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Перспектива: стабилна стабилна 
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*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 агенции, без 

териториални или други ограничения.  

На проведено на 23.12.2021г. 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 
измененията в дейността на групата (вкл. в 
резултат на придобитите активи в развиваното 
ново направление „Енергетика“) и състоянието на 
дружеството в периода на преглед, 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 запазено 
стабилно финансово състояние на дружеството и 
оценката си за общ положителен ефект от 
сключената сделка по придобиване активите на 
седем дружества на ЧЕЗ Груп в България и 
добавяне на ново направление (Енергетика) в 
основните дейности на компаниите в структурата 
на основното дъщерно дружество - „Еврохолд 
България” АД, независимо от съществените 
задължения, поети по изпълнение на сделката.  

В условията на негативни въздействия върху 
развиваното в групата направление „Енергетика“ 
от резките промени в борсовите цени на 
електроенергията, формираните нива на 
ликвидност са оценени като задоволителни.  

Допълнитено задействания в тази връзка от 
държавата мораториум върху крайните цени за 
потребители и бъдещите решения на правител-
ството за компенсиране на електрорзапреде-
лителните дружества се очаква да окажат 
съществено влияние върху финансовото 
състояние на компанията, което ще бъде 
оценено и отразено в рейтинга ѝ.   

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) 

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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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. 

Оперативна среда 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети както в 
България, така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. Заради безпрецедент-
ната криза в страната е въведена „извънредна 
епидемична обстановка“, а поради невъзможност-
та да се сформира правителство след два 
парламентарни вота през 2021г., България се 
управляваше от служебно правителство през по-
голямата част от годината. След проведения на 
14 ноември трети за годината парламентарни 
избори, страната има ново правителство. Сред 
първите решения на новоизбраните народни 
представители във връзка с ценовата криза на 
електроенергията бе да се наложи мораториум 
върху цената на електроенергията, ВиК услугите 
и топлинната енергия на нивата от 16.12.2021г. с 
очакван срок на действие до 31.03.2022г. 

В резултат от пандемията и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване, българската 
икономика отчете спад от 4.4% през 2020г. 
(след ръст от 4.0%, постигнат година по-рано), но 
възстановяването на икономическата активност е 
вече в ход. След забавянето, наблюдавано в 
развитието на показателите за потреблението на 
домакинствата, кредитира-нето, външния сектор 
и инфлацията, през първото полугодие на 
2021г. динамиката е обратна, а постигнатият 
реален ръст е средно 3.4% на годишна база по 
предварителни данни. Равнището на безработица 
се покачи до 5.6% към Q2 2021г. (при 5.1% средно 
за 2020г.).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище 
на държавния дълг. Салдото по КФП за 2020г. 
отчита касов дефицит от 3.0% от БВП (1.0% за 
2019г.), след като правителството финансира 
фискални помощи към най-засегнатите от кризата 

сектори. През първото полугодие на 2021г. 
постъпленията в бюджета продължават да 
нарастват с темп, по-бавен спрямо разходите. 
Дългът на сектор „Държавно управление“ се 
покачи до 24.7% от БВП към юни 2021г. поради 
нуждата от финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП, но 
остана 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 2021 г. 
беше представен и Националният план за 
въвеждане на еврото в България при целева дата 
1 януари 2024 г.  

Към средата на 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 
своевременните регулаторни антикризисни 
мерки.  

След забавянето през 2020г. (до 4.8%) 
кредитният ръст при нефинансовия сектор остава 
умерен през първото полугодие на 2021г., 
достигайки 6.8% на годишна база, при по-висока 
активност на индивидуалните клиенти. 
Същевременно балансовата стойност на 
отсрочените заеми по Реда за отсрочване и 
уреждане на изискуеми задължения към банки и 
дъщерните им дружества – финансови 
институции е 9.4 млрд. лв. или 13.3% от общия 
портфейл към края на юни 2021г., след като в 
края на март изтече възможността за подаване на 
заявления по този ред.  

Към края на 2020г. отчетеният финансов 
резултат на банките в страната е печалба в 
размер на 815 млн.лв., която е с 51.4% по-ниска 
на годишна база. Нетните приходи от лихви и от 
такси и комисионни запазват водещото си 
значение за формирането ѝ, но при отбелязан 
годишен спад и на двата източника. 
Същевременно стойността на направените 
обезценки се покачва двукратно в сравнение с 
2019г. През първото полугодие на 2021г. е налице 
частично възстановяване на резултата на 
банковата система при противоположни движения 
на посочените параметри, а БНБ взе решение 
печалбата за 2020г. (също както тази за 2019г.) да 
бъде изцяло капитализирана като мярка за 
допълнително укрепване на капитала на банките 
в условията на кризата, свързана с COVID-19. 

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

„Старком Холдинг“ АД („Старком“) 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. 

Дружеството е с ЕИК 121610851, със седалище и 
адрес на управление: гр.Етрополе, бул.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. 

Акционерният капитал на дружеството към 
17.12.2021г. е 66.9 млн.лв. (от които невнесени 
18.4 млн.лв.), като е разпределен в 669 хил.бр. 
налични, поименни непривилегировани акции, с 
номинал от 100 лв.  

Управлението на дружеството се осъществява 
от Съвет на директорите (СД), чиито състав 
включва собствениците на дружеството и е без 
промени в периода на преглед: 

 Кирил Иванов Бошов – Председател на СД и 
акционер с 34.0% от капитала; 

 Асен Милков Христов – Изпълнителен член и 
акционер с 51.0% от капитала; 

 Велислав Милков Христов – член на СД и 
акционер с 15.0% от капитала. 

„Старком Холдинг“ АД не развива дейност, 
различна от инвестиционна, като основната му 
инвестиция остава в дъщерното предприятие 
„Еврохолд България“ АД (по нататък и 
„Еврохолд“), в което притежавания към края на 
септември 2021г. дял е 51.36% (50.07% към 
31.12.2020г.), поддържан на фона на извършено 
за първите девет месеца на годината увеличение 
в размера на инвестицията на „Старком“ със 
115.6 млн.лв. и достигната нетна стойност към 
края на септември 2021г. от 228.4 млн.лв. 

В периода на преглед Групата „Еврохолд“ запазва 
досегашните три основни направления в 
дейността си: застраховане (извършвано чрез 
дружествата от „Евроинс Иншурънс Груп“ АД), 
финанси („Евро-Финанс“ АД и „Евролийз Груп“ 
АД) и продажба на автомобили („Авто Юнион“ 
АД). В периода на преглед към тези дейности е 
добавено и ново направление - „Енергетика“ 
(развивано чрез дружествата от групата на 
„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., 
Нидерландия, където са включени придобитите в 
последната година активи на ЧЕЗ в България). 

Останалите инвестиции на компанията са в 
следните дружества: 

„Първа инвестиционна банка“ АД, Москва, 
Русия (б. “Алма Банк“ АД). След като в края на 
2018г., оценяваното дружество придобива 67.11% 
от капитала на руската банкова институция, през 
2020г. „Старком Холдинг“ АД увеличава капитала 
ѝ с парична вноска от 3.4 млн.лв., а с това и 
размера на притежавания дял – до 92.10%, който 
не е променян до края на септември 2021г.;  

Hanson Asset Management Limited, Лондон, 
Великобритания. През 2019г. оценяваното 
дружество придобива мажоритарен дял от 82.23% 
от капитала на независима компания за 
инвестиции регистрирана във Великобритания –
През 2020г., чрез поетапни увеличения на 
капитала (с общо 0.9 млн.лв.) и допълнително 
закупени акции, притежавания дял от 
дружеството е увеличен до 87.8% към края на 
годината. През 2021г. „Старком“ увеличава 
капитала на дружеството с още 0.7 млн.лв., с 
което и дела на участието си до 89.32% към 
30.09.2021г.;  

„Старком Финанс“ ЕАД – регистрирано в 
България през април 2020г. еднолично 
акционерно дружество, с капитал 50 хил.лв., 
който през октомври 2020г. е увеличен до 1 050 
хил.лв. (изцяло внесен), какъвто е и към момента 
(последна проверка в Търговски регистър на 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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17.12.2021г.). Предметът на дейност на 
дружеството е осъществяване на сделки по 
финансов лизинг; гаранционни сделки; придо-
биване на вземания по кредити и друга форма на 
финансиране (факторинг, форфетинг и други); 
придобиване на участия в кредитна институция 
или в друга финансова институция; отпускане на 
кредити със средства, които не са набрани чрез 
публично привличане на влогове или други 
възстановими средства (всички посочени по-горе 
дейности се извършват след получаване на 
необходимите за това лицензи, регистрации, 
разрешения и др.); както и всякакви други 
дейности, които са разрешени от закона и за 
които не се изискват лицензии, регистрации, 
разрешения и/или одобрения от институции. Към 
настоящия момент дружеството практически все 
още не развива дейност. 

Quintar Capital Limited, Хонг Конг (б.Varengold 
Capital Asset Management Limited). През 2020г. 
„Старком Холдинг“ придобива 100% от капитала 
на дружеството с дейност по управление на 
активи (и лиценз от Комисията за ценни книжа и 
фючърси на Хонг Конг) и капитал 5 млн. 
хонгконгски долара. Одобрението на сделката е 
от 10.08.2020г., а договорената цена е 1 012 хил. 
евро, от които платени към момента на 
сключванети ѝ 570 хил.евро, а остатъкът е 
уговорен за поетапно изплащане до края на 
февруари 2022г. (дължими в края на 2020г. са 413 
хил.евро). През 2021г. „Старком“ увеличава 
допълнително капитала на придобитото 
дружество с 360 хил. евро, или достигнат размер 
от 7.9 млн. хонгконгски долара. 

 

През периода на преглед в структурата на 
„Еврохолд“ е включено ново направление на 
развивани дейности – „Енергетика“, което 
съществено променя теглата и значимостта на 
управляваните от „Старком“ (респективно от 
„Еврохолд България“) инвестиции. Новият сектор 
става с най-висока обща значимост за групата 
(от гледна точка размери на управлявани активи 
и генерирани приходи) и определящ общото ѝ 
финансово състояние, като измества на втора 
по значимост позиция инвестициите в застрахо-
вателната дейност. 

Направление „Енергетика“ е обособено в 
предходен период на преглед с регистрираните 
от „Старком Холдинг“ дружества: „Ийстърн 
Юръпиън Електрик Къмпани II“ Б.В., Холандия 
(100%) и неговото дъщерно „Ийстърн Юръпиън 

Електрик Къмпани“ Б.В., Холандия (100%). На 19 
януари 2021г. Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) разрешава на „Еврохолд 
България“ да придобие дружествата на чешката 
енергийна компания ЧЕЗ Груп в България. На 
22.07.2021г. „Еврохолд България“ увеличава 
капитала на първото от посочените дружества с 
парична вноска от 65.6 млн.евро, а чрез неговата 
дъщерна (100%) компания „Ийстърн Юръпиън 
Електрик Къмпани” Б.В., придобива контрол над 
бизнеса на ЧЕЗ в България. Стойността на 
сделката възлиза на 335 млн.евро и включва 
придобиване на 67% дял от „ЧЕЗ Разпределение 
България“ и „ЧЕЗ Електро България“, както и 
100% от „ЧЕЗ ИКТ България“, „Фри енерджи 
проджект Орешец“, „Бара груп“, „ЧЕЗ Трейд 
България“ и „ЧЕЗ България“. Финансирането на 
придобиването е осъществено в комбинация от 
собствени средства (основно набрани чрез 
увеличение на капитала) и комплексно външно 
финансиране, включващо стратегическа 
инвестиция и синдикиран заем с участието на 
търговски банки и международни финансови 
институции. Стратегическата инвестиция е на 
Metric Capital Partners и в нея, като ексклузивен 
финансов консултант и ексклузивен мениджър и 
посредник, участва инвестиционната банка J.P. 
Morgan AG. В синдикирания заем J.P. Morgan AG 
участва, като водещ и ексклузивен мениджър, 
поемател и организатор. Участници в синдиката 
са: Bank of China Luxembourg, Райфайзенбанк 
Интернешънъл, Райфайзебанк България и 
Уникредит Булбанк - поематели и упълномощени 
водещи мениджъри; Черноморската банка за 
търговия и развитие (ЧБТР), банка ДСК, 
Европейската банка за възстановяване и 
развитие (EБВР) и банка ОТП - упълномощени 
водещи мениджъри; Юробанк България, 
Международна инвестиционна банка (МИБ) и 
Обединена българска банка - водещи мениджъри. 
До края на третото тримесечие на 2021г. сделката 
по придобиване на дружествата на CEZ Group в 
България приключва. В резултат на 
допълнителна процедура по отправени търгови 
предложения към досегашни миноритарни 
акционери на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД 
и „ЧЕЗ Електро България“ АД, „Ийстърн Юръпиън 
Електрик Къмпани“ Б.В., увеличава дяловете си в 
тези две компании до съответно: 88.2% в „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД (където придобива 
допълнителни 21.2%) и 69.3% в „ЧЕЗ Електро 
България“ АД (където придобива допълнителни 
2.3%) от капитала. 
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Направената инвестиция, начина на 
финансиране на сделката и настъпващите 
като резултат съществени промени в 
структурата на „Еврохолд България“, 
дейността му и очакваните резултати от нея 
(които са от основно значение и за оценяваното 
дружество) са анализирани обстойно от БАКР за 
целите на настоящата рейтингова оценка. 

При анализа е установено, че стойността на 
придобитите активи се съотнася към поетите нови 
задължения за изпълнение на сделката, така че 
финансовото състояние на оценяваната компания 
не се променя в негативна посока. В дългосрочна 
перспектива, включването на новото бизнес 
направление в дейността ѝ се очаква да донесе 
допълнителни положителни ефекти върху общото 
състояние на Групата, включително и развитие на 
други бизнес направления в нея. В краткосрочен 
аспект могат да се очакват някои ликвидни 
затруднения предизвикани от съществено 
увеличената задлъжнялост и възникнали 
непланирани разходи във връзка с инвестицията, 
които се подсилват значително от кризата, 
предизвикана от резките увеличения в цените 
на електроенергията и въведения в страната 
временен  мораториум върху крайните потреби-
телски цени (определен до края на март 2022г., 
към дата на настоящия документ). Развитието на 
кризата и предприетите от правителството мерки 
за компенсиране на загубите за електроразпре-
делителните дружества са обект на текущ анализ 
от БАКР, а влиянието им върху оценяваното 
дружество ще бъде включено в присъжданите му 
рейтингови оценки. 

Застрахователният сектор остава със 
съществено значение за групата. Дейността се 
осъществява от дружествата в структурата на 
„Евроинс Иншурънс Груп“ АД („ЕИГ“, дъщерно 
предприятие на „Еврохолд България“ АД, който 
притежава 98.03% от него към края на септември 
2021г.), които оперират на застрахователните 
пазари на България, Румъния, С.Македония, 
Гърция, Украйна, Грузия и Беларус, а чрез 
условията на свободен достъп до пазари в ЕС и в 
Полша, Испания и Италия. В средата на октомври 
2021г. „Европейска Банка за Възстановяване и 
Развитие“ (ЕБВР) се включва в увеличение на 
капитала на ЕИГ с вноска от 30 млн.евро 
(придобивайки миноритарен дял), а „Еврохолд 
България“ прави вноска от 12 млн.лв. В началото 
на ноември 2021г. е извършено последно 
прехвърляне на акции и е приключен 
ангажимента на „Еврохолд“ (по споразумение от 

2018г.) за изкупуване акциите на миноритарния 
акционер Базилдон Холдинг С.а.р.Л. 

Секторът е относително по-слабо засегнат от 
икономическата криза, свързана с пандемията на 
COVID-19 и поддържа тенденцията на постоянно 
нарастващи приходи – с 22.1% за деветмесечието 
на 2021г. спрямо аналогичен предходен период 
(след 4.5% за 2020г. и 32.9% за 2019г.), която е 
прехвърлена и в ръстове на брутната оперативна 
печалба за деветмесечния период (с 34.9%) и 
текущата нетна печалба (със 143.1%). 

Сектор продажба на автомобили (вкл. резервни 
части, горива и масла, сервиз, и др.) – дейност 
развивана чрез компаниите на „Авто Юнион“ АД 
(мажоритарен собственик „Еврохолд България“ 
АД с дял 99.99% към края на септември 2021г.). 
Направлението се измества на трета позиция по 
значимост в групата по обем на управлявани 
активи и генерирани приходи. През 2021г. са 
извършени продажби на част от притежаваните 
инвестиции. В края на август 2021г. е 
финализирана продажбата на дъщерното „Н Ауто 
София“ ЕАД - основен дилър на марката Nissan и 
притежаващо 51% от капитала на „Еспас Ауто“ 
ООД – най-големия диструбутор в страната на 
Renault и Dacia и 51% от „ЕА Пропъртис“ ООД, 
притежаващо терена и шоурума на Nissan, 
Renault и Dacia в София. В средата на ноември 
2021г. „Авто Юнион“ подписва предварителен 
договор за продажбата на дъщерното си 
дружество „Стар Моторс“(официален вносителна 
Mazda за България и Северна Македония). 
Действията са част от стратегията за развитие на 
„Еврохолд България“, предвиждаща фокусиране 
върху направления застраховане и енергетика и 
освобождаване от част от автомобилния и 
лизинговия бизнеси. Тук следва да бъдe 
отбелязан и стеснения хоризонт на развитие на 
„Ауто Италия“, от чийто продуктови листи се 
очаква да излязат марките около FIAT 
(вследствие глобалното им вливане в Peugeot), 
което е компенсирано частично от включване на 
продажби на „ГАЗ“. През септември 2021г. е 
учредено ново дружество в групата – „Чайна 
Мотор Къмпани“ АД (80% дял на „Авто Юнион“), 
което да развива продажби на модели на 
китайски производители. 

През деветмесечието на 2021г. негативните 
ефекти от пандемичната криза, към които 
секторът е силно изложен, са частично 
преодоляни и продажбите отбелязват покачване 
със 7.0% (спрямо аланогичен предходен период и 
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при изключено влияние на приходи от 
реализирани инвестиции), след отчетените 
съществени понижения (с около 1/3) в 
продажбите за 2020г. Брутната норма на печалба 
за периода (в %) е увеличена с 2.5 п.п. и заедно 
със запазеното ограничаване на разходите, води 
до положителен текущ резултат от дейността на 
„Авто Юнион“ за деветмесечието на 2021г. (15.3 
млн.лв. на консолидирана основа, в които 11.6 
млн.лв. печалба от продажба на инвестиции, 
спрямо текуща загуба от 0.4 млн.лв. към 
30.09.2020г.). 

В направление Финанси попадат четирите 
директни инвестиции на „Старком Холдинг“: ПИБ, 
Москва; Хансон Асет Мениджмънт Лтд, Лондон; 
Куинтар Кепитъл Асет Мениджмънт Лтд, Хонг 
Конг и „Старком Финанс“ ЕАД, а чрез „Еврохолд 
България“ АД се развива дейността на 
инвестиционното дружество „Евро-Финанс“ АД и 
лизинговата дейност на „Евролийз Груп“ АД. Това 
направление постепенно увеличава значимостта 
си върху общото състояние на групата, 
генерирайки все още нисък дял от приходите ѝ 
(под 3%), но формирайки над 20% от размера на 
брутния резултат от оперативната ѝ дейност (в 
периода 2019-9.2021г.). Поради относително 
високи допълнителни разходи, последният 
резултат не се пренася в толкова високи и 
значими за групата нетни печалби. Лизинговата 
дейност (поддържаща относително висок дял  в 
това направление), която бе също сериозно 
засегната от пандемията, отбелязва постепенно 
подобрение на постигнатите резултати – с 
реализирано за деветмесечието на 2021г. 
увеличение на приходите и генериран 
положителен нетен текущ резултат (след загуба 
за 2020г.), при запазени задоволителни нива на 
оценяваните финансови показатели (с 
формирани слабо намаляване на общата 
задлъжнялост и съществено понижение в общата 
експозиция по външно финансиране).  
 

Разгледани на база индивидуален отчет, 
характерните изменения във финансовото 
състояние на „Старком Холдинг“ АД са следните: 

 Съществено нарастване в общата 
стойност на управляваните активи – със 77.1% 
за първите девет месеца на 2021г. (и достигнат 
размер от 446.4 млн.лв. към края на септември). 
Основната част от този ръст е формирана по 
линия на увеличението на инвестицията в 
„Еврохолд България“ – със 115.6 млн.лв., 

допълнена от вземания по предоставени на 
свързани лица средства (общ увеличение с 49.1 
млн.лв.), в която част най-висок дял заемат 
предоставените средства на ЕИГ (40.3 млн.лв.). 
Намалява размера на вземанията по 
предоставени заеми на несвързани лица (с 4.9 
млн.лв.). Общо посочените три позиции формират 
82.9% от увеличението на актива. Остатъка е по 
линия на придобити финансови активи 
(корпоративни облигации на „Еврохолд“) и 
увеличени вземания по сделки с ценни книжа. 

 За осигуряване на средствата за този 
ръст на инвестициите си (с 86.1%) и на 
финансиранията към дъщерните си дружества, 
„Старком Холдинг“ поема нов дълг по кредити от 
банкови институции и по други заеми (общо 
увличение от 158.1 млн.лв. за деветте месеца на 
2021г.). Това повишава съществено нивото на 
показателя кредитна зависимост до високата 
стойност от 2.81 към края на септември 2021г., 
затвърждавайки формираната вече тенденция на 
увлеличение (равнища от 1.18 в края на 2020г., 
0.75 към края на 2019г. и 0.65 към края на 2018г.). 
Продължава и покачването в нивото на обща 
задлъжнялост (ливъридж), което достига до 
0.78 към края на септември 2021г., след равнища 
от 0.62 към края на 2020г. и 0.46 към края на 
2019г. Основна част от задълженията по банкови 
кредити е обезпечена с акции и облигации на 
компанията и/или нейни дъщерни дружества. 

 Измененията в размера на собствения 
капитал остават незначителни – ръстове от 
съответно: 0.5% за деветмесечието на 2021г., 
след 0.7% и 0.3% на годишна база за 
предходните две години, кореспондиращи с 
невисоките финансови резултати на 
индивидуална основа (а за 2019г. и под ефекта на 
частична вноска по записания невнесен основен 
капитал). Все още дължим, невнесен, остава 
основен капитал в размер на 18.4 млн.лв. 

Посочените изменения не променят 
съществено структурата на активите на 
„Старком Холдинг“, където инвестициите остават 
с доминираща роля (56.6% към края на 
септември 2021г., спрямо 53.9% в края на 2020г.), 
но е потвърдена ясно очерталата се тенденция 
на намаляваща тяхна тежест (спрямо 
поддържани в диапазон 83-76% нива в периода 
2017-2019г.). Вземанията от свързани лица 
запазват без особена промяна относителния си 
дял (29.8% към 30.9.2021г.), независимо от 
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значителния им ръст за деветмесечието на 2021г. 
(с над 277%). 

В структурата на задълженията делът на 
външното финансиране (заеми от финансови и 
нефинансови институции и облигационен заем) се 
покачва до 78.0% спрямо общия обем дълг 
(73.2% към края на 2020г.), отразявайки 
значително нарасналия му размер в деветте 
месеца на 2021г. (със 139%). 

Балансът между вземания и задължения със 
свързани лица остава в полза на вземанията (в 
абсолютен размер със стойност от 73.3 млн.лв. 
към края на септември 2021г. и увеличение от 
65.1% за деветмесечния разглеждан период). 

Нивото на текуща ликвидност е под единица 
за втори отчетен период (0.71 към 30.9.2021г., 
след 0.55 към 31.12.2020г.), като подобрението е 
формирано по линия на увеличената дългосрочна 
част на задълженията.  

Приходите от дейността на дружеството за 
деветмесечието на 2021г. нарастват със 70.5%, 
(спрямо аналогичен предходен период), 
оставайки под същественото влияние тези, 
реализирани от операции с финансови 
инструменти и допълнени от приходи от лихви, 
които нарастват със значителните 190.7%. 
Ръстовете и по двете посочени приходни позиции 
обаче, са коригирани от също високи ръстове на 
разходи - съответно отрицателен ефект от 
операции с финансови инструменти увеличил се с 
238.1% и разходи за лихви нараснали с 109.5%. 
Това се отразява в общо намаление на текущия 
резултат до печалба от 457 хил.лв. (1 968 хил.лв. 
за предходен период, или понижение със 76.8%). 

По-ниският размер на печалба се отразява в 
понижено равнище на покритие на разходите за 
лихви от оперативния резултат преди тези 
разходи до ниво 1.15 за деветмесечието на 2021г. 
(1.60 за предходен съпоставим период). Това 
равнище е еднакво с постигнатото за 2020г. и 
значително по-високо от формираното за 2019г. 
(когато спада под единица, до 0.73). 

Рентабилността на собствения капитал 
остава ниска (0.5% за деветмесечието), при 
очаквано постигане на ниво близко до 
реализираното за 2020г. (0.7%). 

 

 

 

Консолидираният отчет на „Старком Холдинг“ за 
деветмесечието на 2021г. е първи междинен 
отчет обхващащ придобиването на активите на 
ЧЕЗ Груп в страната от „Еврохолд България“. 
Сделката оказва съществени изменения в 
размера и структурата на управляваните активи и 
увеличава съществено размера на общия дълг на 
дружествата от икономическата група. 

Промените могат да бъдат обобщени като: 

 Изключително високо нарастване в 
размера на управляваните активи – с 93.8% за 
първите девет месеца на 2021г. и достигнат 
размер от 3 280 млн.лв. към края на септември 
2021г. Това увеличение е в много висока степен в 
резултат на сделката по придобиване на активите 
в новото за групата бизнес направление 
„Енергетика“, но е допълнено и от реализирано 
позитивно развитие на застрахователния бизнес. 
Най-висок ръст е отбелязан по линия на групата 
на ДМА (машини, съоръжения и оборудване), 
които нарастват с близо 16 пъти (достигайки до 
размер от 742.4 млн.лв.) и се превръщат в новата 
доминираща актива група – с дял от 22.6% (към 
края на септември 2021г.). Вземанията по 
застрахователни операции и дела на 
презастрахователите в техническите резерви 
формират общ дял в активите от 24.0% към 
същия момент, нараствайки за деветте месеца на 
2021г. със съответно 18.3% и 16.6%. Размерът на 
притежаваните от дружеството финансови 
активи не се изменя съществено (+1.5%), но 
остава със значим дял в общата стойност на 
активите (12.0%). Високо нарастване е 
отбелязано по линия на притежаваните земи и 
сгради (+183.0%, до размер от 171.2 млн.лв. и 
дял в актива 5.2%), а допълнителни съществени 
увеличения се наблюдават по стойностите на 
нематериалните активи (297.2%) и материални 
запаси (29.9%). Характерното за новото бизнес 
направление наличие на висок текущ размер 
вземания от клиенти, формира съществено 
покачване в дела на тази група активи (до 7.7% 
към 30.9.2021г.). Значително е покачен и размера 
на наличните парични средства (с над 4 пъти за 
деветте месеца - до 348.0 млн.лв. към 
30.9.2021г.), както и тези на наличните срочни 
банкови депозити (с 34.6%). Размерът на 
притежаваните ДЦК се понижава значително (с 
56.1%, до 47.4 млн.лв. към края на септември 
2021г.). Новата стуктура на актива е по-
диверсифицирана, при преобладаваща част на 
нетекущите активи в нея. Стойността на 
отчитаната търговска репутация понижава 
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значимостта си към качеството на активите, след 
продължилото понижение на дела ѝ в тях (до 
8.3% към края на септември 2021г.), независимо 
от отчетеното увеличение в стойността ѝ от 
40.8% (за първите девет месеца на 2021г.). 

 Привлечения дълг за изпълнение на 
сделката по придобиване на мажоритарен дял от 
активите на ЧЕЗ Груп в България и добавяне на 
пасиви от новото направление „Енергетика“, 
довеждат до съществено покачване в общия 
размер на задълженията (включително по 
дългови инструменти) в консолидирания баланс 
на „Старком Холдинг“- с 81.8% за деветмесечието 
на 2021г. (до 2 864 млн.лв. към 30.9.2021г.). 

Най-съществено нарастване е отчетено по линия 
на външното финансиране (заеми от банкови и 
небанкови финансови институции и облигационни 
заеми) – с 214.0% за деветмесечието на 2021г. и 
достигната обща стойност по тази група от 1 230 
млн.лв. към края на септември 2021г. Последните 
се превръщат в доминиращия тип задължения за 
дружествата от икономическата група на 
„Старком“ (с дял от 42.9% към края на посочения 
по-горе период), следвани от застрахователните 
резерви – с дял от 32.9% в общия размер на 
пасива и отбелязан ръст от 12.6% за периода 
(януари-септември 2021г.), обвързан с нараснал 
обем на записан бизнес. Новата структура на 
пасива включва и висок дял на търговски и 
други задължения (увеличили се за деветмесе-
чието на 2021г. със 138.2%, до общ размер от 
226.7 млн.лв.), основно под влиянието на новото 
бизнес направление, което генерира 54.4% от 
тези задължения (или в абсолютен размер сума 
от 123.4 млн.лв.). Основната част от този тип 
задължения са формирани към доставчици. 
Увеличение в размера на търговските 
задължения се наблюдава и за направление 
„Застраховане“ и при „Еврохолд“ и „Старком“ (на 
индивидуални бази). 

Структурно задълженията стават по-
диверсифицирани и се потвърждава подобрената 
им в края на 2020г. матуритетна структура. 
Последното рефлектира в поддържане на 
подобрените тогава нива на текуща 
ликвидност. Допълнително през 2021г. е 
подобрено и общото ниво на незабавна 
ликвидност за дружествата от групата.  

Силното нарастване на кредитните задължения е 
формирано на фона на изпреварващ ги ръст в 
стойността на активите, което се отразява в 
понижение на показателя обща задлъжнялост 

(ливъридж) - до равнище от 0.87 към края на 
септември 2021г. (0.93 към края на 2020г.) и 
практически връщането му до позициите от края 
на предходните 2019г. (0.89) и 2018г. (0.87). 
Независимо от увличените кредитни задължения, 
нивото на кредитна зависимост се понижава 
(до 2.96, след 3.35 към края на 2020г.), повлияно 
от увеличението на собствения капитал, 
формирано по линия на неконтролираното 
участие в него. Постигнатото равнище на 
кредитна зависимост обаче, остава високо (вкл. и 
значително над поддържаните в предходни пет 
финансови години нива). 

Увеличението в размера на кредитната 
задължнялост на компаниите в Групата е 
отбелязано от БАКР, като основна и влияеща 
негативно, промяна във финансовото състояние 
на оценяваната компания, увеличаваща риска за 
нея от ликвидни затруднения. Негативни 
очаквания за такива затруднения се провокират 
допълнително и от възникналите към края на 
2021г. съществени увеличения в цените на 
електоренергията и въведения от правителството 
на страната мораториум върху продажните цени 
(до края на март 2022г.). Това ще доведе до 
формиране на значителен по обем загуби за 
енергийния бизнес на групата (оценен 
неофициално от ръководството на около 70 
млн.лв. към края на 2021г.), чиято тежест ще 
зависи от предприетите (също от правителството) 
компенсационни мерки. До приемането и 
прилагането им, БАКР не може да даде 
достатъчно точна оценка на влиянието на кризата 
върху оценяваното дружество. Веднага след 
оповестяването им, ще бъде извършен 
допълнителен анализ на финансовото състояние 
на „Старком Холдинг“ АД, който ще бъде отразен 
и в присъдения му кредитен рейтинг. 

В позитивна посока на влияние остават 
очакванията на БАКР за значително нарастване 
на бъдещите приходи и резултати, реализирани 
от групата по линия на новото направление 
дейност (включително и от синергийния ефект 
към другите развивани бизнеси). 

Общата стойност на оперативните приходи на 
компаниите в структурата на „Старком Холдинг“ 
за деветмесечието на 2021г. се увеличава със 
значителните 48.5% (спрямо аналогичен 
предходен период), достигайки до обем от 1 799 
млн.лв. и рефлектирайки в повишен с 99.1% 
размер на брутния резултат от оперативна 
дейност, с 211.2% финансов резултат от 
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дейността и с 216.9% резултат преди данъци, 
лихви и амортизации (EBITDA). В тези текущи 
резултати направление „Енергетика“ участва с 
отчитане на дейността за два месеца (август и 
септември 2021г.) и при съпоставка на нулева 
база. Голяма част от увеличението на приходите 
се дължи на сектор „Застраховане“ (ръст от 22.1% 
за деветмесечието спрямо такъв от 4.5% на 
годишна база за 2020г.). 

Операциите с финансови активи осъществявани 
от двата управляващи инвестициите холдинга 
(„Еврохолд България“ АД и предприятието-майка) 
остават със силно вляние върху общите 
резултати от дейността на групата.  

Подобрения текущ резултат води до съществено 
покачване в нивото на покритие на разходите 
за лихви, преодоляване на голямото понижение 
в този показател за 2020г. (ефект от влошен 
финансов резултат и покачени разходи за лихви) 
и излизането на нива по него над формираните за 
2019г.  

Постигнати са положителни, но ниски стойности 
по показателите за рентабилност. 

За целите на настоящата оценка БАКР анализира 
ефектите от общото негативното влияние на 
COVID-кризата върху част от бизнесите на 
дружества от групата, както и върху котировките 
по част от притежаваните от тях финансови 
активи. Взети предвид са и предприетите от 
мениджмънта мерки за запазване ликвидността 
на всички притежавани компании.  

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

Разширяването на дейността по направление 
„Енергетика“, ще оказва съществено влияние 
върху общото финансово състояние на 
оценяваното дружество и икономическата му 
група. БАКР очаква то да бъде позитивно в 
дългосрочен план.  

БАКР следи със загриженост развитието на 
кризата с нарастващите цени на енерго-
източниците и ефектите от приложените от 
правителството мерки за овладяването ѝ. 
Начина на преодоляване на ликвидните 
затруднения, формирани в резулат на 
въведения мораториум върху продажните цени 
на електоренергията и покачващите ѝ се цени 
на свободния пазар, могат да окажат 
съществено влияние върху рейтинга. БАКР 
остава в готовност и ще реагира незабавно на 
промените във финансовото състояние на 
дружеството в резултат на тези влияния, 
като коригира нивото на присъдения рейнтинг, 
ако се налага. 

Основни финансови данни за компанията, на 
индидвидуална и на консолидирана база, са 
представени в следващите таблици:  

 

 

Основни финансови данни: 

На база индивидуални отчети 

Показател 9.2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Активи (хил.лв) 446 418 252 065 178 510 163 830 147 473 135 998 
Приходи (хил.лв) 12 554 8 768 3 327 35 656 8 284 2 267 

Нетен финансов резултат (хил.лв) 457 704 -1 314  28 372 720  -2 395  

Нетна рентабилност 3.6% 8.0% -% 79.6% 8.7% -% 
Рентабилност нa собствения капитал 0.5% 0.7% -% 37.5% 1.5% -% 
Ливъридж (обща задлъжнялост) 0.78 0.62 0.46 0.42 0.54 0.66 
Кредитна зависимост (финансова задлъжнялост) * 2.81 1.18 0.75 0.65 1.14 0.71 
Покритие на лихвени плащания от EBITDA 1.06 1.14 0.62 3.41 2.51 2.06 
Текуща ликвидност 0.71 0.55 1.16 0.88 0.97 0.87 
Незабавна ликвидност 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 
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На консолидирана база 

Показател 9.2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Активи (хил.лв) 3 279 802 1 692 409 1 586 319 1 453 660 1 333 568 1 125 589 
Приходи (вкл. финансови) (хил.лв) 1 799 136 1 597 121 1 613 387 1 297 927 1 246 489 1 053 925 
Нетен финансов резултат (хил.лв) 2 641 -46 808 -2 240 46 163 24 400 7 829 
Нетна рентабилност* 0.15% -% -% 3.6% 2.0% 0.7% 
Рентабилност нa собствения капитал* 0.64% -% -% 24.5% 15.3% 8.7% 
Ливъридж (обща задлъжнялост) 0.87 0.93 0.89 0.87 0.88 0.92 
Кредитна зависимост (финансова задлъжнялост)** 2.96 3.35 1.90 1.71 1.70 2.66 
Покритие на лихвени плащания (от EBITDA) 2.18 0.09 1.85 3.27 2.51 2.06 
Текуща ликвидност 1.17 1.19 0.82 0.83 0.83 0.74 

*отрицателните стойности по показатели за рентабилност са беа аналитична стойност и не са показани в таблицата 

** към външни кредитори (заеми от банкови/небанкови институции и облигационни заеми) 

 

 

Рейтингова история: 

КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ 

Дата на 
рейтингов 
комитет 

Дата на 
публикация 

Дългосрочен 
рейтинг 

Перспектива 
Каткосрочен 
рейтинг 

Дългосрочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Перспектива 

Краткосрочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Преглед 23.12.2021 30.12.2021 ВВВ- стабилна А-3 A (BG) стабилна A-1 (BG) 

Преглед 7.4.2021 9.4.2021 ВВВ- стабилна А-3 A (BG) стабилна A-1 (BG) 

Преглед 6.4.2020 10.4.2020 ВВВ- стабилна А-3 A (BG) стабилна A-1 (BG) 

Преглед 29.3.2019 5.4.2019 ВВВ- стабилна А-3 A (BG) стабилна A-1 (BG) 

Първоначален 
рейтинг 

15.3.2018 22.3.2018 ВВВ- стабилна А-3 A (BG) стабилна A-1 (BG) 

 


