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Ръстът на нашата компания за 2009
г. до голяма степен се дължи на бума,
който рециклиращата промишленост
бележи в Западна Европа

▶ на сто е делът на услугите в класацията Топ 100 за 2009
г. Останалите 42% заемат работещите в сферата на
материалното производство

▶ Видьо Видев, член на борда на директорите на „Екопласт Файбър”

тбеляза 1585 пъти
иналата година

-промишлената палата

ална печалба на ��� лв. собствен капитал

По максимална печалба на ��� лв. приходи от продажби

1. „София Принцес хотел”, София

„Лема Трейдинг”, София
Печалба на ��� лв. капитал: � ��� лв.
Печалба: ��� хил. лв.
Сектор: Търговия

Печалба на ��� лв. продажби: ���.�� лв
Печалба: ��.��� млн. лв.
Приходи от продажби: �.��� млн. лв.
Сектор: Услуги

2. „Синергон холдинг”, София

„Велдер консулт”, София
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„Пауърмарк”, София

3. „Мегаком холдинг”, София

„Булмикс���”, София

4. „Врамед”, Врабево
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Сектор: Търговия
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Сектор: Промишленост
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Сектор: Търговия

„Карлсън Вагонли Травъл”, София
Печалба на ��� лв. капитал: ���.�� лв.
Печалба: ��� хил. лв.
Сектор: Услуги

за 1.2 млн. лв. Основната
част от приходите му са от
финансова дейност, от която са получени 14.856 млн.
лв. От „Синергон холдинг”
обясниха тези резултати с
факта, че той оперира основно като компания майка
на група от дружества, а
основната му дейност е
придобиване, управление
и продажба на акции. Към
края на миналата година
холдингът е притежавал
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5. „Хипоферайнс Имобилиен”, София
Източник: БТПП
Графика: Гриша Струнджев

акции и дялове в 30 дружества, в 27 от които е участвал с над 50% от капитала
- пряко или косвено с други
компании от групата си.
„Ръстът на печалбата ни за
2009 г. се дължи основно
на нарастването на финансовите приходи, които
са със 7.3 млн. лв. повече
спрямо 2008 г.”, посочиха
от „Синергон холдинг”.
Основен източник на това
увеличение са били прихо-

Печалба на ��� лв. продажби: ���.�� лв.
Печалба: �.��� млн. лв.
Приходи от продажби: �.��� млн. лв.
Сектор: Строителство

дите от дивиденти, които
спрямо година назад са нараснали с 5.693 млн. лв., а
за същия период приходите
от лихви са се увеличили с
1.535 млн. лв.
Прогноза

Класацията Топ 100 на
търговско-промишлената
палата се публикува за
12-и път. В сравнение с
2008 г. тя показва, че едва
около 10 от класираните

тогава дружества са останали в челните редици на
динамичните и ефективно работещи компании в
България. По този повод
Цветан Симеонов припомни, че годините на силния
икономически растеж вече
са минало, и посъветва
бизнеса у нас да се подготви за дълги години работа
в пазарна и силно конкурентна среда.
Радостина Маркова

Оборотите на
бизнеса са намалели
с 4.9% за година
Над половината от
класираните дружества са в сектора на
услугите
С 4.9% са намалели оборотите на фирмите, на базата на които е подготвена класацията Топ 100 на
Българската търговско-промишлена палата за 2009 г.
Приходите от продажби на
тези над 4000 дружества за
миналата година възлизат
на 123.9 млрд. лв. при 130.3
млрд. лв. година по-рано.
„Тези данни не може да се
нарекат оптимистични, но
спадът при тези компании
е по-малък от общия на
брутния вътрешен продукт
на страната. Това означава,
че дружества в нашата класация като цяло са се представили по-добре на фона
на общата икономическа
обстановка в страната”, коментира председателят на
БТПП Цветан Симеонов.
Дялове

И през миналата година
най-голям дял сред водещите компании заема секторът
на услугите. В него попадат
58% от дружествата, в това
число работещите в областта на транспорта, търговията, телекомуникациите и
съобщенията. Останалите
42% се падат на материалното производство, като в
тази категория влизат
отрасли като промишленост, строителство, селско
стопанство, машиностроене.
Според Цветан
Симеонов неизпълнените
задължения
на държавата към някои
фирми са лишили някои
дружества от
възможността
да влязат в класа-

▶ Цветан Симеонов

цията на палатата. „Това
най-често са фактурирани,
но неизплатени задължения, но те влияят върху оборотите на тези компании”,
посочи той.
Успяващите

Според председателя на
БТПП постиженията на фирмите, попаднали в класацията на палатата, са още позначими на фона на икономическата среда в страната
през 2009 г. „Тези компании
работиха в условията на 5%
спад на брутния вътрешен
продукт, който в някои сектори, като индустриалното
производство, стигна дори
18.2%”, каза Цветан Симеонов. Заради инфраструктурните проекти секторът на
строителството не е толкова
зле, но цените на имотите
се върнаха на нива от 2005
г., отчете той. Като неблагоприятен фактор от БТПП
посочиха и свитото потребление, което през 2009 г. е
намаляло с 6.2%. „То обаче
се дължи не толкова на спада
на доходите, а по-скоро на
психологическите нагласи
на българите да потребяват
по-малко. Доказателство
за това е, че депозитите на
домакинствата за периода
са нараснали с 10.9%, т.е. в
кризата хората спестяват”,
посочи Цветан Симеонов.

