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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; 
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БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

„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 20.12.2021 г. заседание на 
Рейтинговия Комитет на БАКР е разгледан 
докладът по присъждане на първоначален 
кредитен рейтинг на „СЛС Холдинг“ АД. 
Заседанието е ръководено от д-р Кирил Григоров, 
в качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. Проведена е дискусия относно предмета 
на дейност и финансовото състоянието на 
дружеството в периода 2016 – септември 2021 г., 
по време на която са анализирани оценките на 
редица рейтингови фактори. Във основа на тази 
дискусия членовете на Рейтинговия Комитет 
взеха следното решение: 

БАКР присъжда на „СЛС Холдинг“ АД 
следните първоначални кредитни рейтинги: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ- 
Перспектива: Стабилна 
Краткосрочен кредитен рейтинг: А-3; 

 Дългосрочен рейтинг по нац. скала: А (BG) 
Перспектива: Стабилна 
Краткосрочен рейтинг по нац. скала: А-1 (BG) 

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 ) 

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. 

 

 

 

 

https://www.bcra-bg.com/files/Holding_Methodology_2016_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/Holding_Methodology_2016_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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Оперативна среда 

Извънредната ситуация причинена от продължа-
ващата пандемия от COVID-19 и предприеманите 
извънредни мерки за овладяването ѝ увеличават 
значително нивата на риск за всички участници в 
икономиката.  

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 
достъпно на официалния сайт на БАКР:  

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

Собственост, управление и участия 

„СЛС Холдинг“ АД е холдингово акционерно 
дружество, учредено през 1996 г. с първоначално 
наименование „Старком Консулт" АД, преимену-
вано през 2010 г. на „Специализирани Логистични 
Системи" АД, а с решение на общото събрание на 
акционерите от 12.07.2021 г. фирменото наиме-
нование отново е изменено - на СЛС Холдинг АД. 

СЛС Холдинг АД е дружество от холдингов тип и 
съответно предметът му на дейност е свързан с 
управление на притежаваните дъщерни дружест-
ва. В началото на 2011 г. в холдинговата 
структура е извършена значителна реорганизация 
на дейността, след която инвестициите са 
насочени основно в секторите на телекомуника-
циите и на IT услугите.  Настоящата структура на 
икономическата група е представена на 
следващата фигура. 

Фигура 1: Структурата на СЛС Холдинг АД към 30.09.2021 г. 

 

 Ай Ти Софт ЕАД е създадено през 1997 г. 
под наименованието „Транс Лоджистик 
Системс“ ООД с цел разработки на софтуер 
за логистични системи. Дружеството е съсре-
доточено в проектирането, изграждането и 
внедряването на специализиран софтуер за 
застрахователния и лизинговия бизнес.  

Конкурентното предимство на Ай Ти Софт 
ЕАД в пазара на джи пи ес системите следва 
да се разглежда в цялост заедно с продуктите 
и услугите на свързаното Джи Пи Ес Контрол 
ЕАД, тъй като разработваните от Ай Ти Софт 
ЕАД джи пи ес системите се внедряват в 
произвежданите от Джи Пи Ес Контрол ЕАД 
джи пи ес устройства. 

 Джи Пи Ес Контрол ЕАД е учредено през 
2001 г. Дружеството предлага услуги по 
проектиране, изграждане и внедряване на 
информационни и телекомуникационни 
системи и мрежи за локализация, мониторинг 
и контрол на транзитни товари, акцизни 
товари, МПС, плавателни съдове, товари по 
железниците и др.  

Джи Пи Ес Контрол ЕАД е едноличен 
собственик на капитала на румънското 
дружество GPS Control R s.r.l., което предлага 
същите продукти и услуги на компанията, 
които се предлагат и в България. 

 Профоника ЕООД е основано през 1995 г. и 
развива основната си дейност в сферата на 
информационните технологии и по-специално 
в системната интеграция.  

 Балканска Телекомуникационна Компания 
ЕООД е учредена през 1998 г., а нейната 
основната дейност е свързана с предоставяне 
на консултации относно реализирането на 
проекти и дейности в областта на далеко-
съобщенията, информационните и телеко-
муникационните технологии. Приходите на 
дружеството са от заснемане и реализиране 
на телевизионни предавани и репортажи. 

 Sentinel Advisors S.A. – През май 2018 г. 
СЛС Холдинг АД придобива 99.538% от 
капитала на румънското дружество с основна 
дейност консултантски услуги и управление 
на активи.  

 Форуърд ЕАД – учредено на 23.06.2021 г. с 
предмет на дейност - финансов лизинг; 
гаранционни сделки; придобиване на взема-
ния по кредити и друга форма на финанси-
ране; придобиване на участия в кредитна 

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


 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ „СЛС Холдинг“ АД 
Дългосрочен / краткосрочен кредитен рейтинг:  

BBВ- / А-3 (перспектива: стабилна) 
Дългосрочен / краткосрочен рейтинг по национална скала:  

А (BG) / А-1 (BG) (перспектива: стабилна) 

Декември 2021 г. 
 

БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
3 

институция или в др. финансова институция; 
отпускане на кредити със средства, които не 
са набрани чрез публично привличане на 
влогове или др. възстановими средства и др. 

През последните години ръководството на СЛС 
Холдинг освен към придобиване и управление на 
дъщерни компании е насочилo усилие и към 
инвестиране във финансови инструменти 
(краткосрочни финансови активи държани за 
търгуване), които към този момент заемат 
значителен дял от актива и имат най-голям 
принос за реализирания финансов резултат на 
групата. 

Таблица 1: Структура на акционерния капитал  

Акционер  Брой акции Дял от капитала 

Илиян Динев 444 050 83% 

Ваньо Иванов 90 950 17% 

Общо 535 000 100% 

Акционерният капитал на СЛС Холдинг АД към 
30.06.2021 г. е в размер на 535 хил. лв., 
разпределен в 535 000 броя налични, поименни 
акции с право на глас, с номинална стойност 1 
лев всяка една. Всички акции са от един и същи 
клас и са изцяло изплатени в парични средства. 
Структурата на акционерите не търпи изменения 
през анализирания петгодишен период, като 
Илиян Динев е мажоритарен акционер с дял от 
83% в капитала на дружеството, а Ваньо Иванов 
притежава останалите 17%. 

ЕИК на рейтингованото дружество е 122022915, а 
седалището и адресът на управление са: гр. 
София,  бул. „Христофор Колумб“ №43. 

СЛС Холдинг АД е публично дружество по 
условията на Закона за публично предлагане на 
ценни книжа, в качеството му на емитент на две 
облигационни емисии с борсови кодове: 2SLA и 
2SLB. 

Управлението на дружеството се осъществява от 
Съвет на директорите (СД) в следния състав:  
- Ваньо Иванов - Председател на СД; 
- Диана Валентинова – Зам.-председател на СД; 
- Илиян Зафиров Динев  - Изпълнителен директор 

Финансов анализ на индивидуална база 

Сумата на балансовото число по индивидуален 
отчет на СЛС Холдинг АД нараства близо 7 пъти 
през 2017 г., а измененията през следващите 3 
години са значително по-ограничени – ръст от 
30.4% през 2018 г. и минимални спадове от 0.7% 
и 2.3% - съответно през 2019 г. и 2020 г. 

Предварителните данни към деветмесечието на 
2021 г. сочат за ново повишение в сумата на 
активите, като тя нараства с 29.1% спрямо края 
на 2020, достигайки абсолютна стойност от 214 
031 хил. лв. Динамиката през настоящата година 
се дължи основно на ръста на вземанията по 
предоставени заеми към трети лица. 

Фигура 2: Собствен капитал и активи на СЛС Холдинг АД на 
индивидуална база: 2016 – Q3 2021 
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Същевременно собственият капитал на СЛС 
Холдинг АД се повишава от 6 186 хил. лв. в 
началото на анализирания период до 9 657 хил. 
лв. в края на 2020 г., а спрямо предварителните 
данни към  30.09. 2021 г. размерът му достига    
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Фигура 3: Нетен финансов резултат на СЛС Холдинг АД на 
индивидуална база: 2016 – Q3 2021 
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Постигнатият нетен финансов резултат бележи 
изменчив тренд, но остава положителен през 
целия анализиран петгодишен период. През 2016 
г. и 2017 г са отчетени значителни печалби от 
около 4 млн. лв., но през 2018 г. нетният резултат 
се понижава до 485 хил. лв. През 2019 г. се 
наблюдава нов значителен ръст, отново 
последван от намаление - до 503 хил. лв. в края 
на 2020. По предварителни данни към септември 
2021 г. СЛС Холдинг АД формира печалба в 
размер на 2 577 хил. лв. спрямо загуба от 680 
хил. лв. за същия период на предходната година. 
Повечето приходи и разходи на дружеството като 
цяло отчитат стабилен тренд на нарастване, а 
колебанията в размера на печалбата се дължат 
основно на разлики от операции с финансови 
активи и инструменти. 

Структурата на активите на СЛС Холдинг АД е 
доминирана от вземанията, чиито относителен 
дял бележи пикова стойност от 85.5% през 2016 
г., а в следващите години е поддържан на 
постоянно ниво от около 74%. Към деветме-
сечието на 2021 г. относителната им тежест 
отново се повишава до почти 80%, а общата им 
балансова стойност достига 170 280 хил. лв., 
което представлява ръст от 39.1% спрямо края на 
предходната година 

Възникналото през 2017 г. вземане от Ай Ти Софт 
ЕАД по договор за дългосрочен заем има водещ 
дял в структурата на вземанията от свързани 
лица. Вземанията от Профоника, БТК ЕООД и 
Смарт Ай Ти Сълюшънс ЕООД (под общ контрол) 
също възникват от договори за заем, а вземането 
от Джи Пи Ес Контрол ЕАД е по договор за 
покупко-продажба на ценни книжа. 

Вземанията от несвързани лица обхващат 
вземания по предоставени заеми, цесии и сделки 
с ЦК. През деветмесечието на 2021 г. вземанията 
от не-свързани лица бележат ръст от 53.8% 
(основно по линия на предоставените заеми) и 
достигат рекордна стойност от 115 133 хил. лв., от 
който 27 944 хил. лв. имат текущ характер.  

Инвестициите формират 4.9% от структурата на 
активите на СЛС Холдинг АД към септември 2021 
г. (6.2% през 2020 г.), като в обхвата им попадат 
инвестициите в 6-те дъщерни дружества и една 
дългосрочна капиталова инвестиция в отчитаното 
преди 2020 г. като асоциирано дружество – „СЛС 
Имоти“ АДСИЦ. 

В резултат от инвестиционната стратегия на 
мениджмънта, размерът на финансовите акти-
ви, държани за търгуване, нараства значително 

и съответно относителната тежест им тежест в 
структурата на актива се повишава от 8.2% в края 
на 2016 г. на 21% средно за периода 2017-2020 г.   

Основен дял в структурата на пасивите на СЛС 
Холдинг АД заемат задълженията по банкови 
заеми и др. ФИ, като техният относителен дял 
възлиза на 81% средно за периода 2017- 2020 г., 
но към септември 2021 г. спада на 50% за сметка 
на увеличението на тежестта на облигационните 
задължения.  

В края на септември 2017 г. дружеството сключва 
дългосрочен договор за заем с европейска банка 
за сумата от 50 млн. евро, като в началото на 
2018 г. лимитът на заема е увеличен с 20 млн. 
евро. След като през юни 2021 г. СЛС Холдинг АД 
предсрочно погасява 10.6 млн. евро от този заем 
с приходи от продажбата на „Pass Through“ 
облигации, кредитната задлъжнялост към банки и 
др. ФИ се понижава от 122 431 хил. лв. в края на 
2020 г. на 100 921 хил. лв. към септември 2021 г.  

През второто тримесечие на 2021 г. рейтингова-
ното дружество издава нов дълг под формата на 
прехвърляем заем от вида „Schuldschein“ в 
размер на 70 млн. евро, петгодишен матуритет 
(до 28.05.2026г.) и фиксиран лихвен процент. 
Издаденият от СЛС Холдинг АД заем е записан от 
ТransAlp Securities pls. (ТрансАлп) – дружество за 
секюритизация, регистрирано в Ирландия, срещу 
което СЛС Холдинг АД получава емитирани от 
ТрансАлп „Pass Through“ облигации в размер на 
70 млн. евро. Записването от страна на СЛС 
Холдинг АД на „Pass Through“ облигациите е 
осъществено при тяхното издаване на първичния 
пазар съгласно Ирландското право, след което 
облигациите са допуснати до търговия на 
регулиран пазар на Ирландската фондова борса. 
С набраните средства при продажба на 
записаните облигации ще бъде погасяване 
оставащата главница по банковия заем (в размер 
на 51.6 млн. евро към 30.09.2021 г.) 

Останалата част от задълженията по 
облигационни заеми възниква от две емисии 
облигации, регистрирани за търгуване на БФБ. 

Облигация ISIN: BG2100004105: През май 2010 г. 
дружеството емитира облигационна емисия в 
размер на 2 000 хил. евро за срок от 5 години. 
Параметрите по нея са изменяни на два пъти 
през следващите години, като включват пониже-
ния на годишния лихвен купон и удължаване на 
срока на падежиране (първоначално с 4 години, а 
през 2018 г. падежът е изтеглен до 04.05.2024 г.). 
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Съгласно проспекта за публично предлагане на 
ЦК набраните средства са предоставени под 
формата на лихвоносни заеми на дружествата от 
икономическата група на СЛС Холдинг АД. 

Облигация ISIN: BG2100004170: На 22.03.2017 г. 
е емитиран втори облигационен заем в размер на 
7.5 млн. лв. с фиксиран лихвен процент. 
Емисията е с падеж 22.03.2022 г., като главницата 
е платима еднократно на падежа, заедно с 
последното лихвено плащане. Задълженията към 
свързани лица намаляват от 7 034 хил. лв. през 
2016 г. до 3 343 хил. лв. към края на септември 
2021 г., а относителната им тежест в структурата 
на пасивите съответно рязко се понижава от 
54.1% на едва 1.7%.  

Задълженията към свързани лица, отчетени 
към 30.09.2021 г. обхващат 3 280 хил. лв. 
остатъчен размер на задължението към Джи Пи 
Ес Контрол ЕАД по сключен договор за заем от 
2011 г. и задължение от 63 хил. лв. по 
разпределен в началото на 2020 г. дивидент. 
Балансът между вземания и задължения към 
свързани лица е с твърдо подчертано 
преимущество на вземанията от 2017 г. насам, 
показващо че дружеството майка извършва 
постоянно финансиране на дъщерните си 
компании. 

Задълженията към несвързани лица формират 
около 10% от общите пасиви на рейтингованото 
дружество средно за анализирания период, като 
абсолютният им размер бележи постоянен тренд 
на покачване. Всички задължения отчетени в тази 
група са с текущ характер, а основната част от 
тях представляват задължения по РЕПО сделки, 
сключвани за срок от шест месеца  

Срочната структура на общите пасиви се 
характеризира с ясно изразен превес на 
дългосрочните задължения, поддържащи относи-
телен дял от около 90% средно за целия 
анализиран период, а стойността на текущите 
активи на дружеството надхвърля размера на 
текущите пасиви през целия анализиран период 

Предвид естеството на бизнеса, основна част от 
приходите и разходите на индивидуална база са 
с финансов характер. Постъпленията от лихви по 
предоставени заеми формират средно 33% от 
общите приходи, а тенденцията им на нарастване 
е ясно изразена през целия анализиран период. 
Същевременно приходите от операции с финан-
сови активи и промяна на валутни курсове 
бележат по-волатилно изменение, предопреде-
лено от динамиката на пазарите.  

Основен дял в разходната структура заемат 
разходите за лихви, които формират 46% от 
общите разходи през 2020 г.  

Финансов анализ на консолидирана база 

Фигура 4: Собствен капитал и активи на СЛС Холдинг АД на 
консолидирана база: 2016 – Q3 2021 

 

Сумата на консолидираните активи на СЛС 
Холдинг АД бележи непрекъснат тренд на 
нарастване през целия период на анализа, с 
рекорден годишен ръст от 483.5% през 2017 г.  

Същевременно размерът на собствения капитал 
бележи по-изменчив тренд – ръст от 23.8% през 
2017 г., последван от три години на ускоряващи 
се темпове на спад. Към септември 2021 г.  
размерът му нараства двукратно спрямо края на 
2020 г., достигайки рекордна стойност от 10 394 
хил. лв, в резултат от постигнатия междинен 
финансов резултат. 

Фигура 3: Нетен финансов резултат на СЛС Холдинг АД на 
консолидирана база: 2016 – Q3 2021 

 

Нетният финансов резултат през първите 
четири години от анализирания период е 
положителен, но размерът му като цяло бележи 
намаляващ тренд. През 2020 г. консолидираният 
резултат от дейността на оценявания холдинг е 
негативно повлиян от два основни фактора – спад 
в цената на държаните за търгуване финансови 
активи  и обезценка на вземанията във връзка с 
прилагането на МСФО 9, в резултат на което е  
формирана  загуба от 2 318 хил. лв.  
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По предварителни данни към 30.09.2021 г. 
операциите с финансови активи и инструменти 
генерират рекордна за групата печалба в размер 
на 5 167 хил. лв., при загуба от 1 996 хил. лв. за 
същия период на предходната година. 

Вземанията доминират структурата на консо-
лидираните активи на СЛС Холдинг АД с дял от 
68.2% средно за последните пет години. 
Разгледано в абсолютни стойности, размерът на 
вземанията нараства близо 7 пъти - от 19 738 
хил. лв. през 2016 г. до 137 413 хил. лв. към края 
на 2020 г., като най-значителен ръст е отчетен 
през 2017 г. През деветмесечието на 2021 г 
сумата на вземанията се повишава с 44 439 хил. 
лв. до 181 870 хил. лв., от които 4 179 хил. лв. са 
от свързани предприятия. 

Вземанията възникват основно по линия на 
дългосрочни цесии и предоставени заеми към 
трети лица, докато вземанията от клиенти и 
доставчици имат текущ характер и формират 
едва около 1% от общите.  

Дълготрайните материални активи отчитат 
значителен ръст през 2018 г., в резултат от 
промени в счетоводната политика относно 
отчитането на лизингови договори. Дружествата в 
групата дългосрочно са наели част от сграда, 
която използват за офиси и имат сключени 
лизинги за леки автомобили.  

Финансовите активи, държавни за търгуване, 
формират средно 20%-30% консолидираните 
активи на холдинга. Този ръст се предoпределя 
от наложената в последните години насоченост в 
инвестиционната стратегия на мениджмънта към 
инвестиране във финансови инструменти. В 
потвърждение на което, само на индивидуално 
ниво размерът на финансовите активи, държани 
за търгуване значително нараства - от 1 576 хил. 
лв. през 2016 г. до 32 154 хил. лв. към края на 
2017 г. и през следващите години варира в близки 
граници от около 33-35 млн. лв.  

Задълженията на консолидира база се 
повишават многократно - от 17 715 хил. лв. през 
2016 г. до 233 458 хил. лв. в края на септември 
2021 г. Основен принос за възходящата им 
динамика имат акумулираните задължения по 
заеми от банки и др. ФИ, които формират около 
73% от общите пасиви средно за периода 2017-
2020 г., но тежестта им се понижава до 44.5% към 
30.09.2021 г., в резултат както на частичното им 
погасяване, така и поради паралелното увели-
чение на задълженията по облигационни заеми. 

Относителният дял на задълженията по 
облигационни заеми се повишава от 12.5% през 
2020 г. до 38.7% към септември 2021 г.. Общите 
задължения  по облигации заеми възлизат на 90 
366 хил. лева, като произтичат от общо 5 
облигационни емисии – „Pass Through“ облига-
циите и останалите две емисии на дружеството 
майка, и още 2 емисии на дъщерните дружества 
Ай Ти Софт ЕАД и Джи Пи Ес Контрол ЕАД. 

Облигация ISIN BG2100019178: През октомври 
2017 г. Ай Ти Софт ЕАД издава облигационна 
емисия в размер на 7 млн. лв. за срок от седем 
години при фиксирана годишна лихва. Главни-
цата е платима на пет погасителни вноски, 
първата от които е дължима на 24.10.2022 г., а 
следващите на всеки шест месеца.  

Облигация ISIN BG2100001119: През януари 2011 
г. Джи Пи Ес Контрол ЕАД емитира облигационна 
емисия в размер на 4 млн. евро за срок от пет 
години при фиксирана годишна лихва. През.2015 
г. ОСО приема удължаване срока на облигацията 
до 10.01.2020 г. при понижение на дължимата 
годишна лихва, а през 2018 г. погасителният план 
отново е изменен, като срокът е удължен до 
10.01.2026 г., а лихвеният купон е намален 
допълнително.  

Задълженията по лизингови договори 
произтичат от дългосрочни договори на 3 от 
дъщерните компании – Ай Ти Софт ЕАД, Джи Пи 
Ес Контрол ЕАД и Профоника ЕООД, а размерът 
им се равнява на 2.9% от общите пасиви. 

Другите задължения на групата са с текущ 
характер и се формират основно от задължения 
за РЕПО-сделки на дружеството майка. 

Общите приходи нарастват постоянно в периода 
2016-2019 г., като най-значителен е ръстът от 
41.5%, отчетен през 2018 г., а единствено през 
2020 г. е отчетен спад от 19.3%. Динамиката на 
общите приходи се определя основно от 
измененията във финансовите приходи, докато 
приходите от оперативна дейност се движат в 
относително стабилен диапазон между 6 096 хил. 
лв. и 6 971 хил. лв.  

Годишният оперативен резултат отчита положи-
телни стойности през 2016 и 2019 г.– съответно 
печалби в размер на 702 хил. лв. лв. и 34 хил. лв., 
но през 2020 г. е регистрирана загуба от 1 903 
хил. лв., основно поради извършените разходи за 
обезценки на вземанията. 

Същевременно резултатът от финансова 
дейност е положителен през всички анализирани 
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периоди с изключение на 2020 г. По предвари-
телни данни за деветмесечието на 2021 г. групата 
отчита значителен ръст на финансовите приходи 
от операции с финансови инструменти, в резултат 
на което е реализирана печалба от финансова 
дейност в размер на 5 937 хил. лв. при загуба от 2 
465 хил. лв. за аналогичния период на 2020 г. 

 Обобщение 

Над 90% от оперативните приходите на групата 
се формират от три от дъщерните дружества– Ай 
Ти Софт, Джи Пи Ес Консулт и Профоника. 
Съответно, съгласно методологията на БАКР за 
оценка на група компании, те са определени като 
водещи инвестиции и финансовото им състояния 
е подробно анализирано и на индивидуално ниво. 
Като положителен фактор е оценена относител-
ната стабилност в размера на приходите им от 
продажби, която се определя от факта, че 
предлаганите от тях продукти и услуги в голяма 
степен са предназначени за конкретни контра-
генти с дългосрочно уредени партньорски 
отношения. 

Както на индивидуална, така и на консолидирана 
база, общата задлъжнялост на оценяваното 
дружеството значително нараства през 2017 г., 
след което коефициентът на ливъридж е 
поддържан на високо, но относително постоянно 
ниво от около 95%.  

Предвид ниската степен на финансова автоном-
ност, кредитната зависимост на дружеството е 

завишена, а задлъжнялостта към нефинансови 
институции също нараства. Същевременно обаче 
привлечените средства генерират висок размер 
финансови приходи под формата на лихви по 
предоставени заеми, цесии и РЕПО сделки, а 
положително е отчетен и фактът, че вземанията в 
структурата на актива са предимно от стабилни 
компании с висок кредитен рейтинг. 

Текущата, бързата и незабавната ликвидност 
бележат задоволителни нива, докато абсолютна-
та клони към нула поради ниския размер на 
поддържаните парични средства и еквиваленти, 
който обаче е оценен като адекватен за предмета 
на дейност на холдинга.   

 Положително влияние върху рейтинга 
и/или перспективата по него, биха оказали 
следните фактори: 1) намаления на общото 
ниво на  задлъжнялост и кредитна зависимост; 
2) ръст на оперативните приходи и подобрение 
на финансовите резултати на компаниите в 
групата; 3) увеличение на капитала и 4) 
повишаване на ликвидността. Съответно 
изменения на тези фактори в противоположни 
посоки биха довели до понижение на 
рейтинга и/или перспективата, свързана с 
него. 

Основните финансови показатели за компанията, 
изчислени на индивидуална и на консолидирана 
база, са представени в следващите таблици: 

 

Таблица 2: Основни финансови показатели на СЛС Холдинг АД, изчислени на индивидуално ниво: 2016 – 30.09.2021 г. 

хил. лв.  Q3 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 

Активи 214 031 165 791 169 652 170 915 131 079 19 178 

Собствен капитал 12 234 9 657 10 304 9 509 10 158 6 186 

Приходи от дейността 7 148 10 580 11 575 6 642 7 367 4 906 

Нетен финансов резултат 2 577 503 2 795 485 3 972 4 077 

EBITDA 5 769 5 043 7 062 3 977 5 578 4 858 

коефициенти             

Рентабилност на приходите 0.36 0.05 0.24 0.07 0.54 0.83 

Рентабилност на собствения капитал 0.21 0.05 0.27 0.05 0.39 0.66 

Обща задлъжнялост (ливъридж) 0.94 0.94 0.94 0.94 0.92 0.68 

Кредитна зависимост** (фин. задлъжнялост)  14.57 13.73 13.45 15.53 10.75 0.57 

Коефициент на платежоспособност (автономност) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.08 0.48 

Покритие на лихвените плащания  1.81 1.07 1.66 1.05 3.61 6.34 

Текуща ликвидност 2.16 2.59 3.86 12.54 9.59 1.37 

Незабавна ликвидност 1.15 1.54 2.15 4.77 5.83 0.56 

Абсолютна ликвидност 0.00 0.04 0.00 0.04 0.05 0.01 
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Таблица 3: Основни финансови показатели на СЛС Холдинг АД, изчислени на консолидирана база: 2016 – 30.09.2021 г 

хил. лв.  Q3 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 

Активи 243 852 194 160 189 869 181 571 147 222 25 232 

Собствен капитал 10 394 5 233 7 381 9 042 9 264 7 485 

Общи приходи от дейността 14 883 13 208 16 371 16 076 11 361 11 141 

Оперативни приходи 5 156 6 234 6 330 6 971 6 101 6 096 

Финансови приходи 9 727 6 974 10 041 9 105 5 260 5 045 

Оперативен резултат -772 -1 903 34 -765 -39 702 

Резултат от финансова дейност 5 937 -624 472 3 342 1 913 4 252 

Нетен финансов резултат 5 167 -2 331 445 2 785 1 699 4 825 

EBITDA 9 867 4 324 6 300 7 169 3 930 6 202 

коефициенти Q3 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 

Оперативна рентабилност -0.15 -0.31 0.01 -0.11 -0.01 0.12 

Рентабилност на общите приходи 0.35 -0.18 0.03 0.17 0.15 0.43 

Рентабилност на собствения капитал 0.50 -0.45 0.06 0.31 0.18 0.64 

Обща задлъжнялост (ливъридж) 0.96 0.97 0.96 0.95 0.94 0.70 

Кредитна зависимост** (фин. задлъжнялост)  19.34 30.01 22.39 17.94 13.39 1.61 

Коефициент на платежоспособност (автономност) 0.04 0.03 0.04 0.05 0.07 0.42 

Покритие на лихвените плащания  2.60 0.76 1.27 1.73 2.40 7.98 

Текуща ликвидност 1.95 2.03 4.20 9.55 4.75 1.39 

Бърза ликвидност 1.76 1.99 4.14 9.44 4.65 1.16 

Незабавна ликвидност 0.95 1.19 2.82 5.24 3.23 0.32 

Абсолютна ликвидност 0.03 0.06 0.06 0.08 0.06 0.08 

 

* данните са от предварителни отчети;  

** задлъжнялост към външни кредитори, в т.ч.: заеми от банкови и др. ФИ, облигационни заеми и задължения 
по лизингови договори 

 


