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Актуализация

23.12.2010

Актуализация
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Дългосрочен рейтинг : ВВВ- ВВВ- ВВ (о)

Перспектива : стабилна негативна стабилна
Краткосрочен рейтинг : А-3 А-3 В

* о – оттеглен рейтинг
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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
АД е третата пълноправна рейтингова
агенция в ЕС, регистрирана съгласно
Регламент № 1060/2009 на Европейския
Парламент и на Съвета на Европа.
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 агенции, без териториални
или други ограничения. Рейтинговата скала
на БАКР съвпада с тази на Standard & Poor’s.

На комитет на 23.12.2011г. БАКР присъди
кредитен рейтинг ВВ (перспектива:
стабилна) на „Херкал” ЕООД и оттегли
същия по т.4 от процедурата за оттегляне
на кредитен рейтинг. Използвана е
официално приетата от БАКР методология за
присъждане на корпоративен кредитен рейтинг
(http://www.bcra-bg.com/files/method_8.pdf).

За присъждането на този кредитен рейтинг са
използвани данни от проведен мониторинг и
публични източници, като липсата на
информация e предпоставка за повишаване на
съответните рискове по време на анализа.

През анализирания период няма промяна в
основната дейност на дружеството и то
продължава да оперира в сектор
„Производство на метални конструкции и части
от тях”. Секторът продължава да е повлиян
негативно от икономическата криза.

През периода на актуализация не са
настъпили промени в собствеността и
участията на рейтингованото дружество.

С най-голям дял се запазват приходите от
продажба на услуги, в които дружеството

отчита основната си дейност – производство
на метални конструкции. Към юни 2011г.
техния дял в приходите от оперативна дейност
възлиза на 82%. Дълготрайните материални
активи бележат леко увеличение по линия на
машините, производственото оборудване и
получени аванси и ДМА в процес на
изграждане.

През 2010г. и към полугодието на 2011г.
показателят период на събиране на
вземанията бележи спад по линия както на
намаляващите вземания от клиенти, така и на
ръста в нетните приходи. Периодът на
погасяване на задълженията нараства през
2010г., но към юни 2011г. отчита спад по линия
на намалението в размера на задълженията
към доставчици.

Нетните приходи от продажби бележат ръст от
11% през 2010г. на годишна база, но
нарастването е изцяло по линия на приходите
от стоки, докато приходите от основна дейност
намаляват с 23%. Към юни 2011г.
реализираните нетни приходи представляват
47% от реализираните за цялата предходна
година. Разходите за суровини и материали
намаляват с 31% на годишна база през 2010г.,
а към полугодитето на 2011г. представляват
72% от реализираните за цялата предходна
година. Разходите за външни услуги
намаляват с 46% на годишна база през 2010г.,
а тези за възнаграджения със 7%. Отчетена е
тенденция на значителен спад в реализирания
оперативен резултат, нетният финансов
резултат следва същата тенденция. Към юни
2011г. нетната рентабилност е 2.03% при
13.9% през 2009г. Оперативната рентабилност
също значително намалява и достига 4.84%
към полугодието на 2011г. През 2010г. и към
юни 2011г. текущата ликвидност леко се
повишава по линия на изпреварващия ръст в
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текущите активи спрямо този на
краткосрочните задължения. Бързата
ликвидност, обаче отчита спад и намалява до
0.54. Общата задлъжнялост се запазва без
промяна през 2010г. и към полугодието на
2011г. През 2010г. задълженията на
компанията се увеличават с 8% на годишна
база по линия на краткосрочните задължения
към финансови институции и към доставчици.
Към полугодието на 2011г. е отчетен нов ръст
от 2% спрямо края на 2010г.  Обръщаемостта
на активите леко се покачва през 2010г. по
линия на изпреварващият ръст в нетните
приходи спрямо този на активите. През 2010г.
компанията продължава да отчита
отрицателен оборотен капитал, но към
шестмесечието на 2011г. той заема
положителна стойност по линия на
изпреварващото увеличение в краткотрайните
активи спрямо краткосрочните пасиви.
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