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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.  

БАКР извършва следните корекции в кредитния 
рейтинг на „Кредисимо“ ЕАД: 

 Повишава дългосрочен рейтинг: от ВВВ- на 
ВВВ, и запазва краткосрочен рейтинг: А-3;  

 Запазва дългосрочен рейтинг по 
национална скала: А+ (BG) и краткосрочен 
рейтинг по национална скала: А-1 (BG); 

 Променя перспективата по рейтингите от 
„положителна“ на „стабилна“ , 

с което изразява своето становище за запазено 
положително развитие на компанията в периода 
на преглед на кредитния рейтинг, протекло при 
ръст в стойността на активите, без влошаване в 
качеството им, при подобрен финансов 
резултат и подобрение или поддържане на 
добри нива по повечето от оценяваните 
финансови показатели, включително много 
ниска кредитна и обща задлъжнялост, високо 
ниво на ликвидност и висока възвръщаемост на 
активите. 

Използвани за оценката са официално 
приетите от БАКР методологии за присъждане 
на рейтинг на банка (https://www.bcra-

bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf) и за 

присъждане на корпоративен кредитен рейтинг 

(https://www.bcra-
bg.com/files/Corporate_Methodology_2016_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 

Суверенен риск 

През 2018г. правителството на Република 
България ускори процеса по включването на 
страната към еврозоната, като официално 
подаде писмо за намерението си, а през 
м.август  Министерският съвет одобри и 
съответен План за действие, включващ мерки, 
насочени към присъединяването на България 
към Валутния механизъм II (ERM II) и към 
Банковия съюз, което въпреки първоначалните 
очаквания не се случи през м. юли 2019г. 

Икономическият растеж в страната се забавя от 
3.8% през 2017г. до 3.1% през 2018г., като е 
формиран изцяло от компонентите на 
вътрешното търсене – потребление и 
инвестиции. През първото тримесечие на 2019г. 
отчетеният икономически ръст се покачва с 2.1 
п.п. до 5.2% на годишна база, като основен 
двигател на растежа остава крайното 
потребление. 

Страната отчита намаления по размера на 
външния дълг, а към края на 2018г. 
международни-те резерви на БНБ възлизат на 
25 072 млн. евро и осигуряват 150.5% покритие 

mailto:stamenova@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/bank_methodology_2018_bg.pdf
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на паричната база, което е солиден буфер, 
гарантиращ стабилността на валутния борд. 
Показателите за адекватност на резервите 
запазват високите си нива. 

На трудовият пазар се поддържат възходящата 
тенденция на заплащането и намаляването на 
безработицата, но се забавя ръста на заетостта. 

Средногодишният темп на инфлация (измерен 
чрез ХИПЦ) запазва постепенния си ръст от 
2018г. (2.6%) и до средата на 2019г., достигайки 
3.0%. 

Благоприятната макроикономическа среда през 
последните години осигурява стабилност в 
състоянието на публичните финанси. Запазва 
се положителната тенденция на намаление на 
държавния дълг на страната, както нивото му в 
размер на 22 066 млн.лв. (20.4% от БВП към 
края на 2018г.) остава значително по-ниско 
спрямо максимално допустимата референтна 
стойност на Маастрихтския критерий за 
конвергенция от 60% и подрежда страната сред 
трите държави в ЕС с най-нисък държавен дълг. 
Емитираният нов дълг от началото на  2019г. е в 
размер на 900.6 млн.лв., като набраните 
средства са използвани за финансиране на част 
от дължимата сума по сделката на 
правителството за закупуване на ново 
въоръжение в армията (изтребители F-16). 

Банкова система 

Сред мерките от Плана за действие на 
Министерството на финансите в процеса по 
присъединяване на страната към Банковия 
съюз се включват преглед на качеството на 
активите и стрес тестове на няколко български 
банки, резултатите от които бяха оповестени на 
26 юли 2019 година. Резултатите от цялостната 
оценка на ЕЦБ1 показват, че при две от шестте 
проверявани банки се открива капиталов 
недостиг при тестване на утежнен 
макроикономически сценарий, като същият 
извод бе налице за двете институции при 
проверката, извършена през 2016г. от БНБ. 
Както и преди три години, Българската народна 
банка заявява, че „ще бъдат предприети 
последващи действия, свързани с по-
нататъшно укрепване на капиталовата позиция 

                                                 
1 Прессъобщението на ЕЦБ е достъпно на адрес:  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019
/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html 

на банките, в строго съответствие с мандата на 
БНБ и съответната регулаторна рамка“. 

Банките в страната продължават да подобряват 
качеството на своите портфейли. Запазват се 
ускореното нарастване на активите (с рекордни 
ръстове в размера на брутния кредитен 
портфейл на системата) и значителния ръст на 
печалбата през 2018г. при устойчива тенденция 
на нарастване на привлечените средства под 
формата на депозити (без кредитни 
институции). Капиталовата адекватност на 
банковата система остава на много добри нива. 

Анализ на сектора 

През периода на актуализация няма 
съществени промени в нормативната база, 
уреждаща дейността на небанковите 
кредитиращи дружествата. 

В края на периода на преглед, броят на 
дружествата в сектора се запазва на нивото от 
края на 2017г. (157), след като през 2018г. 
намалява с шест компании, спрямо края на 
предходното отчетно тримесечие (три от които 
поради прекратяване на дейността си, а три с 
отнети от БНБ лицензи заради нарушени 
правила и задължения свързани с ЦКР) и се 
увеличава с две новорегистрирани дружества 
през 2018г. и  с още четири през първото 
полугодие на 2019г. 

През 2018г. размерът на активите в сектора 
регистрира спад, причинен от формалното 
излизане от него на един от големите му 
участници – „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ 
ЕАД (в резултат на вливането му в БНП Париба 
Пърсънъл Файненс С.А., Франция, при 
продължаване на дейността му на територията 
на България, като клон). Притежаваните от това 
дружество активи  формират дял от около 14% 
от сектора, а заемите и авансите към клиенти в 
портфейла му са около 16% от тези на сектора. 
Игнорирайки това влияние, регистрираните в 
България небанкови финансови дружества 
специализирани в кредитиране успяват да 
поддържат слаб ръст в стойността на активите 
си за разглежданата година, както и такъв за 
първите шест месеца на 2019г. (0.6%).  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190726~1b474e3467.bg.html
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Кредитите поддържат сходна динамика, като 
намаляват с 11.4% за 2018г. и се увеличават с 
9.4% през първите шест месеца на 2019г. В 
последните три години те поддържат дял в 
активите от над 82%, като от своя страна, 
основна част в тях запазват потребителските 
кредити – в диапазон между 70-75% за същия 
период, при слаба тенденция на увеличаване на 
горната граница към края на периода. 

Ръстът по кредитните портфейли на 
небанковите кредитни институции се поддържа 
от нежеланието на банките да покрият сегмента 
на къси кредитирания с малки суми на заемите, 
както и от все още големият брой търсещи 
заеми лица, които работят в „сивия“ сектор на 
икономиката, имат лоша кредитна история и 
нямат достъп до по-евтиното банково 
финансиране. От друга страна, като 
допълнителен фактор влияещ върху 
набирането на клиенти, не следва да се 
пренебрегва и изключително опростената 
процедура по получаването на „бърз“ кредит 
(включително достъпна и изцяло он-лайн в 
някои случаи) и получаване на одобрената сума 
в рамките на няколко часа след кандидатстване 
(на-често). 

Анализът на кредитите в сектора по 
матуритетна структура показва продължаващо 
нарастване на тези, отпускани за срок до една 
година (48.7% по портфейла към края на юни 
2019г. и 48.0% към края на 2018г., спрямо 43.8% 
техен дял към края на 2017г.). Това е получено 
за сметка свиване на заемите отпуснати в срок 
над 1 до 5 години (вече в нива под 30%), при 
относително запазване в дела на тези със срок 
над 5г. (между 23 и 24%). 

Спрямо актива, делът на привлечените от 
сектора средства нараства слабо, 
надхвърляйки с малко нивото от 50% през 
периода на преглед (съответно 50.4% към края 
на 2018г. и 53.9% към края на юни 2019г.). С това 
е продължена трайно регистрираната от 2014г. 
насам тенденция, прекъсната единствено към 
края на 2017г., когато обема на финансирането 
спада до 47.6%. 

Последните две приключени финансови години 
са характерни с поддържани по-високи нива на 
печалбите, отбелязали ръст от 56.7% за 2017г. 
и повторили успеха и през 2018г. при минимален 
спад от 2.0%. Отчетените за първото полугодие 

на 2019г. резултати показват повишение на 
печалбите в сектора с 29.3% спрямо първото 
полугодие на 2018г. Като следствие нараства и 
нивото на собственият капитал в сектора. 

 

През периода на преглед се поддържа и 
благоприятната тенденция спад на 
необслужваните кредити. След достигнатия 
пик през 2013г. (30.2% дял от общите кредити и 
601.3 млн.лв. абсолютна стойност) те 
намаляват постоянно, като към 30.06.2019г. 
достигат до 7.5% дял в кредитния портфейл и 
стойност от 198.9 млн.лв., представляващи нива 
близки до тези от 2008г. (реално първи 
афектиран период от кризата, след ниво от 3.5% 
в края на 2007г.). Реализираният през 2018г. 
спад е с 4.1 п.п., до дял от 8.4% в краят ѝ. 

 

Освен растежа на бизнеса, за подобряване 
портфейлите на дружествата допринася 
продажбата на влошени кредити на 
специализирани компании за събиране на 
вземания на все по-ранен етап от момента на 
възникването им.  

Въпреки това, според представяните от 
Асоциацията на колекторските агенции в 
България  (АКАБГ) данни, 2018г. се 
характеризира с продължаващ общ спад на 
възложения за сбиране дълг (с 50%) и очертана 
положителна тенденция все по-голяма част от 
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потребителите да може да обслужва 
задълженията си навреме. По основни типове 
задължения възложени за събиране към 
колекторските фирми, дела на тези по 
небанкови продукти намалява от 31.2% на 
19.0%, което може да се приеме за още един 
знак към трайното подобрение на кредитните 
портфейли. 

Перспективите пред сектора могат да се 
определят като умерено благоприятни, 
подкрепени от прогнозите за запазване на ръста 
на икономиката, нарастване на доходите, 
покупателната способност и потреблението, 
което да доведе и до по-голяма увереност на 
кредитополучателите по отношение на личните 
им финанси. Важен фактор за развитието на 
бранша ще продължи да бъде достъпността на 
предлаганите услуги в резултат на 
използваните информационни технологии и 
създадените електронни канали за продажба. 
Негативно влияние може да окаже 
разрастването на банковата дейност в този 
пазарен диапазон, при внедряване на все по-
голям брой фин-тех решения, които да подобрят 
процеса по предоставяните от банките кредити. 
Нормативно уредения таван за постигана 
доходност е също предпоставка за 
ограничаване на  възможностите за високите 
нива на печалби, както и за увеличаването на 
конкурентния натиск. 

Свързаният с бизнеса на „бързите“ кредити и с 
кредитирането като цяло, сектор на компаниите 
специализирани в събиране на вземания се 
очаква също да продължи възходящото си 
развитие по линия на обработвани портфейли 
(очаквани нови пулове продадени от банките) и 
по степен на събираемост, като последното би 
следвало да подобри и общата кредитна 
култура и да доведе до общо понижаване в 
нивата на необслужваните кредити. 

„Кредисимо“ ЕАД 

В периода на актуализация на рейтинга не са 
настъпили промени в размера на основния 
капитал на дружеството и той се запазва в 
размер на 5 000 000 лв., разпределени в същия 
брой акции, с номинал по 1 лв. всяка, 
притежавани изцяло от Кредисимо Холдинг 
Лимитид, Малта (Credissimo Holding Limited), в 
което акционери са Сокол Янков (с дял от 
30.83%), Коста Кънчев (28.34%), Асен Бенев 

(22.83%), Адвенкос ЕООД (Константин Кръстев, 
15.0%) и Георги Карпузов (3.0%). Ръководството 
декларира, че не предвижда промени в 
акционерната си структура в близко бъдеще. 

В края на периода на преглед е налице една 
промяна в състава на управлението на 
дружеството - на мястото на Константин 
Кръстев, като член на СД се включва Емилияна 
Неева (Решение на собственика от 
20.05.2019г.), с което към 21.10.2019г. съставът 
на СД е:  

 Сокол Янков – Председател на СД, 
Изпълнителен директор (и акционер в 
едноличния собственик на капитала);  

 Асен Бенев – Заместник-председател на СД 
(и акционер); 

 Георги Карпузов – член на СД, 
Изпълнителен директор (и акционер); 

 Коста Кънчев – член на СД (и акционер); 

 Ивелин Камбуров – член на СД; 

 Емилияна Неева – член на СД; 

До 20.05.2019г. компанията се представлява 
заедно и едновременно от двамата 
Изпълнителни директори - Сокол Янков и Георги 
Карпузов, а след тази дата овластяването на 
Георги Карпузов като Изпълнителен директор е 
оттеглено и единствен такъв остава Сокол 
Янков. 

В периода на преглед са учредени още три нови 
дъщерни дружества (100% собственост на 
оценяваната компания): 

 Кредисимо Плюс СП.З.О.О., Полша 
/Credissimo PLUS Sp.z.o.o./ – 100% дъщерно, с 
капитал от 93 хил.лв.) – към момента все още не 
развива дейност; 

 Кредисимо ФС Испания С.Л. 
/Credissimo FS Spain S.L./ – 100% дъщерно, 
регистрирано през януари 2018г., с капитал 20 
хил.лв. (изцяло внесен) – към момента все още 
не развива дейност; 

 Кредисимо Колумбия С.А.С. 
/Credissimo Colombia S.A.S./ – 100% дъщерно, 
регистрирано през януари 2018г., с капитал в 
размер на 2 051 хил.лв. (изцяло внесен). В 
първата година от създаването си, практически 
не развива основната си дейност и започва да 
формира кредитен портфейл през 2019г. 

Разширяването на икономическата група на 
дружеството на нови пазари: Македония, 
Полша, Колумбия, Румъния и Испания, остава 
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характерната особеност за последните две 
години на развитие на компанията. 
Формирането на кредитните портфейли в 
дъщерните предприятия се извърша 
изключително предпазливо, като общия 
портфейл по тях към края на 2018г. е под 13% 
от портфейла на предприятието-майка. 

Запазва се и пълното притежание на капитала 
на дъщерното „Ай Тръст“ ЕООД (небанкова 
финансова институция) извършващо 
гаранционни сделки и придобиване на вземания 
по кредити и други форми на финансиране. 

Изменението в собствения капитал през 
анализирания период продължава да се 
определя от финансовия резултат и наличния 
размер на разпределян дивиденти. Независимо 
от подобрения нетен финансов резултат за 
2018г., ОС на акционерите взема решение да не 
се изплаща паричен дивидент на собствениците 
и печалбата да отнесе с целият ѝ размер като 
неразпределена печалба. Така, за 2018г. е 
формирано по-високо нарастване на СК (с 
31.7%) спрямо предходна година (19.6%), а за 
първите шест месеца на 2019г. тенденцията се 
поддържа с отчетен за периода допълнителен 
ръст от 10.6%. Общо за периода от началото на 
2017г. до средата на 2019г. увеличението на 
собствения капитал възлиза на 74.3% (12 582 
хил.лв.).  

Запазено е поддържаното от „Кредисимо“ ЕАД 
ниво на покритие на вземанията по кредитния 
портфейл със собствен капитал около средните 
за референтна група2, нива. Периодът на 
преглед се характеризира с по-слабо 
нарастване в размера на нетните просрочени 
кредити над 30 дни - с 3.7% за 2018г., след 
23.4% в предходен период, което заедно с 
изпреварващото го по темп увеличение на СК, 
довежда до чувствително понижение в 
стойността на съотношението Нетни 
просрочени кредити (над 30 дни) / Собствен 
капитал – до 18.8% в края на 2018г. (същата 
стойност и към края на юни 2019г.) спрямо ниво 
от 23.8% в края на 2017г. Постигнатото равнище 
по този показател е най-ниското за дружеството 

                                                 
2 Включва: „Изи Асет Мениджмънт“ АД; „Сити Кеш“ ООД; 
„Нет Кредит“ ООД, „4финанс“ ЕООД, „Фератум България“ 
ЕООД и „София комерс кредит груп“ АД 

от 2013г. насам (при достигана най-висока 
стойност 45.2% отчетена към края на 2014г.). 

В периода на преглед на кредитния рейтинг се 
запазва изключително ниското ниво на 
ползвания от „Кредисимо“ ЕАД привлечен 
финансов ресурс, а в основен източник на 
финансиране се превръщат заемите 
предоставени от собствениците на компанията. 
Дружеството ползва и временни заеми в 
ограничени размери привличани от Р2Р 
платформи (на които компанията се ползва с 
относително висока и стабилна оценка) на база 
пласирани кредити. Дружеството не ползва 
банкови кредити след 2015г., когато погасява 
последните си задължения от такъв тип и не е 
финансирано чрез облигационни заеми. 

Структурата на задълженията остава 
непроменена, доминирана от тези, към 
свързани лица - търговски задължения 
формирани по услугите за гарантиране на 
вземания, следвани от задължения по ползвани 
заеми. 

Нарастващия размер на собствения капитал 
изпреварва ръста в задълженията, като с това 
формира допълнително понижение в нивото на 
коефициента на задлъжнялост (отношение на 
пасивите към собствения капитал) до 0.32 към 
30.06.2019г. (0.41 към края на 2018г. и 0.47 към 
края на 2017г.). Поддържаното равнище по 
показателя остава в позиция под средното ниво 
за референтната група, в която две дружества 
(от шест) постигат по-ниски нива на 
задлъжнялост. 

В периода на актуализация на рейтинга се 
запазва установената от дружеството постоянна 
тенденция на нарастване на активите, 
протичаща при относително запазен темп на 
формиран ръст на годишна база - за ‘18/’17 от 
26.2% (28.0% за предходен период) и нов такъв 
за първото полугодие на 2019г. от 21.9% (малко 
по-слаб спрямо същото на 2018г. с отчетен ръст 
от 31.0%). Основна причина за ръстовете 
продължава да бъде разширяването на 
кредитният портфейл на дружеството – 
увеличил се с 23.5% през 2018г. (след 29.0% за 
2017г.) и с още 5.7% за първите шест месеца на 
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2019г. (7.8% в първото полугодие на 2018г.). 
Допълнителен ефект върху ръста на активите 
оказва увеличението в балансовата стойност на 
дълготрайните активи с 430 хил.лв.  

Периодът на преглед се характеризира с 
допълнително, по-значимо (82.5% за 2018г.) 
нарастване на инвестициите в дъщерни 
дружества, чиито размер достига до 5 269 
хил.лв. в края на 2018г. (5 464 хил.лв. към 
30.06.2019г.), повлиян регистрираните през 
2018г. нови дъщерни компании. 

С посочените промени структурата на актива 
се запазва относително същата, като кредитния 
портфейл запазва водещия си дял от над 78%, 
а инвестициите в дъщерни компании 
увеличават дела си до 14.0% към края на юни 
2019г. В периода на преглед намаляват 
паричните средства - като дял в структурата с 
3.6 п.п., до 4.1% към края на 2018г. (4.2% към 
юни 2019г.), а и като абсолютна стойност (с 
32.5% на годишна база към края на 2018г.). 

Брутният размер на кредитния портфейл 
продължава да нараства, но при отчитано 
забавяне спрямо темповете от предходни 
години. Изменението продължава да се 
определя от движенията в потребителските 
кредити, при вече по-добре подчертано влияние 
от увеличението и по позиция „други кредити 
свързани с дейността“, където се отчитат 
кредити за финансиране за дъщерните 
дружества (нараснали с повече от два пъти).  

Балансовата стойност на начислените по 
портфейла обезценки нараства слабо през 
2018г. (с 2.8%, след 9.3% ръст за 2017г.) и по-
значимо през първото полугодие на 2019г., в 
края на което достига до дял от 29.2% спрямо 
размера на брутните кредити, което е ниво 
еднакво с постигнатото към края на 2017г. и 
близо до това, което ръководството на 
дружеството се стреми да поддържа за целия 
период на анализ (30% в последните 5 години).  

Нетният размер на кредитния портфейл също 
продължава да нараства, формирайки вече 
посочените и по-горе ръстове от 23.5% на 
годишна база за 2018г. (29.0% за 2017г.), 
допълнен от 5.7% за първите шест месеца на 
2019г. В подобни равнища на ръстове се движат 
и измененията през последните две години в три 
от дружествата в групата, а много по-ниски нива 

на растеж, и дори намаления в портфейлите, 
отбелязват другите три компании. Оценяваното 
дружество е с втори по големина нетен кредитен 
портфейл. 

По-подробният анализ на портфейла от 
потребителски кредити на „Кредисимо“ показва, 
че в периода на преглед съотношението между 
искания и одобрения на кредити се запазва без 
съществено изменение, като средно-месечният 
брой на отпуснатите заеми нараства до 36.7%, 
спрямо средното равнище от предходни 12 
месеца от 33.6%. Промяната е формирана на 
фона на продължаващо слабо намаление в 
общия брой на исканията за кредит (2.7%, след 
също спад - 1.8% за преходния сравним 
период), повишен общ обем на предоставените 
средства по заеми (с 16.9%) и увеличен среден 
размер на предоставяните кредити от 788 лв. на 
869 лв. Измененията в портфейла се запазват 
плавни и органични. Като традиционно пиков 
момент в кредитирането се запазва м.декември 
на всяка година. В последните три месеца от 
разглеждания период се наблюдава по-силно 
изразено покачване в средния размер на 
отпусканите кредити – до 934 лв., съпоставено 
със среден такъв за предхождащите ги три 
месеца от 826 лв. 

Към края на първото полугодие на 2019г. 
стойността на нетните  кредити без просрочие 
или с такова до 30 дни, съставлява 70.2% от 
общия нетен кредитен портфейл, което е ниво 
почти без изменение спрямо предходните два 
съпоставими момента (69.4% към 30.06.2018г. и 
71.1% към 30.06.2017г.).  

Покритието на портфейла с обезценки се 
запазва без съществени изменения в периода 
на преглед, при поддържани постоянно нива 
средно около 30%. Текущо начислената през 
първите шест месеца на 2019г. обезценка по 
кредити нараства значително, почти достигайки 
годишните размери начислявани в предходните 
две години, което поддържа непроменено 
нивото на покритие на портфейла с обезценки, 
но оказва влияние на текущия финансов 
резултат, който към 30.06.2019г. намалява 
значително спрямо предходно сравнимо първо 
полугодие. 

В периода на преглед, през декември 2018г. е 
извършена една продажба на вземания от 
портфейла на дружеството (несъдебни, в 
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просрочие над 180 дни), при договорена цена на 
цесията, съотносима с реализираните по 
предходни сделки. Запазва се политиката на 
дружеството за по-ранно извеждане от 
патримониума си на несъдебни вземания с по-
къс срок на просрочие, за което получава и по-
висока цена. 

Описаната фактология показва стабилно и 
планирано управление на портфейла, при 
поддържане на константни параметри по него и 
постигани еднотипни нива на цени по продажби 
на части от него. 

По вид продукти е запазено статуквото, 
основен дял в портфейла на потребителските 
кредити да се формира по един продукт - 
„credissimo плюс“ с дял над 96%, следван от 
„credissimo заплата“ с около 3.5%, а минимални 
остават дяловете на останалите предлагани 
продукти. 

В периода на преглед продължава да се 
наблюдава и трайната тенденция към спад в 
дела на нови клиенти, като от ниво 27.3% за 
януари 2017г. и средно за годината равнище от 
24.5%, този дял намалява до средното за 2018г. 
и полугодието на 2019г. ниво от 21.7%, а в 
последните три месеца от периода спада до 
18.1%. Последното потвърждава изпълнението 
на заявените от ръководството намерения, 
разширяването на кредитния портфейл да става 
преимуществено по линия на стари (проверени) 
клиенти, с позитивна кредитна история и в по-
малка степен от предоставяне на заеми на нови 
кредитоискатели. 

На база увеличения в периода на преглед 
портфейл, и през 2018г. „Кредисимо“ EАД 
генерира ръст в приходите от лихви 
(разглеждани на база индивидуален отчет), 
достигащ до 11.8%, който е по-нисък от 
реализираните в предходни две години ръстове 
- 22.4% за 2017г. и 25.3% за 2016г. Тенденцията 
на растеж се поддържа и през първото 
полугодие на 2019г. с отчетено увеличение от 
19.9% спрямо първото полугодие на 2018г. По 
консолидиран отчет за 2018г. ръстът е малко по-
висок от този, на индивидуална база  (17.1%), 
отразявайки все още слабото влияние на новите 
развивани портфейли.  

Поради много ниските нива на ползван 
привлечен финансов ресурс, разходите за 
лихви се запазват с много ниски стойности.  

Увеличението на лихвените приходи изостава 
слабо спрямо нарастване на брутните кредити, 
което рефлектира в намаление на коефициента 
Приходи от лихви / Брутни кредити 
средногодишно до 22.9% за 2018г., след 
поддържане на относително еднакви нива в 
последните три години (24.5%, 24.9% и 24.3%).  

Съотношението на Приходи от лихви към 
Средногодишна балансова (нетна) стойност 
на кредитите следва аналогична посока на 
изменение, намалявайки до 31.5% (при 35.4% за 
2018г. и 35.7% за 2016г.). Нивата за 
оценяваната компания по този показател 
остават едни от най-ниските спрямо 
дружествата от референтната група (по-ниски 
са само тези, формирани от „Нет Кредит“). За 
всички участници в групата (с изключение на 
един – „4финанс“)  се наблюдава намаление в 
стойността на това съотношение. 

Дружеството поддържа константно нива на 
Лихвен спред над 20% в последните три години. 

В стойността на нелихвените приходи през 
2018г. е отчетено увеличение от 27.5%, което 
определя и общото увеличение на нетния 
финансов резултат за 2018г. 

Общият обем на оперативните разходи 
нараства изпреварващо спрямо увеличението 
на актива, което рефлектира във формиране на 
по-високо ниво по съотношението Оперативни 
разходи / Активи (средногодишно) – 42.6%, с 
което се поддържа аналогичен на предходната 
година тренд, когато показателя нараства до 
41.6% (спрямо 40.4% за 2016г.). Като основен 
генератор на увеличението на оперативните 
разходи се запазват продължаващите ръстове в 
разходите за персонал (с 28.6% за 2018г., което 
е темп, по-нисък от отчетените в предходни две 
години 37.5%-37.6%), следвани от увеличенията 
на разходите за реклама и маркетинг (с 9.0%), 
разходите за ИТ услуги (над четири и половина 
пъти) и разходите за консултантски услуги, 
увеличени с 67.1%. 

През първото шестмесечие на 2019г. 
оперативните разходи увеличават темпа си на 
нарастване до 31.0% спрямо 17.9% ръст за 
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първото полугодие на 2018г., а формираните 
оперативна и текуща печалби намаляват 
спрямо реализираните през първото полугодие 
на 2018г.  

 

Отчетеният от „Кредисимо“ ЕАД за 2018г. 
резултат е нетна печалба, в размер на 8 366 
хил.лв., чието ниво е подобрено с 20.0% спрямо 
предходната година и на свой ред става най-
високата стойност регистрирана от дружеството 
в петгодишен ретроспективен план (след като 
до този момент резултата за 2017г. е най-
високият). Вече бе посочено, че върху 
нарастването ѝ най-значително влияние оказва 
ръстът в доходите по сключени договори за 
гарантиране на кредити, докато увеличението в 
размера на приходите от лихви оказва по-слабо 
влияние. Увеличението в нетната печалба идва 
на фона на устойчив ръст по линия на 
оперативната такава, позволяващ на 
дружеството да поддържа относително високо 
ниво на начислените обезценки и през 2018г. 

Реализираното увеличение в активите не 
позволява постигнатия по-висок финансов 
резултат да се отрази в ново подобрение на 
нивото на Възвръщаемост на активите, което 
за 2018г. е 24.9%, намалявайки от 26.3% за 
предходна година, но остава на много по-високо 
равнище от постигнатите нива от останалите 
дружества от сравнимата референтна група 
(между 7 и 17%). 

На консолидирана база за 2018г., по-значимо 
влияние върху отчетите оказват постигнатите 
нетни резултати от: 

 „Ай Тръст“ ЕООД -  печалба в размер на 
2 926 хил.лв.; 

 „Кредисимо Скопие“ ДООЕЛ – печалба 
от 690 хил.лв., формирана по увеличен през 
2018г. с 58.6% кредитен портфейл;  

 „Кредисимо“ Полша – загуба от 1 923 
хил.лв. в практически първата година на работа 
в страната, при достигната към 31.12.2018г. 
балансова стойност на портфейла – 3 231 
хил.лв., след начислени през годината 
обезценки в размер на 2 923 хил.лв.; 

 „Кредисимо Супер“ АД – загуба от 288 
хил.лв. в първа година на работа по развитие на 
новия продукт по обратен лизинг на автомобили 
и формиран лизингов портфейл от 478 хил.лв.; 

В останалите дъщерни дружества, стартиране 
на дейност към 30.06.2019г. е налице 
единствено в Колумбия (с обем на портфейла 
към тази дата 900 хил.лв.).  

В заключение може да се обобщи това, че 
компанията успява да запази високи нива на 
доходност на развивания бизнес през периода 
на преглед (над средните за сравнимата група 
дружествата), при отбелязани известни 
негативни влияния на консолидирана основа, 
свързани със стартиране на дейността по 
новите бизнес линии, включително и загуби по 
част от тях. 

След отчетеното към края на 2017г., за втора 
поредна година, понижение в стойността на 
съотношението Текущи активи към Пасиви (без 
собствен капитал), в края на 2018г. стойността 
на показателя нараства до ниво 2.87%, а като 
резултат на продължаващото през първото 
шестмесечие на 2019г. нарастване в текущите 
активи, изпреварващо това на задълженията, 
достига до ниво от 3.38 (най-високото след края 
на 2015г. с отчетени 4.14). В структурата на 
задълженията много висок остава делът на 
тези, към свързани лица (основно „Ай Тръст“), 
което към края на 2018г. е 50.4%. Тенденцията 
на постоянно увеличение на текущите активи (с 
19.2% за 2018г. и още 4.6% за първото 
полугодие на 2019г.) остава дължаща се 
основно на продължаващото нарастване на 
кредитния портфейл. Изоставането на 
последните увеличения спрямо значимите 
нараствания на собствения капитал (ефект от 
повишените печалби) води до намаление в 
стойността на показателя Нетен размер на 
кредитите към Собствен капитал до 108.5% 
към края на 2018г. (от 115.6% към края на 
2017г.) и до 103.6% в края на юни 2019г. 

Дружеството остава позиционирано 
благоприятно по отношение и на двата 
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последно посочени показатели спрямо по-
голямата част от компаниите от референтната 
група, като по първият, с по-високо покритие на 
задълженията от текущи активи са само „Нет 
кредит“ и „София комерс кредит груп“. 

През периода на преглед увеличението в 
стойността на краткотрайните активи 
изпреварва нарастване на текущите 
задължения, което довежда до увеличено ниво 
на текуща ликвидност  до 2.87 в края на 2018г. 
(2.77 в края на предходната година) и до 3.38 в 
края на юни 2019г. Поддържаното от 
оценяваното дружество ниво на показателя 
остава в средния диапазон спрямо останалите 
компании от референтната група. 

В сравнителен план в групата от 8 компании, 
„Кредисимо“ ЕАД се премества с една позиция 

напред, до второ място по размер на 
управляваните активи, изпреварвайки „Профи 
Кредит България“ ЕООД, запазва втората си 
позиция по размер на собствен капитал  и  
остава позиционирано на трето място по 
реализирани приходи, скъсявайки значително 
разликата спрямо позиционираното пред него 
„Профи Кредит България“ ЕООД и следвано на 
относително близко отстояние от „Сити Кеш“ 
ООД. И по трите критерия първата позиция в 
групата се заема от „Изи Асет Мениджмънт“ АД. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Основни показатели 

(хил.лв.)  6.2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Балансово число 39 059 37 553 29 762 23 250 20 880 15 189 

Нетни кредити 30 592 28 940 23 425 18 157 15 539 13 134 

Собствен капитал 29 520 26 682 20 262 16 938 16 193 10 970 

Лихвен спред - 21.4% 22.7% 19.7% 13.0% 64.8% 

Нетен финансов резултат 2 839 8 366 6 974 2 745 6 523 5 166 

Възвръщаемост на активите (средногодишно) - 24.9% 26.3% 12.4% 36.2% 46.4% 

Коефициент на текуща ликвидност 3.4 2.9 2.8 3.5 4.2 6.7 

 
 
 

 
 
 

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази намаляването на приходите, 
допълнително влошаване на кредитния портфейл, респективно продължаващо нарастване на 
разходите за обезценки и значително понижаване на финансовия резултат на дружеството. 

Положително влияние върху рейтинга на дружеството може да окаже устойчиво подобряване на 
финансовите показатели, повишаване на генерираната печалба, подобряване качеството на 
портфейла и повишаване на събираемостта по вземанията, както и подобряване и/или 
внедряване на нови системи за оценка на кредитоискателите.  
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*Рейтингова история: 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ Актуализация Мониторинг Актуализация Актуализация 

Дата на рейтингов комитет: 28.09.2016 16.05.2017 13.10.2017 31.10.2018 

Дългосрочен рейтинг: BBB- BBB- BBB- BBB- 

Перспектива: негативна стабилна стабилна положителна 

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

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A (BG) A (BG) A (BG)  А+ (BG) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна положителна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A-1 (BG) A-1 (BG) A-1 (BG) А-1 (BG) 

 

Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на корпоративен 
кредитен рейтинг, съответно с прилаганата за нея скала за оценка и не са директно сравними с рейтингите, 
присъдени след влизането в сила на актуалната методология от 04.07.2016г. 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ          
Първоначален 

рейтинг 
28.08.2015 

Мониторинг 
05.07.2016 

Дългосрочен рейтинг : BB+ 
BB+ (под 

наблюдение) 

Перспектива : стабилна - 

Краткосрочен рейтинг : B 
B (под 

наблюдение) 

 

 


