритарен дял от 82.23% от капитала на 
независма компания за инвестиции регистрирана 
във Великобритания – Hanson Asset 
Management Limited, London. Стойността на 
инвестицията към 31.12.2019г. е включена изцяло 
в портфейла за търгуване.  

През периода на преглед не се променят 
отделните сектори, в които дружеството 
развива дейност: 

Застрахователен – остава с водещо значение за 
групата (вече с над 80% от приходите), като 
дейността се осъществява от дружествата в 
групата на „Евроинс Иншурънс Груп“ АД 
(дъщерно предприятие на „Еврохолд 
България“АД), развиваща дейност чрез 
регистрирани застрахователни компании 
опериращи на пазарите на България, Румъния, 
С.Македония, Гърция, Украйна и Грузия, а чрез 
условията на свободен достъп до пазари в ЕС и в 
Италия, Испания и Полша. Чрез инвестиция в 
асоцираното „Руско застрахователно дружество 
Евроинс“ (48.61% към края на 2019г.), ЕИГ 
развива и интересите си към дейност на руския 
пазар, като възнамерява да придобие контрол 
върху компанията. След по-мащабните действия 
по географското разширяване на пазарите си от 
предходните две години, в разглеждания в 
настоящия доклад период не е налице 
допълнително разширение, а усилията на 
компанията са насочени по-скоро към трайното 
установяване и укрепване на позициите ѝ. Във 
втората част от периода на преглед 
направлението се характеризира с високо 
нарастване в приходите (32.9%) и в размера на 
оперативната брутна печалба от дейността 
(21.5%). 

Сектор Автомобили – чрез компаниите на „Авто 
Юнион“ АД (непряко осъществяван контрол, чрез 
мажоритарният му собственик „Еврохолд 
България“ АД). Направлението остава второ по 
значимост за групата по обем на управлявани 
активи (9%) и генерирани приходи (16%). За 
периода на преглед в това направление от 

дейността са отчетени положителните: ръст в 
приходите от продажби и подобрени резултати 
във всички отделни компании в холдинга. Като 
основна негативна тенденция може да се 
отбележи увеличената му задлъжнялост, но като 
се отчете и това, че предоговорените условия по 
ползваните финансирания са довели до общо 
понижение в разходите за лихви.  

Сектор Финанси – където попадат двете нови 
инвестиции на „Старком“ АД: ПИБ, Москва и 
Хансон Асет Мениджмънт Лтд, Лондон, а чрез 
„Еврохолд България“ АД се развива дейността на 
инвестиционното дружество „Евро-Финанс“ АД и 
лизинговата дейност осъществявана от 
„Евролийз Груп“ ЕАД. Това направление остава 
все още с относително слаба значимост върху 
общото състояние на групата, генерирайки около 
2.5% от приходите ѝ. Дейността на „Евролийз 
Ауто“ ЕАД, като дружество с основна значимост в 
този сектор за периода на преглед, се 
характеризира с поддържан без съществено 
измение финансов резултат, формиран на фона 
на нарастващи приходи и увеличена 
задлъжнялост. 

Във втората половина на 2019г. „Старком“ АД 
регистрира „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани 
II Б.В., Холандия (100%, учредено на 25.07.2019г.) 
и неговото дъщерно „Ийстърн Юръпиън Електрик 
Къмпани Б.В., Холандия (100%, учредено на 
26.07.2019г.), чрез които да осъществява 
дейност в сектор Енергетика. Към края на 
2019г. тези дружества все още не развиват 
дейност. 

От гледна точка на прилаганата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен рейтинг 
на група от фирми и/или на отделни фирми от 
групата, с основно влияние върху рейтинга на 
„Старком Холдинг“ АД е състоянието на 
„Еврохолд България“ АД. На последното, както и 
на част от дружествата в групата му, БАКР е 
присъдила отделни кредитни рейтинги, 
оценяващи състоянието им. 

На индивидуална база В периода на преглед 
сумата на балансовото число на „Старком 
Холдинг“ АД продължава да нараства, 
формирайки ръст от 11.1% за 2018г. и 14.3% за 
2019г. (по данни от предварителни отчети). 
Измененията са реализирани основно по линия 
на нарасналите инвестиции в придобитите в 
последните две години мажоритарни пакети 
акции от две дружества (посочени вече по-горе) и 
допълнително от положителни преоценки на 
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частите от тях включени в порфейл за търгуване. 
Извън инвестициите, през 2018г. намаляват 
предоставените от дружеството заеми и други 
търговски вземания, а нарастват вземанията от 
свързани лица – значително за 2018г. и по-слабо 
за 2019г. Характерна за периода особеност е 
повишеното влияние за стойността на активите от 
нарастването в стойността на финансовите 
такива, оценени по справедлива стойност в 
печалба или загуба – нарастнали с близо три 
пъти в края на 2019г., спрямо нивата им от края 
2018г. и 2017г.  

Компанията отчита значително увеличение в 
постигнатия нетен финансов резултат за 2018г., 
което се отразява и в подобреното ниво на 
собствения капитал (с 41.7%). Основно влияние 
за високата печалба оказват формираните 
приходи от операции с финансови инструменти. 

Структурата на актива остава относително 
непроменена, доминирана от стойността на 
инвестициите – с дял от 73.0% от общите активи 
към края на 2019г. Със значително нарастващи 
дял и стойност в периода са вземанията от 
свързани лица, в които основните са 
нововъзникналите от дъщерното „Еврохолд 
Бълагрия“ АД вземания по сделки с ценни книжа. 

Съществен дял в структурата на пасива на 
„Старком Холдинг“ АД продължават да заемат 
задълженията по облигационен заем, 
обслужван редовно от компанията (30 млн.лв.). В 
края на 2018г. е променен погасителният му план, 
като датата за окончателното погасяване на 
главницата по него е променена от април 2021г. 
на април 2026г. Притежаваният от дружества от 
структурата на „Еврохолд България“ АД (т.е. под 
общ контрол на „Старком Холдинг“ АД) обем 
облигации от емисията намалява в периода на 
преглед, като от 13.7 млн.лв. към 31.12.2017г., 
намалява в края на 2019г. до 3.5 млн.лв. Делът 
на задълженията по облигационния заем се 
поддържа около 1/3 от общия обем задължения 
на дружеството. 

С водещ дял в общия обем задължения остават 
тези по заеми (от нефинансови и финансови 
институции). За 2018г. в стойността им е отчетено 
значително понижение (с 31.2%), а през 2019г. 
изменението е обратното - увеличение с 31.7%. 
Структурно, с основен обем в тези задължения 
остават финансиранията по репо-сделки. 
Увеличени в периода на преглед са главниците 
по ползваните заеми от нефинансови институции 
(3-ма кредитори), а непроменена остава 

главницата по ползван кредит банкова 
институция. 

Периодът на преглед се характеризира с много 
висок ръст в приходите за 2018г. (от над четири 
пъти), дължащ се почти изцяло на отчетените 
печалби от операции с финансови инструменти. 
Допълнително нарастват приходите от 
последващи оценки на финансови активи. 
Приходите от лихви се понижават със 17.8%, 
следвайки намалението в предоставените от 
дружеството заеми. Приходите от дивиденти 
поддържат постоянна тенденция на нарастване.  

В разходната част измененията са по-
незначителни, като основното е реализирано по 
линия на понижените разходи за лихви – с 21.3%. 
На фона на общото нарастване на кредитната 
експозиция, намалението на този вид разход 
показва позитивни изменения в лихвените 
условия по ползваните заеми. 

През деветмесечието на 2019г., както и в 
последното тримесечие на годината, 
компанията не реализира значими приходи от 
операции с финансови активи, което води до 
понижение в реализираните резултати, 
включително до реализирана загуба в размер на 
1.0 млн.лв. за 2019г. (по данни от предварителни 
отчети). Отчететените разходи за лихви за 2019г. 
са с нови 18.7% по-ниски спрямо предходната 
година. В приходната част, по-значимо е 
намалението в размера на приходите от лихви (с 
61.7%), а се понижават и приходите от преоценки 
на финансови активи. 

Към характерните за периода на преглед 
изменения в стойностите на оценявани 
финансови показатели спадат значителното 
увеличение в показателите за рентабилност и 
покритие на лихвените плащания за 2018г., 
формирани като еднократен ефект от много 
високото увеличение на годишният финансов 
резултат. Извън тях, общите за периода 
тенденции са свързани по-скоро с леко 
пониженото ниво на ливъридж и по-значимото в 
нивото на кредитна зависимост. 

На база консолидирани отчети, общата сума на 
консолидираните активи на предприятията в 
оценяваното „Старком Холдинг“ АД продължава 
да нараства в периода на преглед, отбелязвайки 
ръстове от 9.0% за 2018г. и 8.8% за 2019г. (по 
данни от предварително отчети). Така, в края на 
2019г., стойността на управляваните от 
компаниите в групата активи вече надхвърля 1.5 
млрд.лв. 
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В периода на преглед е отбелязано общо 
увеличение на Собствения капитал (с 48.2% 
общо за двете финансови години – 12.2019г. 
спрямо 12.2017г.), формирано основно по линия 
на постигната висока печалба за собствениците 
на предприятието майка за 2018г. Стойността на 
неконтролиращото участие в капитала намалява 
за същия перидо с 6.2%. 

В структурата на актива с най-голям дял се 
запазват Вземанията на застрахователните 
дружества в групата (от презастрахователи в 
техническите резерви и по застрахователни 
операции), при поддържани високи темпове на 
ръст (общо 13.1% на годишна база към края на 
2018г. и 16.1% към края на 2019г.), които следват 
тенденцията на общото за целия период 
увеличение в обема на записания от 
застрахователите бизнес. 

Втори по обем и значимост в актива остават 
притежаваните финансовите активи. В 
стойността им се наблюдава тенденция на 
намаление, като това за 2018г. е с 2.7%, а за 
2019г. е с 2.6%. По направление дейност, 
основната част от тях остава концентрирана в 
застрахователния бизнес (над 80%). Характерно 
за периода на преглед изменение е 
наблюдаваното през 2019г. освобождаване от 
ДЦК, за сметка увеличения на корпоративни 
облигации, капиталови инвестиции и други 
финансови инвестиции отчитани по 
амортизируема стойност. Висока част от 
освободения от ДЦК ресурс остава в наличните 
парични ресурси към края на 2019г. по сметки на 
компанията и формира значително нарастване на 
делът им в общата стойност на актива (8.3%).  

Ясно изразена в периода е и тенденцията на 
увеличение в размера на инвестициите – по 
линия на инвестиционни имоти, инвестиции в 
асоцирани и други предприятия, както и в 
балансовата стойност на земи и сгради. Върху 
последното увеличение е силен еднократният 
ефект от промяна в счетоводното отчитане през 
2019г., получено в резултат на въвеждане 
прилагането на МСФО 16 „Лизинг“, налагащ 
представяне в баланса и на правата за ползване 
на активи. 

По-характерните за периода на преглед 
изменения в пасивите са следните: 

• След няколкото години на постоянни 
намаления в размера на задълженията по 
заеми от банкови и небанкови финансови 
институции, продължили до края на 2017г., в 

периода на преглед е установена ясно изразена 
тенденция на нарастването им (през 2018г. с 
отчетен ръст от 41.2%, последван от минимален 
спад през 2019г. с 1.1%). Основен ползвател на 
кредитен ресурс остава лизинговата дейност, в 
която са съсредоточени над половината от 
кредитните задължения, а общото им увеличение 
за последните две години е с 68.5%. „Еврохолд 
България“АД е другият по-значим ползвател на 
кредити, като измененията в кредитната му 
експозиция са разносочни в периода – 
увеличаваща се през 2018г. (31.4%) и 
намаляваща през 2019г. (с 19.6%). Сектор 
автомобили регистрира за последните две години 
общо понижение в стойността на ползваните 
банкови кредити (но пък увеличва финансирането 
си чрез облигационни емисии). 

• Измененията в задълженията по 
облигационни заеми през 2018г. са свързани 
основно с емитиран един нов облигационен заем 
от компания в сектор Автомобили. Към края на 
2018г. стойността на този вид задължения 
формира годишен ръст от 5.2%, а през 2019г. с 
подобните 4.6%, като измененята са свързани 
основно с намаленият им размер в направление 
Лизинг и увеличени задължения за „Еврохолд 
България“ АД. Увеличено е и задължението по 
облигационен заем на предприятието-майка – от 
18.3 млн.лв. към края на 2018г. до 26.3 млн.лв. в 
края на 2019г., което се дължи на това, че част от 
облигациите притежавани от предприятия от 
групата са прехвърлени към такива извън нея. 

В периода на преглед дружеството поддържа 
ясно изразена тенденция на нарастващи 
приходи – с 4.0% за 2018г. и по-значимите 23.6% 
за 2019г. (по данни от предварителни отчети). По 
значимите в абсолютен размер стойности на 
увеличение са реализирани и в двете водещи 
направления на дейността – Застраховане и 
Атомобили. Характерно за 2018г. е реализира-
нето на значителни по размер приходи от 
финансова дейност (основно от операции с 
финансови активи) от „Еврохолд България“ АД и 
„Старком Холдинг“ АД. В периода на преглед се 
подобряват значително и приходите в сектор 
финанси, където с висок ръст са тези от 
финансово-инвестиционна дейност, докато 
лизинговата запазва едно постоянно ниво в 
последните три години. 

Основните разходи следват тенденциите на 
изменение в приходната част, а изменението им е 
изцяло резултат от разширението на дейността. 
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Реализираната брутна оперативна печалба от 
дейностите е подобрена значително за 2018г. (по 
линия на високите положителни резултати от 
операции с финансови активи), а за 2019г. 
намалява със 17.7% до ниво, близко до 
постигнатото за 2017г., повлияно, най-вече от 
отсъствието на толкова високи по размер приходи 
от операции с финансови активи. 

Увеличението в други (административни) разходи 
за дейността в периода на преглед е повлияно 
най-вече от нарасналите разходи за 
възнаграждения, докато по другото основно 
перо – разходи за външни услуги, измененията са 
разнопосочни – с ръст за 2018г. и подобен по 
размер спад за 2019г.  

Финансовите разходи през последните три 
години се запазват стойностно в относително 
тесните граници между 23-26 млн.лв., с най-ниска 
стойност в последната година от периода (2019г.), 
като са формирани основно от разходи за лихви. 
Доколкото, това е постигнато на фона на общо 
трайно установена тенденция на увеличение през 
тези три години в обема на кредитната 
експозиция на компаниите от групата, тук отново 
следва да бъде подчертан ефекта от 
установеното постоянното подобряване в 
условията по ползваните финансирания.  

Финансовите приходи остават в общо ниски 
обеми, без съществено влияние върху крайният 
финансов резултат. 

В последната година от периода е налично едно 
по-сериозно нарастване в разходите за 
амортизации (с 10.5 мнл.лв.), което се отразява 
съществено и върху крайният нетен финансов 
резултат за годината. 

Структурно, с основна значимост за общият 
резултат продължава да е застрахователната 
дейност (с над 50% от общата оперативна 
печалба за 2019г.), следвана от близките по 
размер стойности реализирани в направления: 
Автомобили и Лизинг. Операциите с финансови 
активи осъществявани от двата управляващи 
инвестициите холдинга („Еврохолд България“ АД 
и предприятието-майка) оказват еднократни 
ефекти, като особено значими за крайният 
резултат са тези, отчетени през 2018г. 

От измененията по наблюдаваните нива на 
финансови показатели, периодът на преглед се 
характеризира с:  

- подобряване на тези за рентабилност за 2018г. 
(на база високата стойност на положителния 
нетен резултат) и постигнати значително по-ниски 
нива за 2019г.;  

-  запазено практически непроменено равнище на 
обща задлъжнялост (ливъридж); 

- увеличено ниво а кредитната зависимост от 1.70 
към края на 2017г. до 1.83 към края на 2019г.; 

- запазено високо ниво на покритието по 
лихвените плащания;  

- запазено без промяна ниво на текуща 
ликвидност (около 0.82 в последните три години). 

 

В посока повишане на рейтинга влияние биха 
оказали намаление на задлъжнялостта, 
поддържани подобрения в продажбите и 
финансовите резултати, капиталово 
увеличение. Изменения в обратни посоки биха 
довели до понижаване на оценката. 

Основни финансови данни за компанията, на 
консолидирана основа, са представени в 
следващата таблица:  
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Основни финансови данни: 

На база индивидуални отчети 

Показател 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 
Активи 187 178 163 830 147 473 135 998 111 925 105 257 

Приходи 3 520 35 656 8 284 2 267 2 417 13 640 

Нетен финансов резултат -1 028 28 372 720  -2 395  -2 104  9 307  

Нетна рентабилност - 79.6% 8.7% -% -% 68.2% 

Рентабилност нa собствения капитал - 37.5% 1.5% -% -% 18.4% 

Ливъридж 0.49 0.42 0.54 0.66 0.57 0.52 

Кредитна зависимост (финансова задлъжнялост) 0.75 0.65 1.14 0.71 0.62 0.53 

Коефициент на платежоспособност (финансова 
автономност) 

0.85 1.11 0.59 0.51 0.75 0.92 

Покритие на лихвените плащания -0.33 7.89 0.15 -0.59 -0.54 2.52 

Текуща ликвидност 1.22 0.88 0.97 0.87 0.77 0.92 

Незабавна ликвидност 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 

 

На консолидирана база 

Показател 2019* 2018 2017 2016 2015 2014 

Активи 1 580 930 1 453 660 1 333 568 1 125 589 1 000 440 818 586 

Приходи (вкл. финансови) 1 603 858 1 297 927 1 246 489 1 053 925 918 920 608 352 

Нетен финансов резултат 2 384 46 163 24 400 7 829 -84 007 972 

Нетна рентабилност 0.1% 3,6% 2.0% 0.7% -% 0.16% 

Рентабилност нa собствения капитал 1.3% 24.5% 15.3% 8.7% -% 0.58% 

Ливъридж 0.89 0.87 0.88 0.92 0.91 0.80 

Кредитна зависимост (финансова задлъжнялост) ** 1.83 1.71 1.70 2.66 1.97 0.93 

Коефициент на платежоспособност (финансова 
автономност) 

0.13 0.15 0.14 0.09 0.09 0.26 

Покритие на лихвени плащания (EBITDA/разходи за 
лихви) 

2.31 3.27 2.51 2.06 -6.58 1.97 

Текуща ликвидност 0.82 0.83 0.83 0.74 0.95 1.16 

* на база данни от предварителни отчети;  

** към външни кредитори (банкови кредити и облигационни заеми) 

 

Рейтингова история: 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
Първоначален 

рейтинг 
Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 15.03.2018 29.03.2019 06.04.2020 

Дата на публикуване: 22.03.2018 05.04.2019 10.04.2020 

Дългосрочен рейтинг : ВВВ- ВВВ- ВВВ- 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 А-3 
    

Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG) А (BG) А (BG) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1 (BG) А-1 (BG) А-1 (BG) 

 


