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Бюлетин на инвеститора
Консолидирани данни на Сирма Груп Холдинг
за периода 2010 / 2016

   За да подпомогнем „разследванията“  на нашите 
инвеститори и всички заинтересовани лица във втория 
Инвестиционен Бюлетин на Сирма Груп Холдинг за 2017 
година ще споделим исторически финансови данни от 
развитието на Холдинга и на дружествата в Сирма Груп 
от 2010 година до  днес.  Макар повечето финансови 
данни да показват впечатляващ ръст, ние сме убедени, 
че   едва сега започваме.

Радка Пенева
Главен финансов директор"История" 

е гръцка дума, която 

буквално означава 

"разследване". 

Арнолд 
Тойнби

Приходи Нетна печалба Ръест на приодите, %

www.sirma.bg 01

Динамика на консолидираните данни 
на Сирма Груп Холдинг 2010 vs. 2016
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Повишаване на оперативната 
доходност 
Консолидираните данни на Сирма Груп 
Холдинг показват също и повишаване на 
EBITDA маржа. Това е мерилото за 
оперативна доходност на дружеството. 
Маржът представлява отношението или 
частното на EBITDA и приходите на 
дружеството за дадена година. През 
разглеждания период от 7 години, EBITDA 
маржът на Сирма Груп Холдинг нараства 
от едва 7,5% през 2010 година до над 30% 
през 2016 година, или ръст надхвърлящ 
300%. Средната стойност на показателя 
за разглеждания период е 27%. Важно е 
да се отбележи, че постигнатото 

повишаване на оперативната доходност 
е в условия на изключително ниска 
задлъжнялост на предприятията от 
Групата за периода, която се запазва и 
през 2017. Основна причина за 
подобряването на оперативната 
доходност на Групата е задържане на 
ръста на разходите до нива, които 
изостават от ръста на продажбите. 
Друга причина за подобряването на този 
показател е мащабируемостта на 
продажбите на дружествата от групата, 
както и увеличаването на клиентската 
база с навлизането на нови географски 
пазари.

Консолидираните приходи на 
Сирма Груп Холдинг са се 
увеличили приблизително 3 пъти, или 
ръст със 195% от BGN 14.081 хиляди през 
2010 до BGN 41.583 хиляди през 2016. През 
изминалите седем години Сирма Груп 
Холдинг отбелязва среден ръст на 
консолидираните приходи с 20,11% на 
годишна база. Успоредно с това, 
нарастването на EBITDA e било 66,23% 
средно годишно. Този ръст е отбелязан на 
фона на значително по-скромен ръст на 
водещия разход за дружеството – 
трудовото възнаграждение. 
Средногодишното нарастване на 

трудовото възнаграждение за 
разглеждания период е 13,36%.
През последните седем години, Сирма 
Груп е оптимизирала своите продукти, 
което води до увеличена 
производителност на труда и увеличена 
възвращаемост от продажбите. 
Реализираните приходи на служител 
нарастват от BGN 45.718 през 
2010 година до BGN 115.508 през 2016 
година. Съответно нетната печалба 
генерирана от един служител в Групата 
нараства около 10 пъти и достига 
BGN 10.192 през 2016 година.

 
 

 

 

 20.11% 
среден ръст на 
консолидираните 
приходи
на годишна база

 13.36% 
среден ръст  
на трудовото 
възнаграждение 
на годишна база

 10 пъти
нарастване на 
нетната печалба 
генерирана от един 
служител в групата 

 27%
EBITDA 
средно-годишна
стойност за периода

Динамика на консолидираните данни 
на Сирма Груп Холдинг 2010 vs. 2016

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBITDA марж 7.5% 12.2% 34.2% 37.6% 38.9% 28.4% 30.2% 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приходи 14 081 14 363 17 636 22 907 28 050 33 977 41 583 

Служители 308 301 311 338 316 323 360 

Приходи на служител в 
абсолютна сума 

45 718 47 718 56 707 67 772 88 766 105 192 115 508 

Нетна печалба на служител 
в абсолютна сума 

-4 912       1 770       6 048       8 601       30 513       6 857       10 192      

 *Всички данни са в ‘000 лв.
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Холдинг показват също и повишаване на 
EBITDA маржа. Това е мерилото за 
оперативна доходност на дружеството. 
Маржът представлява отношението или 
частното на EBITDA и приходите на 
дружеството за дадена година. През 
разглеждания период от 7 години, EBITDA 
маржът на Сирма Груп Холдинг нараства 
от едва 7,5% през 2010 година до над 30% 
през 2016 година, или ръст надхвърлящ 
300%. Средната стойност на показателя 
за разглеждания период е 27%. Важно е 
да се отбележи, че постигнатото 

повишаване на оперативната доходност 
е в условия на изключително ниска 
задлъжнялост на предприятията от 
Групата за периода, която се запазва и 
през 2017. Основна причина за 
подобряването на оперативната 
доходност на Групата е задържане на 
ръста на разходите до нива, които 
изостават от ръста на продажбите. 
Друга причина за подобряването на този 
показател е мащабируемостта на 
продажбите на дружествата от групата, 
както и увеличаването на клиентската 
база с навлизането на нови географски 
пазари.

Приходи по региони

Консолидираните приходи на 
Сирма Груп Холдинг са се 
увеличили приблизително 3 пъти, или 
ръст със 195% от BGN 14.081 хиляди през 
2010 до BGN 41.583 хиляди през 2016. През 
изминалите седем години Сирма Груп 
Холдинг отбелязва среден ръст на 
консолидираните приходи с 20,11% на 
годишна база. Успоредно с това, 
нарастването на EBITDA e било 66,23% 
средно годишно. Този ръст е отбелязан на 
фона на значително по-скромен ръст на 
водещия разход за дружеството – 
трудовото възнаграждение. 
Средногодишното нарастване на 

трудовото възнаграждение за 
разглеждания период е 13,36%.
През последните седем години, Сирма 
Груп е оптимизирала своите продукти, 
което води до увеличена 
производителност на труда и увеличена 
възвращаемост от продажбите. 
Реализираните приходи на служител 
нарастват от BGN 45.718 през 
2010 година до BGN 115.508 през 2016 
година. Съответно нетната печалба 
генерирана от един служител в Групата 
нараства около 10 пъти и достига 
BGN 10.192 през 2016 година.

Приходи по региони
в хил. лева.

Северна Америка

Европа

20,21%

8 403

3 661

2010 2016

18,64%

7 750

4 506

2010 2016

РЪСТ
129,53%

РЪСТ
72%

България

Други

59,60%

24 784

5 773

2010 2016

1,55%

646

141

2010 2016

РЪСТ
329,29%

РЪСТ
358,77%

195,31%ПРИХОДИТЕ
РЪСТ НА2010: 14 081 BGN

2016: 41 583 BGN

Ниска задлъжнялост
Традиционно фирмите, които работят в 
технологичната индустрия не се 
разглеждат като ресурсоемки и имат ниска 
задлъжнялост. Зависимостта на едно 
предприятие от кредити се измерва с 
показателя дълг към собствен капитал. 
Според проучване на CSI Market 
нормалните нива на дълг към собствен 

капитал в технологичната индустрия е
0,54 или 54%. През 2016 година Сирма 
Груп Холдинг достига консолидиран дълг 
към собствен капитал от 17%, като 
средната стойност за периода е едва 
10%. Дружествата в Групата работят 
основно със собствен ресурс и са 
ниско-зависими от банково 
финансиране.

 10 % 
средна стойност на 
дълг към собствен
 капитал
на годишна база

 54 % 
средна стойност на 
показателя за 
технологичната 
индустрия

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общо собствен капитал 79 307 79 869 81 685 86 267 82 158 98 103 102 201 

Общо пасиви 5 250 4 293 4 836 6 194 11 869 14 165 17 788 

Debt to equity 6.62% 5.38% 5.92% 7.18% 14.45% 14.44% 17.40% 

 
Устойчиво увеличаване на 
печалбата 
Независимо от амбициозната цел пред 
Сирма Груп от постигане на EUR 100 
милиона приходи през 2022 година, които 
бяха споделени при първичното публично 
предлагане, и която се изпълнява успешно, 
Групата успява да реализира и устойчив 
ръст на печалбата. От загуба от BGN 1,5 
милиона през 2010 постепенно нарастване 
до BGN 3,67 милиона през 2016 година. 

Устойчиво се увеличава и маржът на 
нетната печала от отрицателен през 
2010 година и скромният 3,7% през 2011 
година до устойчиво поддържан среден
за периода годишен марж на нетната 
печалба от 9,4%. Маржът на нетната 
печалба се изчислява като отношение 
или частно на нетната годишна 
консолидирана печалба и приходите 
за съответната година.

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Нетна печалба  (1 513) 533 1 881 2 907 9 642 2 215 3 669 

Марж на нетната 
печалба 

-10.7% 3.7% 10.7% 12.7% 34.4% 6.5% 8.8% 

 

Водещи региони на продажби се запазват България, Северна Америка и Европа. Износът на продукти и услуги на 
дружествата от Сирма Груп Холдинг надхвърля 40% през 2016 година, като водещият чуждестранен пазар е 
Северна Америка с дял от 20% от приходите за 2016 година.

*Всички данни са в ‘000 лв.

*Всички данни са в ‘000 лв.
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Нетната печалба на акция, или earnings per 
share (EPS) нарасна до 0,06 през 2016 
година, и така средната стойност на EPS за 
седемгодишния период е достигна 0,492. 
Възвращаемостта на капитала (ROE) се 
стабилизира на стойност от 3.6% и 
възвращаемостта на активите (ROA) 
достигнаха 3,1% в края на 2016 година.

ir@sirma.bg sirmair

Централен офис Директор връзки с инвеститорите

Адрес:   София 1784, България
бул. Цариградско шосе №135, ет.3
Телефон:  +359 2 976 83 10�
Факс:  +359 2 974 39 88

Станислав Танушев
e-поща:  stanislav.tanushev@sirma.bg
Сайт:  http://www.sirma.bg/�
Скайп:  SirmaIR
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0,54 или 54%. През 2016 година Сирма 
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средната стойност за периода е едва 
10%. Дружествата в Групата работят 
основно със собствен ресурс и са 
ниско-зависими от банково 
финансиране.

Устойчиво увеличаване на 
печалбата 
Независимо от амбициозната цел пред 
Сирма Груп от постигане на EUR 100 
милиона приходи през 2022 година, които 
бяха споделени при първичното публично 
предлагане, и която се изпълнява успешно, 
Групата успява да реализира и устойчив 
ръст на печалбата. От загуба от BGN 1,5 
милиона през 2010 постепенно нарастване 
до BGN 3,67 милиона през 2016 година. 

Устойчиво се увеличава и маржът на 
нетната печала от отрицателен през 
2010 година и скромният 3,7% през 2011 
година до устойчиво поддържан среден
за периода годишен марж на нетната 
печалба от 9,4%. Маржът на нетната 
печалба се изчислява като отношение 
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за съответната година.

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EPS -0.0206 0.0073 0.0256 0.0396 0.1935 0.0373 0.0618 

 

25 години дружествата от 
Сирма Груп помагаха на 
фирми и организации да се 
присъединят към дигиталната 
епоха. Дигитализацията беше и 
нашата мисия. Днес, през 2017 година, 
осъзнаваме, че дигитализацията, макар 
да има много положителни страни 
създава два огромни проблема. Първият 
проблем е главоломното увеличаване на 
генерираните данни. Вторият е свързан 
с нуждата от непрекъсната и при това 
бърза промяна на процесите във всяка 
една организация. Решението и на двата 
проблема лежи в допълването на 
човешкия интелект и работна сила с 
изкуствения такъв. Ако до сега 
използвахме само „дигиталната работна 
сила“, то е вече време да приложим на 
практика и изкуствения интелект. 
Донякъде историята се повтаря: точно 
както през 15 век човекът се е 
разглеждал основно като работна сила, 
и по-късно след индустриалната 

революция и до наши дни все повече се 
разчита на човешкия интелект, сега 
преминаваме от използването на 
компютрите като „груба сила“ към 
колаборация с техния „интелект“. 
Разликата, е че при компютрите 
процесът отне едва 30-ина години. След 
представяне и обсъждане със своите 
акционери, Сирма Груп актуализира 
своята Мисия. От 01.07.2017 
дружествата в Групата официално 
започват да я прилагат. 

Ние вярваме, че бъдещето 
принадлежи на „интелигентното 
предприятие“, което прилага 
изкуствения интелект в 
обработката на своите данни  и 
организацията на своите процеси. 

Сирма ще подпомогне точно този 
преход, като използва своя богат 
опит в работата с изкуствения интелект 
и многобройни когнитивни 
технологични решения. 

Убедени сме, че това ще направи 
нашите клиенти по-ефективни, 
по-конкурентоспособни и 
по-продуктивни.

Бъдещето принадлежи
на Intelligent Enterprises

Да подпомогнем 
прехода към 
„Интелигентно 
предприятие“, чрез 
когнитивни софтуерни 
технологии и решения

Цветан Алексиев
Изпълнителен директор 

на Сирма Груп Холдинг


