
Уважаеми инвеститори,

За мен е удоволствие да отчета пред вас една силна година за нашето 
Дружество. Изминалата 2007 година беше изпълнена с предизвикателства, но и 
беше задоволителна за “Балканкар ЗАРЯ” АД. Когато придобихме Дружеството 
през 2005 г. си поставихме за цел да подготвим “Балканкар ЗАРЯ” АД да улови 
най-атрактивните възможности за растеж в нашата индустрия. През 
изминалата година ние направихме това – проектирахме нова стратегическа 
концепция за развитие на Дружеството, преструктурирахме го и положихме 
основите на бъдещето. Днес, ние сме амбицирани да поддържаме и подобряваме 
постигнатите резултати и сме уверени във възможностите си да реализираме 
корпоративните цели, които заложихме през 2007 г., когато стартирахме 
амбициозната инвестиционна програма на стойност 5 млн. евро.

През 2007 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД постигна рекорден размер и ръст на приходите 
от продажби: приходите от продажби на „Балканкар ЗАРЯ” АД нараснаха с 46% 
спрямо 2006 г. и достигнаха 6.7 млн. лева. Печалбата преди лихви, данъци и разходи за 
амортизации (оперативна печалба) нарасна с 10.5% до 1.0 млн. лева. Рентабилността 
на оперативната печалба се понижи от 19.8% през 2006 г. до 15.0%. През 2007 
г. „Балканкар ЗАРЯ” АД инвестира 1.3 млн. лева в придобиване на дълготрайни 
материални активи. Инвестициите в ДМА представляват 19.6% от приходите от 
продажби на Дружеството през 2007 г., спрямо 3.1% дял през 2006 г. 

Бих искал да очертая пред вас важните събития през 2007 г. и да представя какво 
стои зад постигнатите финансови резултати. 

Стратегическият избор на “Балканкар ЗАРЯ” АД през 2007 г. 

През месец март “Балканкар ЗАРЯ” АД създаде съвместно дружество, в което 
притежава 50%, с Watts Industrial Tyres (Великобритания). Новото дружество, 
“Уотс ЗАРЯ Лимитид” АД, е със седалище в гр. Павликени и е специализирано в 
предлагане на интегрирани решения в областта на индустриалните колела и гуми 
на производители на оригинална екипировка на конкурентна цена и с навременни 
доставки. Дружеството “Уотс ЗАРЯ Лимитид” АД беше регистрирано с 50 хил. лева 
основен капитал. През 2008 г. основният капитал ще бъде увеличен на 250 хил. лева.

През месец април “Балканкар ЗАРЯ” АД подписа договор със „Си Ен Ти БЪЛГАРИЯ 
КОНСУЛТИНГ” ООД , дружество от групата на CNT International Consulting GmbH 
(Австрия), за внедряване на mySAP “All-in-One” ERP система на базата на извършен 
анализ и оценка на бизнес процесите в „Балканкар ЗАРЯ” АД. В проекта се планират 
инвестиции за около 150 хил. евро и се очаква да бъде финализиран през месец май 
2008 г. Успешно бяха проведени първите интеграционни тестове. „Балканкар ЗАРЯ” 
АД вече може да използва функционалностите предназначени за: обслужване на 
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търговската дейност; планиране и управление на производството; материално и 
инструментално стопанство; поддръжка и ремонт на съоръженията; управление 
на качеството; финансово счетоводство и контролинг.

През месец юни Общото събрание на акционерите на „Балканкар ЗАРЯ” АД гласува 
решение за разпределяне на дивидент под формата на акции, увеличавайки 
акционерния капитал на дружеството от 165 хил. лева на 1.3 млн. лева. 

През месец юни „Балканкар ЗАРЯ” АД емитира обезпечен облигационен заем за 
финансиране на инвестиционната програма на Дружеството. Заемът е с номинал 
5.5 млн. евро и годишен купон фиксиран на 7.25% платим на шестмесечие. Съгласно 
облигационният договор до 60% от набраните средства са предназначени за 
закупуване на ново технологично оборудване и обновяване на материално-
техническата база, до 40% - за придобиване на компании от същия или свързани 
сектори и до 20% - за рефинансиране на кредити с по-висок лихвен процент от 
лихвения процент на облигационния заем. През месец септември облигационната 
емисия бе регистрирана за търговия на „Българска фондова борса - София” АД. 

Около 2.0 млн. евро от планираните инвестиции ще бъдат предназначени 
за закупуване на инсталация за производство на колела с диаметър 20”-24”. 
Капацитетът на инсталацията ще бъде около 120,000 колела годишно. Инсталацията 
за производството на колелата с диаметър 20”-24” се очаква да бъде въведена в 
експлоатация в края на 2008 г. Новата линия ще увеличи продуктовата гама на 
„Балканкар ЗАРЯ” АД с колела с по-голям диаметър, които са по-рентабилни от 
колелата, които Дружеството произвежда в момента.

През септември 2007 г. “Балканкар ЗАРЯ” АД придоби 51% от капитала на “Балканкар 
РУЕН” АД за 3.4 млн. лева. Чрез придобиването „Балканкар ЗАРЯ” АД навлиза на нов 
сегмент в сектора „производство на кари и индустриални возила” и се превръща 
от продуктов в системен доставчик за производителите. Предимствата за 
“Балканкар ЗАРЯ” АД са: (1) Дружеството постига диверсификация и синергия: 
придобивайки “Балканкар РУЕН” АД, един от водещите български производители 
на управляеми мостове, сервоспирачки, гъвкави съединения и бандажни колела за 
каростроителната индустрия, пред “Балканкар ЗАРЯ” АД се разкриват възможности 
за предлагане на асемблирани продукти (колела и мостове); (2) Структурата на 
“Балканкар РУЕН” АД позволява постигане на оптимизация на производството и 
подобрение на финансовото представяне без значителни усилия от наша страна.

През 2007 г. бяхме твърдо решени да привлечем водещите световни производители 
на оригинална екипировка като наши клиенти и да спечелим значителен дял от 
този пазар. Следването на тази политика доведе до задържане на увеличението на 
цените на продуктите. Поради тази причина, продажбите в натурално изражение 
постигнаха значителен 46% - ръст спрямо предходната година, докато средната 
продажна цена се увеличи с едва 1.2% през 2007 г. 

Предимствата за “Балканкар ЗАРЯ” от работата с производителите на оригинална 
екипировка са значителни. Бих искал да подчертая следните основни моменти: 
(1) постигнахме по-голяма регулярност на получените поръчки, което доведе до 
подобрение на планирането и бюджетирането, а оттам и до оптимизация на 
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Балканкар ЗАРЯ  ® АД е единственото специализирано българско предприятие за производство 
на стоманени колела и джанти. Дружеството се ползва с отлична международна репутация 
като първокласен доставчик на колела и джанти за водещи компании – производители на кари и 
гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части. Новини и информация 
за компанията са на разположение на адрес www.balkancarzarya.com

ZARYA, ZARJA, ЗАРЯ, Balkancar ZARYA, Moving forward и логото на Балканкар ЗАРЯ са регистрирани 
търговски марки или марки на Балканкар ЗАРЯ АД и/или на филиалите на компанията в Република 
България и в известен брой други страни. Всички останали търговски марки споменати в тази 
публикация са притежание на техните съответни собственици. Използването на думата партньори 
не означава партньорска връзка между Балканкар ЗАРЯ и друга компания. Този документ е обществена 
информация, разпространена за Балканкар ЗАРЯ.

производствения цикъл; (2) получихме достъп до други компании и/или отдели 
(вкл. пазар на резервни части) от корпоративните структури на водещите 
производители на оригинална екипировка. (3) работата с водещите световни 
производители на оригинална екипировка е неоспоримо доказателство за качеството 
на нашите продукти.

Ще продължим да градим върху традиционно доброто си партньорство с 
производителите на оригинална екипировка и да укрепваме търговската марка 
и конкурентната позиция на „Балканкар ЗАРЯ” АД. Постигането на тези цели ние 
виждаме като следствие от процеса на преструктуриране на “Балканкар ЗАРЯ” АД: 
(1) преди една година ние бяхме специализирани само в производство и продажба 
на колела, сега ние предлагаме и асемблирани колела и гуми (реализирано чрез 
съвместното дружество “Уотс ЗАРЯ Лимитид” АД) и проучваме възможности 
за предлагане на асемблирани колела и мостове (произведени от дъщерното ни 
дружество “Балканкар РУЕН” АД); (2) разработваме рационализирана схема на 
производствения цикъл и на производствените звена; (3) оптимизираме доставката 
и използването на суровини. 

Научихме, че е по-важно да отговаряме на специфичните изисквания и потребности 
на нашите клиенти и да им предлагаме широк асортимент висококачествени 
продукти, дори в малки серии, отколкото да се стремим единствено да увеличим 
приходите от продажби. Накратко, когато клиентите не получават стойност, 
инвеститорите също не печелят. Това именно бе наш основен мотив през 2007 г., 
когато разработихме стратегическата визия за развитие на “Балканкар ЗАРЯ” АД. 
Убедени сме, че посоката, по която “Балканкар ЗАРЯ” АД пое, ще донесе устойчиво 
увеличение на рентабилността, което е предпоставка за нарастване на пазарната 
стойност на акционерния капитал.

Стоян Стоев

Председател СД

www.balkancarzarya.com
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