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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 

пазари агенции, без териториални или други 

ограничения. 

На проведено на 18.03.2022г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения анализ на дейността на „МАК” 
АД за периода: 2017-2021г. Заседанието е 
ръководено от д-р по икономика Кирил 
Григоров, в качеството му на Председател на 
Рейтинговия Комитет. След проведената 
дискусия по измененията във факторите, 
определящи финансовото състояние на 
дружеството, и нивото на рейтинга му, 
членовете на Рейтинговия Комитет взеха 
следното решение: 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
присъжда следните оценки на първоначален 
кредитен рейтинг на „МАК” АД: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ     
 перспектива „стабилна“  
 краткосрочен кредитен рейтинг: А-2  
 

 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала:         
        АА- (BG) ,  
 перспектива „стабилна“ ,  
 краткосрочен рейтинг по национална  
        скала: А-1+ (BG) , 

с което изразява своето становище за 
поддържано от „МАК“ АД стабилно финансово 
състояние и много високи нива на ликвидност в 
целия анализиран период, позволяващи му 
навременно и без затруднения да обслужва 
своите задължения. 

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. 

mailto:v.velichkova@bcra-bg.com
mailto:k.marinova@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/Corporate_Methodology_2016_bg.pdf
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Представяне на дружеството 

„МАК“ АД 

Дружеството е регистрирано през 1994г. 
(Реш.№ 157/1994г. на Габровски окръжен съд 
по ф.д. 1388/1993г.), ЕИК 817059257. Акциите 
му се търгуват публично на БФБ (Българска 
фондова борса) от декември 1997г. – борсов 
код: МАК, ISIN: BG11MAGAAT11.   

Дейността на „МАК“ АД (по нататък и „МАК“) 
включва производство и търговия на тъкани 
(памучни и тип памучни), както и конфекци-
ониране на изделия от тях (последното 
изпълнявано в 100% дъщерното „МАК-В“ 
ЕООД). Дейностите се отчитат в сектор по КИД 
13.20 „Производство на тъкани“ и 14.12 
„Производство на работно облекло“ („МАК-В“).  

Производствените мощности и управлението на 
Дружеството са базирани в гр. Габрово, бул. 
“Трети март“ №9.  

Акционерният капитал на компанията не е 
променян в анализирания период (01.01.2016г. 
до 31.12.2021г.) и е в размер на 404 721 лв. 
(записан и изцяло внесен), разпределен в 
същия брой акции с номинал от 1 лв. През 
2021г. търгуваният обем акции на регулиран 
пазар е 20 лота, при средно-претеглена цена от 
31.00 лв. на акция (оборот 620.00 лв.). 

Основен акционер, с притежаван дял от 
79.66% от акциите е „Дюкер“ ООД – дружество 
собственост на сем. Бижеви (Димитър Георгиев 
Бижев, Диляна Георгиева Бижева и Георги 
Димитров Бижев). От своя страна, „Кюби“ ЕАД 
(без дейност след 2018г.) е също изцяло 
притежавано от „Дюкер“ ООД. Така, ведно с 
акциите на Георги Бижев като физическо лице, 
фамилия Бижеви формира общ притежаван 
дял от акциите на „МАК“ АД от 89.86%. 

Фигура 1: Акционерна структура 

 

„МАК“ АД управлява инвестиции в две изцяло 
собствени дъщерни дружества: „МАК – В“ 
ЕООД и „МАК Ейч Ди“ ЕООД. 

 „МАК – В“ ЕООД е с капитал от 5 хил.лв. 
и стойност на инвестицията към 31.12.2021г. 
равна на този капитал. Инвестицията е 
извършена през юни 2002г., а предметът на 
дейност на дружеството е конфекциониране 
на изделия – практически аутсорсвана дейност 
на „МАК“ АД, управлявана изцяло от 
последното; 

 „МАК Ейч Ди“ ЕООД е с капитал от 1 
хил.лв. и стойност на инвестицията към 
31.12.2021г. равна на този капитал. 
Инвестицията е придобита през юни 2014г., а 
предметът на дейност на дружеството е 
хотелиерство и ресторантъорство. Дружеството 
не развива дейност от 01.09.2017г.; 

 заличено през август 2019г. дъщерно 
дружество „МАК Диверс“ ЕООД (20 хил.лв.). 

„МАК“ АД е с едностепенна система на 
управление – тричленен Съвет на директорите 
(СД) в състав за периода 2016-2021г., 
включващ:  
•     Димитър Георгиев Бижев  – Председател на 
СД; 
•     Йонко Бориславов Костадинов – член на СД 
и Изпълнителен директор; 
•     Димитър Тодоров Иванов – независим член 
на СД до май 2020г.; 
•     Александър Робертов Цанков  – независим 
член на СД от май 2020г. до момента. 
 

Организацията на управлението и дейността на 
дружеството са изградени в съответствие с 
изискванията на прилаганите сертифицирани 
системи за управление:  

 ISO 9001:2015, издаден от DAS 
Certification Ltd, със срок 29.06.2023г.; 

 ISO 14001:2015 издаден от DAS 
Certification Ltd, със срок 22.07.2023г.; 

 AQAP 2110 MO Институт по отбрана 
„Професор Цветан Лазаров“ със срок  
23.09.2022г.; 

 Oeko-Tex Standard 100, издаден от 
INNOVATEXT, Budapest със срок  
05.09.2022г. 

Дружеството прилага утвърдена Програма за 
добро корпоративно управление, в която са 
ясно регламентирани функциите и задълже-
нията на служители и отдели с ключови роли в 
управлението на дружеството. Прилагат се 
утвърдени правила за подбор и управление на 
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човешките ресурси и изисквания към 
служителите в съответствие с длъжностни 
характеристики.  

За управление и контрол на дейността 
дружеството използва интегрирана информа-
ционна система, адаптирана спрямо конкретни 
спесифични изисквания на дружеството. 

Оперативна среда 

Суверенен риск 

Заради безпрецедентната криза, резултат от 
възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб, в България е в сила „извън-
редна епидемична обстановка“ от 13.05.2020 г. 
насам. В края на 2021г. се сформира ново 
правителство, което представлява четири-
партийна коалиция, начело с партията 
„Продължаваме промяната“, и е изправено 
пред редица предизвикателства. Висока степен 
на несигурност пред развитието на страната 
създава повишеният геополитически риск, 
произтичащ от военния конфликт на 
територията на Украйна.  

В резултат от пандемията и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване, българската 
икономика отчете спад от 4.4% през 2020г., а от 
началото на 2021г. е налице възстановяване на 
икономическата активност. След забавянето, 
наблюдавано в развитието на показателите за 
потреблението на домакинствата, кредитира-
нето, външния сектор и инфлацията през 
предходната година, през деветмесечието на 
2021г. динамиката е обратна, а постигнатият 
реален ръст е средно 3.6% на годишна база. 
Равнището на безработица плавно се понижи 
до 4.6% към Q3 2021г. (при 5.1% средно за 
2020г.).  

България навлезе в ковид-кризата със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище 
на държавния дълг. Салдото по КФП за 2020г. 
отчете касов дефицит от 3.0% от БВП, след 
като правителството финансира фискални 
помощи към най-засегнатите от кризата 
сектори. За 2021г. Министерството на 
финансите очаква достигането на бюджетен 
дефицит от 3% и преизпълнение на заложените 
постъпления. Съотношението на дълга на 
сектор „Държавно управление“ възлиза на 
24.2% от БВП към септември 2021г., слабо 
понижавайки равнището си спрямо края на 
2020г. и оставайки нисък в сравнителен план. 

Година след като България стана член на 
банковия съюз на ЕС, а българският лев 
официално е част от ERM II, през юли 2021г. 
беше представен и Националният план за 
въвеждане на еврото в България при целева 
дата 1 януари 2024г. Към края на септември 
2021г. 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 
възобновения ръст на печалбата. 

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 доклада за 
присъдения актуален рейтинг на Република 
България е достъпен на официалния сайт на 
БАКР:https://www.bcra-

bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2021_bg.pdf  
 

Характеристики на сектора  

Рейтингованото дружество осъществява 
дейността си в сектор „Производство на 
тъкани“, код по КИД: 13.20, част от С13 
„Производство на текстил и изделия от текстил, 
без облекло“, а чрез изцяло собствено дъщерно 
дружество и в „Производство на работно 
облекло“ (14.12), част от С14 „Производство на 
облекло“. 

Производството на текстил, облекла и кожени 
изделия е сред традиционните промишлени 
производства на България.  

Основни положителни страни характеризиращи 
посочените сектори могат да се опредят като: 

 стабилно законодателство, синхронизи-
рано с това на ЕС; 

 дългогодишни традиции в производ-
ството на тъканни, облекла и кожени изделия, 
определящи наличието на квалифицирани 
специалисти; 

 наличие на съвременна материално-
техническа база и високотехнологични 
възможности в много от предприятията от 
бранша; 

 стратегическо местоположение на 
страната, осигуряващо бързи доставки от и до 
страни в ЕС и някои съседни икономики извън 
съюза, при относително ниски транспортни 
разходи; 

https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2021_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2021_bg.pdf
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 едни от най-ниските данъчни ставки за 
ЕС, осигуряващи силно конкурентно предим-
ство на българските производители пред 
конкурентите им от ЕС. 

Всички посочени положителни страни на 
сектора са привлекателни за външни 
инвестиции и са оценени от чуждестранни 
клиенти на местните предприятия. 

Опериращите предприятия в сектор 
„Производство на тъкани“ (13.20) в края на 
2019г. са 32 бр. (при покачване спрямо 
практически постоянен в предходните четири 
години брой между 25 и 26 дружества). В сектор 
„Производство на работно облекло“ (14.20) 
също се наблюдава увеличение в броя на 
предприятията към 2019г., с достинати 207 бр. 
(след слаб постоянен тренд на понижение в 
предходните четири години – от 229 бр. към 
края на 2015г. до 191 бр. в края на 2018г.). 

Броят на заетите в двата сектора лица 
намалява трайно, достигайки до 831 лица заети 
в сектор 13.20 и до 3 897 заети в сектор 14.12 
към края на 2019г. Отчетната 2020г., която не е 
включена с данни в настоящия анализ, е 
характерна с предизвикано от пандемията на 
COVID-19 силно свиване в дейността на много 
от предприятията в двата сектора и формиран 
допълнителен отлив на заетите в тях. 

Концентрацията в секторите е висока, като в 
„Производство на тъкани“ (13.20) най-големите 
десет компании по продажби реализират 97.2% 
от оборота за 2019г. и за 2018г. и управляват 
над 94% от общата стойност на активите в него. 
Най-големите производители на тъкани в 
страната са: "Лемприер Уул" ЕООД, "Катекс" 
АД, "МАК" АД, "Белотекс-95" АД, "Витекс - 
Троян" АД. 

В сектор „Производство на работно облекло“ 
(14.12) концентрацията е по-ниска и топ десет 
предприятия по продажби формират 58.7% от 
общата реализация, а топ десетте по активи 
управляват 58.8% от активите в сектора. 
Основните предприятия са: "Викинг - Т" ООД, 
"Мак-В“ ЕООД, "Аполо" ООД, "Олимп – 
предпазни екипировки" ЕООД, "Бултекс" ЕООД, 
„Паладиум“ ЕООД и други. 

И в двата сектора са поддържани траен растеж 
в стойността на управляваните активи (по-
силно изразен в сектор „Производство на 
тъкани“ - 13.20) и постоянно увеличение в 

размера на годишните приходи, като 
последното не се пренася достатъчно в 
нивата на печалби (особено за сектор 13.20, 
където общият секторен нетен финансов 
резултат е постоянно негативен в анализира-
ните пет години).  

Фигура 2: Приходи и печалби – сектор 13.20 „Производство на 
тъкани“  (2015 - 2019г.) 

 

В сектор „Производство на работно облекло“ 
(14.12) годишните приходи нарастват по-слабо 
като темп, а общият секторен нетен финансов 
резултат е положителен, при поддържано 
съотношение на нетна печалба към общ обем 
на приходите от средно около 8% за целия 
анализиран период (съпоставено с трайно 
отрицателните стойности на същото съотно-
шение за сектор 13.20). 

Фигура 3: Приходи и печалби – сектор 13.20 „Производство на 
тъкани“  (2015 - 2019г.) 

 

И двата сектора са с високи нива на 
ресурсоемкост – главно по линия на 
материални запаси, но и изискващи 
относително високи размери на ДМА и 
инвестиции в подобряването на капацитета и 
качеството на ползваните техника и технологии. 

Секторите се различават по нива на обща 
задлъжнялост. Тя е по-ниска в сектор 
„Производство на работно облекло“ (средно 
около 0.36), което поради по-добрите 
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финансови резултати е с по-висока степен на 
външно (основно банково) финансиране. 
Въпреки това се поддържа относително ниско 
ниво на кредитна задлъжнялост (средно около 
0.16 и покачващо се в края на разглеждания 
период). Поради общи по-лоши финансови 
резултати на предприятията в сектор 
„Производство на тъкани“ в периода 2017-
2019г. се наблюдава значително покачване във 
финансирането на дейността от свързани лица. 
Нивото на обща задлъжнялост е около по-
високите 0.65-0.68 в последните три години от 
периода, а кредитната задлъжнялост нараства 
над 0.30 в края му.  

Двата сектора се различават и по равнища на 
показателите за ликвидност. Те са на 
стабилни нива за сектор „Производство на 
работно облекло“ и близки до критични средни 
стойности за сектор „Производство на тъкани“. 
Незадоволителните общи финансови резултати 
за последния сектор рефлектират в много ниски 
нива по показателите за рентабилност и 
въвръщаемост. В сектор „Производство на 
работно облекло“ тези показатели са 
задоволителни – рентабилност на приходите от 
7-8%, рентабилност (марж) на EBITDA от около 
12%, възвръщаемост на активите от около 10% 
и на капитала от около 15%. 

На база извършените анализи на двата 
сектора, перспективите за развитието им са 
оценени от БАКР като:  

 умерено благоприятна за сектор 
„Производство на работно облекло“ (14.12), при 
очаквания за общо позитивно развитие и 
бъдещ растеж, независимо от трудностите, 
свързани с навлизането в новата обща 
икономическа криза; 

 общо незадоволителна за сектор 
„Производство на тъкани“ (13.20), свързана с 
трайно формираните от много от предприя-
тията в него загуби, налагащо се постоянно 
дофинансиране на дейността и увеличаващо се 
ниво на задлъжнялост. Вероятността от 
допълнително засилване на трудностите за 
предприятията от сектора е оценена като 
висока. 
 
 

 

 

Оперативна дейност и активи 

„МАК“ АД е предприятие, произвеждащо 
сурови платове и притежаващо производствени 
линии за апретурна обработка - багрене и 
щампиране на тъкани, както и технологии и 
възможности за различни облагородителни 
операции, включващи: хидро и олиофобиране, 
ламиниране, обработки за антибактериалност, 
негоримост, против комари и т.н.  

Производствената дейност на дружеството се 
осъществява в две направления: 

• Производство и допълнителна 
обработка на тъкани;  

• Конфекциониране на униформено и 
работно облекло от произведените тъкани – 
дейност, осъществявана от собственото (100%) 
дъщерно предприятие „МАК - В“ ЕООД. 

Портфолиото от произвеждани продукти 
обхваща над 400 артикула, насочени към 
сферите на: военна отбрана, пожарни служби, 
здравеопазване, образование, хотелиерски 
услуги, индустрия, мебелна и други промишле-
ности, хоби и свободно време. 

Поради характерните качества и специфика на 
предлаганите продукти, пазарният дял на 
компанията не може да бъде точно определен. 
Висока част от продажбите са по експорт – 
основно за страни от ЕС, където оперират и 
основните конкуренти на дружеството. 
Ръководството на „МАК“ определя като такива 
само няколко на брой компании в Европа.  

Характерна силна страна на „МАК“ спрямо 
конкурентите ѝ е изградената цялостна 
производствена структура, позволяваща 
контрол по всеки етап от производствения 
процес – от избор и доставка на суровини, през 
производство на сурови и готови тъкани, до 
конфекция и дистрибуция. Други плюсове в 
така изградения пълен производствен процес 
са свързани с гъвкавостта за покриване на 
специфични изисквания на клиенти, прилагане 
на различни нови решения за постигането им, 
кратък период на смени от един към друг 
продукт и кратко време за производство на нов 
продукт, а всичко това - съчетано с възможност 
за постигане на конкурентни цени.   
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Продажбите на „МАК“ АД се характеризират с: 

 висок растеж в последните три 
финансови години (2019-2021г.), включително 
и в силно кризисната за сектора 2020г.; 

 поддържано високо ниво на продажби 
към висококачествените пазари на страните 
от ЕС – среден дял от 59.7% за последните 
четири години (2018-2021г.); 

 обем на конфекция, превъзхождащ 
значително продажбите на тъкани през 
целия период на анализ; 

 оформен висок дял на продажбите на 
униформи/облекла за военна отбрана и 
полиция (между 60-80%), който тип продукция 
се установява трайно като най-важният пазарен 
сегмент за предприятието.   

Преприятието поддържа добри финансови 
резултати за целия анализиран период, 
които се подобряват съществено в последните 
три години.  

Фигура 4: Изменение в приходи от продажби и нетен 
финансов резултат (2016-2021*) 

 

Достигнатото ниво на нетната печалба за 2021г. 
(по предварителни данни) от 4.3 млн.лв., при 
ниво на EBITDA от 6.0 млн.лв., са новите 
рекордни стойности за дружеството, заменяйки 
предходно най-високите резултати – тези за 
2020г. (съответно 3.4 млн.лв. нетна печалба и 
5.0 млн.лв. размер на EBITDA). 

Постигнатите от „МАК“ финансови резултати и 
нетна рентабилност на приходите от продажби 
(както и рентабилност (марж) на EBITDA) 
превъзхождат средните стойности за сектори 
13.20 и 14.12, както и постигнатите от повечето 
предприятия, включени в сравними референтни 
групи1. 

                                                 
1 Сектор 13.20: "Лемприер Уул" ЕООД; "Катекс" АД; 
"Белотекс 95" АД; "Витекс Троян" АД и "Струматекс" АД; 

Специализираният характер на голяма част от 
продуктите на „МАК“ АД предполага по-висока 
степен на концентрация на клиентите. В 
последните три години три компании заемат по-
високи дялове в продажбите, като по линия на 
конфекция клиентът с най-висок обем на 
годишен оборот заема дял от 25-16% през този 
период, а по линия на продажбите на текстил - 
друг клиент с дял 17-8%. БАКР не оценява 
негативно поддържаните нива на концентрация 
спрямо характера на бизнеса, като 
същевременно отчита и факта на настъпила 
по-висока диверсификация на продажбите в 
последните две години от анализирания 
период. 

Нивото на просрочени вземания е ниско в 
последните три години, като тези с над 180 дни 
закъснение се движат средно под 4% от 
размера на вземанията и под 0.3% от размера 
на продажбите. 

Поддържаните от оценяваното дружество нива 
по показателя Период на събиране на 
вземанията от клиенти в дни (около и под 
20 дни в по-голямата част от анализирания 
период) са най-ниските в референтната група 
дружества и същевременно по-ниски от сред-
ните секторни нива в последните пет години за 
„Производство на тъкани“ (60-80 дни) и 
„Производство на работно облекло“ (40-50 дни).    

Основната част от продажбите се договаря в 
евро и лева, което минимизира валутния риск 
за компанията по линия на клиентите.  

Използваните в производството на „МАК“ 
суровини и материали надхвърлят 3 500 
номенклатурни номера, които имат динамична 
структура и разнообразен произход. С най-
голям относителен дял от разхода за 
материали са преждите - 57%, следвани от 
багрила и химикали – 20% и енергийни 
суровини – 18% (съотношения, базирани на 
данни на дружеството за 2021г.).   

Основният дял от суровините и материалите се 
обезпечават от внос. Източниците на доставка 
са валидирани производители, опериращи 
съобразно отраслови стандарти. „МАК“ АД 
извършва подбор на доставчици в 
съответствие на вътрешнофирмена процедура, 

                                                                             
  Сектор 14.12: "Викинг - Т" ООД, "Аполо" ООД, "ОЛИМП - 
Предпазни екипировки" ЕООД, „Паладиум“ ЕООД и 
"БУЛТЕКС" ЕООД. 
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като се целят осигуряване на алтернативна 
обезпеченост в процеса на снабдяване и 
конкурентна гъвкавост в търговските отноше-
ния. Изходните условия, които ръководството 
на предприятието залага в процеса на 
договаряне, са: постоянство на качеството, 
конкурентни цени, атрактивни условия за 
плащане, ритмични и навременни доставки.  

В последните две години няма доставчици, 
чиито относителен дял в общите разходи за 
материали и услуги да надхвърля 10%, което се 
определя като ниско ниво на концентрация. 

По линия на управление на доставките, поради 
търговски отношения със страни извън ЕС, 
оценяваното дружество генерира риск за 
загуби от влияния на валутни курсове. 
Общият нетен ефект от проявата на валутни 
курсови разлики е поддържан в несъществен за 
финансовото представяне на предприятието 
размер (между 7-20 хил.лв. годишно в целия 
анализиран период), а управлението на този 
риск е оценено положително за целите на 
рейтинга. 

Поддържаните от „МАК“ равнища по показателя 
Погасяване на задълженията към 
доставчици в дни са над средните нива за 
референтна група дружества, но последните са 
повлияни съществено от специфични фактори 
за едно отделно дружество. Средните секторни 
нива в последните пет години се движат в 
диапазона 69-32 дни за сектор „Производство 
на тъкани“ и 35-28 дни за сектор „Производство 
на работно облекло“. Оценяваното дружество 
се позиционира благоприятно спрямо цитира-
ните равнища.   

Развиваният от „МАК“ АД производствен 
процес обхваща всички технологични стъпки от 
преработка на суровини, тъкане и голям набор 
от възможности за обработка на тъканите и 
последващо конфекциониране на изделия от 
готовите тъкани. Това изисква поддържане на 
значителен обем производствени мощности, 
чиито качество и ефективно натоварване 
определят до голяма степен и нивата на 
постиганите от предприятието финансови 
резултати. Производствената база на „МАК“ е 
изградена на собствена земя и в собствен 
сграден фонд, като включва всички основни, 
специализирани и спомагателни машини и 
оборудване. Производственият капацитет за 
тъкани е 350 хил.м. месечно, като се натоварва 

целево на около 70%, което се счита от 
ръководството за оптимален капацитет в 
предприятие от подобен тип.  

Ръководството няма намерения за промяна 
на производствения процес и декларира 
отсъствие на предписания за промени или 
ограниченията му. 

Общата стойност на притежаваните от „МАК“ 
АД нетекущи материални и нематериални 
активи (включително и инвестиционни имоти) е 
поддържана със слаби изменения в периода 
2016-2019г. (около 10 млн.лв.) и нараства 
значително през 2020г. (с 48.5% на годишна 
база, до 14.2 млн.лв.), а към края на 
анализирания период (31.12.2021г.) възлиза на 
13.7 млн.лв. Отбелязаното нарастване през 
2020г. е свързано с увеличен размер на 
разходите за придобиване на ДМА, включващ 
придобити нови машини и оборудване на 
стойност 4.5 млн.лв. и по-високи разходи за 
СМР (пренесени частично през 2021г. по 
позиция „Машини съоръжения и оборудване“), 
водещо до подобрена технологична обезпече-
ност на производствения процес.  

Придобиването на активи в периода на 
анализ е извършвано в много висока степен 
със собствени средства. Привлечените по 
инвестиционни заеми финансови средства са в 
много малък размер. Машини и оборудване за 
тъкачно и апретурно производство са закупени 
и по договори за финансиране по оперативна 
програма „Развитие на конкурентоспособността 
на българската икономика 2007-2013г.” и по 
оперативна програма "Иновации и конкуренто-
способност" 2014-2020г. 

Структурата на нетекущите материални активи 
е поддържана стабилна и без съществени 
изменения в анализирания период.  

Наличната материална база е оценена от БАКР 
като достатъчна за развивания от 
дружеството обем дейност, а значителните 
инвестиции в нарастването ѝ през 2020г., ведно 
с предвидените за 2022г. допълнителни такива 
са оценени положително при анализа на 
производствения капацитет на дружеството. 
Допълнителното обновяване на средствата 
за производство са оценени като фактор, 
влияещ пряко върху повишаване кокнкурен-
тоспособността на „МАК“ и носещ очаквания 
за допълнително увеличаване на бъдещите 
му приходи от продажби. 
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Финансов анализ 

Представянето на „МАК“ АД през анализирания 
период се характеризира с поддържано 
стабилно ниво на собствен капитал (СК), 
нарастващо съществено в последните три 
години (2019-2021г.) в резултат на подобрените 
нива на постигани печалби. Отчетеният общ 
ръст на СК за петгодишния период от края на 
2016г. до края на 2021г. възлиза на 62.8% (като 
включва ръстове на годишна база от 17.5% за 
2021г, 16.3% за 2020г. и 12.9% за 2019г.) и в 
края на 2021г. е в размер на 28.5 млн.лв. 
Постигнат е и ръст на управляваните активи, 
също изразен по-ясно в посочения период 
(8.0% за 2021г., 22.9% за 2020г. и 16.6% за 
2019г.), при общ растеж за петгодишния 
анализиран период от 59.3% и размер в края на 
2021г. от 32.3 млн.лв. Това увеличение в 
стойността на активите е постигнато без да се 
наблюдава нарастване на задълженията на 
дружеството. Обратното, техният размер 
намалява общо за петгодишния период от 8.9 
млн.лв. към края на 2016г. до 3.8 млн.лв. към 
края на 2021г. Отчетната 2018г. е единствената 
с отчетено свиване в продажбите, последвано 
от тригодишна стабилна тенденция на растеж, 
рефлектирал в увеличение и много стабилни 
стойности на нетни печалби. 

Характерно за дружеството е, че растежът му 
се развива основно по линия на подобрените 
продажби и резултати от дейността, без 
допълнителни капиталови инвестиции и без 
съществени външни финансирания. Известно 
позитивно влияние оказват привлечени 
финансирания по държавни и на ЕС програми 
за развитие. 

Със съществена стойност (от 3.4 млн.лв. към 
края на 2021г.) и дял към края на 2021г. от 
10.4% в общите активи са притежаваните 
инвестиционни имоти (неизползвани сгради 
на производствената площадка), осигуряващи 
на дружеството допълнителни доходи от наеми. 

Размерът на налични свободни парични 
средства е традиционно висок, като към края 
на 2021г. отбелязва рекордна за анализирания 
период стойност от 6.4 млн.лв., водещо до 
високи нива на ликвидност. 

Общият размер на задълженията на „МАК“ АД 
е с волатилни за периода на анализ изменения, 
повлияни в най-висока степен от измененията в 
текущия към отчетна дата размер на 

задълженията към доставчици и към клиенти. 
Последните са постоянно с най-висок дял и със 
структуроопределяща роля за пасива. 

В целия анализиран период (2017-2021г.) „МАК“ 
осъществява своята дейност при минимални 
размери на ползван привлечен външен 
финансов ресурс (банкови заеми и финансов 
лизинг). Не са ползвани облигационни заеми. 
Допълнително целево финансиране е 
извършвано по линия на няколко програми за 
развитие (държавни и на ЕС – за закупуване на 
активи, за развитие квалификацията на 
персонала и др.). 

Фигура 5: Структура на задълженията – изменение и размери 
за периода: 2017 - 12.2021г.* 

 
*предварителни данни за 2021г.  

Дружеството договаря и поддържа наличен за 
случаи на нужда финансов ресурс по сключени 
с търговски банки договори за овърдрафт. 
Задълженията по действащ такъв договор към 
края на 2021г. и края на 2020г. са нулеви. 
Единственото лихвоносно задължение към края 
на 2021г. възлиза на 15 хил.лв. и е формирано 
от остатък по сключен през 2019г. договор за 
банков кредит с инвестиционна цел. 

Много ниските нива на ползван привлечен 
външен финансов ресурс водят до 
изключително ниски (практически нулеви) 
нива на кредитна зависимост, незначителни 
размери на разходи за лихви и респективно 
огромното им покритие от високите 
финансови резултати. 

Формираните от оценяваното дружество 
равнища на обща задлъжнялост могат да 
бъдат определени като ниски (0.12 в три от 
петте години на анализ, вкл. последната 2021г. 
и най-висока стойност 0.19 за 2020г.), като 
същевременно са и под средните за 
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референтната група през целия период. 
Последните са повлияни съществено от 
високата задлъжнялост на "Лемприер Уул" и 
много ниската за „Катекс“, но „МАК“ е позитивно 
позициониран и при сравненията с останалите 
три конкурентни компании от сектор 13.20, и 
спрямо водещите предприятия от сектор 14.12, 
както и спрямо средните секторни нива в 
последните три години за сектор „Производство 
на тъкани“ (0.64-0.67) и за сектор „Производ-
ство на работно облекло“ (0.33-0.36).  

Практически нулевите стойности на „МАК“ в 
последните пет години по показателя 
кредитна зависимост също му дават 
предимство в сравнителен план спрямо 
средните за референтната група равнища 
(които са също относително ниски за голяма 
част от предприятията в нея), както и спрямо 
средните секторни нива за последните три 
години, включени в анализа (0.19-0.34 за сектор 
13.20 и 0.14-0.21 за сектор 14.12). 

Ниското ниво на задълженията на „МАК“ в 
последните пет години позиционира дружество-
то значително над средните за референтната 
група предприятия нива на ликвидност 
(текуща, бърза и незабавна), 

Минималните размери на лихвени плащания по 
малките обеми на ползван привлечен финансов 
ресурс, заедно с високите реализирани нива на 
печалби определят и много високите 
постигнати от „МАК“ равнища по показателя 
Покритие на лихвените плащания. 

Възможността на предприятието да се 
разплаща със своите контрагенти се запазва на 
стабилно ниво, тъй като са изпълнени 
основните изисквания за добра ликвидност – 
приходите покриват разходите по всички пера, 
предвидени са ликвидни буфери, а инвестиции-
те са планирани и изпълнявани в съответствие 
с възможностите на предприятието за покри-
ването им главно със собствени средства. 
Неколкократно вече бе коментирано много 
ниското относително ниво на задължения на 
оценяваното дружество, които то е в състояние 
да покрива безпроблемно. 

Известен риск от гледна точка на бъдещата 
ликвидност внасят очакваните увеличения в 
цените на енергийни ресурси и на основни 
суровини (допълнително подсилени от 
влиянието на събитията в Украйна) и натискът 

на покачващите се нива на инфлация към 
разходите за възнаграждения. 

Въпреки тези рискове и очакваната обща 
световна икономическа криза (ефектите от 
която не могат да се оценят към момента), 
БАКР оценява положително стабилната 
позиция на дружеството, с която то влиза в нея. 

Формираните от „МАК“ финансови резултати са 
стабилни, положителни през целия петгодишен 
период на анализ и с ясно изразена тенденция 
на подобрение в последните три години от него 
(2019-2021г.). Оперативните резултати от 
дейността са тези, които формират основната 
част от общия резултат, отразявайки 
нарастващите продажби на предприятието. 
Реализираните приходи от финансирания и 
допълнителните приходи от наеми на 
инвестиционни имоти подкрепят размера на 
крайните печалби, нарастващи в последните 
три години със съответно 26.4%, 52.0% и 
148.5% на годишна база.  

В структурата на приходите определящи са 
приходите от продажба на конфекция, заемащи 
дял от 75-80%, и в по-малка степен - приходите 
от директни продажби на тъкани, заемащи 
съответно 25-20% от продажбите на продукция 
(представеното процентно разпределение е на 
база данните за последните две годнини). 

Стабилните нива на печалби, реализирани от 
„МАК“, му дават съществено преимущество в 
нивата на показателите за рентабилност и 
възвръщаемост спрямо конкурентите и от 
двата разглеждани сектора и същевременно - 
спрямо средните секторни равнища. 

Паричните потоци на „МАК“ АД могат да се 
оценят като стабилни, общо положителни и 
генериращи относително висок обем на 
средства, които дружеството ползва в 
осъществяваната инвестиционна дейност по 
развитие на производствените си мощности. 
Постигнатият растеж в стойността на нетния 
паричния поток от оперативна дейност в 
последната година генерира висока стойност на 
наличните парични средства в края на 2021г. 
(6.4 млн.лв.). Паричните потоци от финансова 
дейност са несъществени в последните три 
години, повлияни от практическото неползване 
на привлечен финансов ресурс. 
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За целите на рейтинговия процес, БАКР изготви 
финансова прогноза за развитие на 
дружеството в периода 2022-2024г. Основните 
допускания в прогнозата са базирани на 
установените трендове на изменения във 
финансови показатели в исторически план, 
обявените от ръководството на дружеството 
намерения за развитие и приложен от БАКР 
консерватизъм по развитието на продажбите на 
компанията. Допълнително, прогнозният модел 
е подложен на стрес-тест за оценка на 
хипотетични кризисни варианти като намаление 
на продажби, понижени пазарни цени на 
инвестиционни имоти, увеличени разходи за 
суровини и енергия, възнаграждения на 
персонала и т.н. 

Резултатите от прогнозата за състоянието на 
„МАК“ АД за тригодишен период показват, че 

дружеството ще може да поддържа стабилното 
си финансово състояние и високата си 
ликвидност, генерирайки достатъчен по размер 
собствени средства за осъществяване на 
инвестиционните си намерения и безпроблемно 
обслужване на задълженията си. 

 

Положително влияние върху рейтинга биха 
оказали бъдещо нарастване в приходите и 
допълнителни подобрения в реализираните 
финансови резултати, както и допълнително 
подобрение в нивата на ликвидност. 

Негативно влияние върху рейтинга биха 
оказали обратни на горепосочените 
изменения, както и нарастващи съществено 
нива на обща задлъжнялост. 

 
Основни финансови данни на „МАК“ АД (на консолидирана база): 2016-2021*г. 
 

Показател 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 

Активи 32 307 29 905 24 330 20 870 23 110 26 409 
Собствен капитал 28 486 24 240 20 846 18 460 20 401 17 502 
Приходи от дейността 31 652 25 709 18 874 14 147 21 911 19 578 
Оперативен резултат от дейността 4 219 3 379 2 158 907 3 254 2 874 
Нетен финансов резултат 4 313 3 413 2 246 904 2 924 2 530 
Резултат преди данъци и лихви (EBIT) 4 819 3 847 2 487 1 113 3 413 2 939 
Резултат преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) 6 016 4 955 3 490 2 070 4 329 3 425 

Нетна рентабилност на приходите от продажби 13.9% 13.5% 12.1% 6.5% 13.4% 13.0% 
Оперативна рентабилност 13.6% 13.4% 11.6% 6.5% 15.0% 14.7% 
Рентабилност (марж) на EBITDA 19.4% 19.6% 18.8% 14.8% 19.9% 17.6% 
Възвръщаемост на активите 13.4% 11.4% 9.2% 4.3% 12.7% 12.5% 
Възвръщаемост на собствения капитал 15.1% 14.1% 10.8% 4.9% 14.3% 14.5% 
Ливъридж (обща задлъжнялост) 0.12 0.19 0.14 0.12 0.12 0.44 
Кредитна зависимост (финансова задлъжнялост) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 
Текуща ликвидност 5.84 3.19 5.88 7.31 8.24 1.49 
Бърза ликвидност 2.82 0.84 2.82 2.54 3.79 0.77 
Незабавна ликвидност 2.01 0.39 2.01 1.72 3.04 0.22 
EBIT / разходи за лихви 4 819.0 1 282.3 2 487.0 1 113.0 117.7 52.5 
EBITDA / разходи за лихви 6 016.0 1 651.7 3 490.0 2 070.0 149.3 61.2 

*предварителни данни за 2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


