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БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

„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 (ESMA) агенции, без териториални или други 

ограничения.  

На проведено на 29.03.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад 
по извършения преглед на кредитния рейтинг на 
„Авто Юнион“ АД. Заседанието е ръководено от 
д-р по икономика Кирил Григоров, в качеството му 
на Председател на Рейтинговия Комитет. След 
проведената дискусия на измененията в периода 
на преглед по множество фактори влияещи на 
рейтинга, членовете на Рейтинговия Комитет 
взеха следното решение: 

БАКР потвърждава присъдените на „Авто 
Юнион“ АД кредитни рейтинги: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВ+ , 
краткосрочен кредитен рейтинг: В ; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
ВВВ+ (BG), краткосрочен рейтинг по 
национална скала: А-2 (BG); 

и променя перспективата по тях от „в 
развитие“ на „стабилна“, с което изразява 
своето становище за поддържаното от 
оценяваната компания стабилно финансово 
състояние в условията на общата икономическа 
криза породена от пандемията на COVID-19.  

БАКР очаква увеличение в нивата на някои 
рискове, на които ще са изложени дружествата от 
групата на „Авто Юнион“ по време на преодоля-
ване на ефектите от кризата, но оценява и 
възможностите те да бъдат подкрепяни в 
достатъчна степен от холдинговата структура към 
която принадлежат, и която БАКР очаква да бъде 
засегната в значително по-ниска степен. 

 

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) 

 

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 ) 
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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 

Извънредната ситуация причинена от 
продължаващата пандемия на COVID-19 и 
предприеманите извънредни мерки за 
овладяването ѝ увеличават значително нивата на 
риск за всички участници в икономиката.  

Суверенен риск 

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 
безпрецедентната криза страната се намира в 
„извънредна епидемична обстановка“ от 
13.05.2020г., а правителството предприе редица 
законодателни мерки за ограничаване на 
негативните икономическите последици.  

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки 
за ограничаване на заразата оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху 
икономическата активност в страната. 
Предварителните данни за 2020г. посочват спад 
на БВП на България от 4.2% след ръст от 3.7% 
постигнат през 2019г. Забавяне се наблюдава в 
динамиката на показателите за потреблението на 
домакинствата, кредитирането, външния сектор, 
както и при инфлационните процеси. През 2020 г. 
равнището на безработица се покачи до 5.1% 
(при 4.2% година по-рано).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Според предварителните данни 
на Министерството на финансите прогнозираното 
салдо по КФП за 2020 г. се реализира, достигайки 
заложения дефицит в размер на 3.5 млрд. лв. или 
3% от прогнозния БВП, след като правителството 
финансира фискални помощи към най-
засегнатите от кризата сектори. Дългът на сектор 
„Държавно управление“ да се покачи до 24.7% от 
БВП към септември 2020г. поради нуждата от 
финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП, но 
остана нисък в сравнителен план. 

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 

Развитие на търговията с нови автомобили 
в България 

Разглежданият сектор е от силно засегнатите от 
глобалната криза във връзка с COVID 19, тъй като 
е много силно зависим от покупателната 
способност на населението и бизнеса, както и от 
отлагането на инвестиционни проекти.  

След последователно понижаващи се ръстове в 
размера на регистрираните в страната нови пътно 
превозни средства в периода 2017-2019 г. (до 
ръст от 6.8% за 2019 г.), поддържаната постоянна 
тенденция на растеж е прекъсната през 2020 г. от 
развилата се финансово-икономическата криза, 
като е отбелязан рязък спад в броя на 
регистрираните нови ППС от 34.7% на годишна 
база. 

Регистрирани нови ППС в България 2016-2020г. 

 

Генерираните приходи от по-голямата част от 
дружествата1 от подсектор търговия с нови 
автомобили до 3.5 тона2, запазват тенденция на 
нарастване и през 2019г., с минималните +1.1% 
(след 8.5% за 2018г. и достигната рекордна 
стойност за последните пет години, включени в 
анализирания период). Анализът на предвари-
телни отчетни данни за 2020г. показва очаквано 

                                                 
1 Обхваща 22 дружества, опериращи в посочения сегмент, за които 

е налице публично достъпна информация (последна дата 
31.12.2019г.), като са включени почти всички оторизирани търговци 
на нови автомобили в страната. 
2 Леки и лекотоварни, при изключени за целите на настоящия 
анализ: товарни (кат.N2 и N3), автобуси (кат.М2 и М3), ремаркета 
/полуремаркета (кат.О) и мотоциклети (кат.L). 

https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/bulgaria-rating
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свиване на приходите в относително широк 
диапазон (20-70%) по марки автомобили и средни 
нива на понижението им за подсектора между 
30% и 40%. В първата половина на 2021г. също 
не могат да се очакват съществени подобрения в 
продажбите.  

Продажба нови леки и лекотоварни автомобили* в България 

 
*изключени са автомобилите от категории: О, N2, N3, M2, M3 и 
мотоциклети (кат.L) за 2020г. 

БАКР очаква формираната от разглежданата 
група нетна печалба за 2020 г. да намалее 
съществено, формирайки негативна тенденция за 
последните две години (2019-2020г.), след 
значителното ѝ понижение за 2019г. (-26.6%), 
когато вече седем от 22-те дружества (три за 
2018г.) отчитат загуби от дейността си, 
възлизаща общо на 4 278 хил.лв. и превишавайки 
с над три пъти общата загуба за 2018г.   

Основен фактор ограничаващ растежа в 
сектора остава ниската покупателна способност 
на българските домакинства. Корпоративните 
клиенти са все още с много висок и пребладаващ 
дял в продажбите. 

Автопаркът в България остава изключително 
стар, с продължаващо нарастване и в периода на 
преглед на дела на автомобилите на възраст над 
20г. (достигащ до 43.6% към началото на 2021г., 
след 40.6% към 02.01.2020г. и 37.0% две години 
по-рано - към 08.01.2018г.), който остава и най-
голямата група в парка. Следва да се отбележи и 
регистрираното понижение в обема на най-
малката група автомобили – тези до 5г. (с 
достигнат дял от 5.9% към началото на 2021г., 
след 6.1% към началото на 2020г. и 5.3% към 
08.01.2018г.). При анализа на тези изменения в 
структурата следва да се взема предвид и 
продължилото поддържане на относително висок 
брой на отписваните превозни средства - през 
последната година 436 хил.бр. (530 хил.бр. за 
2019г.), включително и под влияние на 
законодателните промени от 2017г., които 
предвиждат задължително дерегистриране 

(служебно) на ПС без валидна застраховка 
„Гражданска отговорност“. Броят на отписаните 
през 2020г. ПС (общо 241 хил.бр., при 302 хил.бр. 
година по-рано) продължава да надхвърля 
значително общия обем на регистрираните (като 
също се отбележи и понижението от над 20% на 
годишна база в общия брой на регистрираните в 
страната през 2020г. превозни средства (нови и 
втора употреба). 

Първите пет пазарни позиции по марки 
автомобили остават непроменени през 
последните пет години (2016-2020г.), заемани 
съответно от: Дачия, Рено, Шкода, Тойота и 
Фолксваген, като всяка една от тях продължава 
да бележи покачващи се дялове спрямо общия 
обем продажби. В последната година (2020г.) 
регистрираните автомобили Дачия (неизменен 
лидер в подреждането в последните пет години) 
намаляват с една трета (-33.2%), а подобни са 
отчетените спадове и за Фолксваген (-35.9%) и 
Тойота (-30.8%). Малко по-ниски в относителен 
размер са пониженията в продадените 
автомобили Шкода (-25.5%), а най-ниски са тези, 
за Рено (-16.7%).  

Търговците на нови автомобили оперират в 
условия на много силна конкуренция на 
относително малък пазар, при свити търговски 
маржове и при относително умерен риск от 
навлизане на нови конкуренти. Последният 
остава зависим от търговските политики на 
производителите на автомобили и големите техни 
търговци, ведно с възможностите на местните 
дилъри да изпълняват високите изисквания за 
обслужване и сервиз. Влияния оказват и 
глобалните сливания на отделни марки, които в 
последствие преконфигурират и дилърската 
мрежа. За 2021г., характерно такова е сливането 
на FCA (Fiat-Chrysler Automobiles) и PSA (Peugeot 
S.A.). 

Средният търговски марж на компаниите от 
разглеждания подсектор намалява с над 3 п.п. 
през 2019г., достигайки ниво от 7.4% (10.6% за 
2018г.), и продължава да следва общ низходящ 
тренд за последните пет отчетени финансови 
години (2015-2019г.), отразявайки наличието на 
изключително силна конкуренция в сектора. 

През 2019г. общата стойност на задълженията в 
сектора намалява (текущите с 15.9%) с темп, 
изпреварващ понижението в активите (12.1% за 
текущата им част), с което ликвидността в 
подсектора е подобрена, като нивото на текущата 
достига до 1.48 към края на 2019г. (1.39 година 
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по-рано и 1.09 в края на 2017г.), а това на бързата 
се покачва до 0.80 в края на 2019г. (при 0.70 в 
края на 2018г.).    

Позитивно влияние върху развитието на сектора 
в анализирания период продължават да оказват 
стабилните лизингов сектор и банкова система, 
ведно с ниските лихвени нива по предлаганите от 
тях продукти, както и поддържаното общо 
възходящо развитие на икономиката на страната. 
 

„Авто Юнион“ АД 

„Авто Юнион“ АД (Авто Юнион) е холдингова 
компания обединяваща инвестициите на 
„Еврохолд България“ АД в автомобилния сектор. 
Дружеството е регистрирано в Република 
България и осъществява дейността си съгласно 
българското законодателство. Чрез свои дъщерни 
дружества, Авто Юнион предлага на българския 
автомобилен пазар осем марки автомобили (а 
една от тях и на македонския и косовския), което 
го превръща в дружество с най-богат управляван 
портфейл от автомобилни брандове в България. 

В периода на преглед не е извършвана промяна в 
основния капитал на дружеството и след 
последното му увеличение (2012г.) от „Еврохолд 
България“ АД, той възлиза на 40 004 хил.лв., 
разпределени в 80 008 броя акции (поименни, 
непривилегировани), с номинал по 500 лв. всяка. 
Няма изменения и в акционерната структура, в 
която мажоритарен собственик с дял от 99.99% 
(към 31.12.2019г.) е „Еврохолд България“ АД.  

Участията в дъщерни дружества към 31.12.2020г. 
са представени в следващата схема:  

 

Промените в инвестициите включват:  
• увеличаване на капитала на „Мотобул“ 
ЕАД с 400 хил.лв. до 2 000 хил.лв. (Реш.СД от 
18.6.2020г.), след като малко преди това (Реш.СД 
от 01.6.2020г.) намалява капитала му от 3 на 2 
млн.лв., чрез намаляване на номиалната 
стойност на акциите. С това общата стойност на 
инвестицията нараства за периода на преглед до 
16 134  хил.лв. към 31.12.2020г. (15 734 хил.лв. 
към края на 2019г.); 
• вливане (чрез откупуване на 
дружествените дялове) на „Ауто Италия - София“ 
ЕООД (капитал 100 лв.) в едноличния си 
собственик „Ауто Италия“ ЕАД. Първото 
дружество е учредено в началото на 2019г. с 
идеята да изпълнява функциите на дилър за 
гр.София за марките ФИАТ, Мазерати и Алфа 
Ромео, докато неговия собственик поеме само 
функциите на вносител на тези марки в България. 
С цел оптимизиране на разходите, ръководството 
на Авто Юнион решава отново да обедини двете 
дейности в едно дружество. 
 

Дружеството е с едностепенна система на 
управление осъществявано от Съвет на 
директорите (СД), без промени в периода на 
преглед и състав към 31.12.2020г.: 

 Кирил Иванов Бошов - Председател на 
Съвета на директорите; 

 Милен Асенов Христов – Заместник 
председател на СД; 

 Асен Емануилов Асенов - Член на Съвета 
на Директорите и Изпълнителен директор. 

Не са обявени промени в стратегическите цели 
на дружеството: 

 Осигуряване на адекватна доходност на 
капитала; 

 Утвърждаване на основните дъщерни 
компании на холдинга, като лидери в 
региона; 

 Постигане  на лоялна и диверсифи-
цирана клиентска база, 

които в периода на преглед са допълнени от 
мерки за ограничаване влиянието от развитието 
на пандемичната криза.  

В периода на преглед управлението на 
компанията е повлияно в съществена степен от 
въздействията на COVID-19 върху дейността. 
Като основен риск за дружеството е изведено 
очакваното намаление на продажбите, а в 
противодействие на ефектите от това са 
предприети мерки за оптимизация/съкращаване 
на разходи и повишаване ефективността на 
дейностите, оптимизация на кредитната 
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експозиция и складовите запаси (включително 
централизиране на доставки). Извършен е 
преглед и актуализация на модела за 
изчисляване на очакваните кредитни загуби от 
експозиции към клиенти (завишен размер на 
загуби в случай на неизпълнение и респективно 
размер на очакваните кредитни загуби). 
Ръководството оценява като реална възможност 
влошаването в кредитното качество на 
контрагентите, но и очаква относително бързо 
възстановяване на икономическото развитие в 
страната (края на 2021 и началото на 2022г.) към 
средни нива от преди началото на пандемията. 

Всяка компания в Групата е сертифицирана по 
международните стандарти за управление на 
качеството ISO 9001:2008, а отделно от това и 
отговаря за покриването на изисквания от 
производители/дилъри на отделните марки за 
състояние на оборудване, квалификация на 
персонал и начин на работа. Редовно се 
провеждат обучения на механици и търговци на 
автомобили. Дружествата ползват единна 
управленска информационна система. Въведени 
са правила за бюджетиране, текущ контрол и 
анализ на резултатите. 

В периода на преглед оперативната дейност на 
дружествата от групата, търгуващи с нови 
автомобили3 се характеризира с:  

- запазен тренд на нарастване в приходите от 
продажби през 2019г., с относително слабото 
увеличение от 2.5% (значително по-ниско от 
отчетените в предходни години - 14.7% за 2018г. 
и 18.7% за 2017г.), който позитивен тренд е 
прекъснат през 2020г., със значителното им 
понижение от 29.4% (64.7 млн.лв. в абсолютна 
стойност), отразяващо ефектите от пандемичната 
криза.; 

- запазена пазарна позиция с пазарен дял от 
12.0% за 2019г. и 12.2% за 2020г.; 

- общо намалени за 2020г. финансови 
резултати във всички дъщерни дружества, при 
запазване на по-добри такива от лидерите в 
групата - „Еспас Ауто“, „Н Ауто София“ и „Стар 
Моторс“;  

Отделните търговци в групата запазват като 
конкурентно предимство принадлежността си 
към едно холдингово дружество, даваща 
възможност за по-ефективно осъществяване на 
дейността, чрез обединяване на технически 

                                                 
3 Допълнителните сервизна и други дейности (Мотобул, Авто 
Юнион Сервиз и ЕА Пропъртис) са анализирани отделно 

сервиз, общо договаряни доставки, обмен на 
кадри и управленски опит. Силната синергия от 
участието им в обща холдингова структура с 
лизинговата компания „Евролийз Ауто“ ЕАД и 
застрахователната „Евроинс Иншурънс Груп“ АД, 
позволява също реализиране на преимущества, 
чрез оформяне на по-привлекателни за клиентите 
ценови пакети.  

На индивидуална база, „Авто Юнион“ АД отчита 
за 2020г. нараствания на разходите за 
оперативна дейност (с 40.2%) и на финансовите 
разходи (с 16.1%), които не се покриват от 
увеличението на приходите от продажби (25.2%) 
и заедно със запазените непроменени финансови 
приходи, водят до формиране на отрицателен 
нетен финансов резултат – загуба в размер на 
498 хил.лв. (значително по-голяма от загубата за 
2019г., в размер на 63 хил.лв., идваща след 
печалба за 2018г. от 544 хил.лв.). Основен 
източник на негативния ефект върху финансовия 
резултат за 2020г. е увеличението в разходите за 
външни услуги, допълнено от увеличени разходи 
за персонал и нараснал размер на разходи за 
лихви. През годината се понижава размера на 
получените дивиденти, но се увеличава 
съществено размера на приходите от лихви по 
предоставени от дружеството заеми. 

Собственият капитал продължава да намалява 
под влияние на формираните за 2019г. и 2020г. 
отрицателни финансови резултати.  

След като през 2019г. общата стойност на 
активите намалява с 6.5%, през 2020г. се 
наблюдава увеличението ѝ с 11.4% (или с 8.2 
млн.лв.), като към края на годината е достигнат 
размер от 80.8 млн.лв. (най-висока абсолютна 
стойност за последните десет години). Основното 
увеличение настъпва по линия разчетни 
взаимоотношения в Групата, довели до 
значително нараснали вземания от свързани 
лица по заеми, обвързано с увеличен размер на 
задължения по заеми към свързани лица.  

В частта на Пасива, извън измененията в 
резулата на вътрешно-груповите разчети, се 
наблюдава увеличение в размерите на 
привлечено външно (банково) финансиране, 
компенсирано почти изцяло по стойност от 
намаления по задълженията към доставчици и 
други.  

Постигнатите стойности по ключови финансови 
показатели са удовлетворителни, като 
практически непроменени са тези за 
задлъжнялост (обща и кредитна), а са подобрени 
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тези за ликвидност. Осигуряваното ниво на 
приходи е напълно достатъчно за покриване на 
задълженията по обслужвания от дружеството 
облигационен заем и по банковата му кредитна 
експозиция.  

На база консолидирани отчети, основните 
тенденции във финансовото представяне на 
холдинга „Авто Юнион“ АД, за периода на преглед 
на кредитния рейтинг, следва да се разглеждат в 
две плоскости – преди и след възникване на 
ковид-кризата, и могат да бъдат обобщени, като: 

 Запазена тенденция на нарастване в 
приходите от дейността през 2019г. (постоянна 
след 2012г.), с формирано увеличение на 
годишна база от 8.1% (9.3% за 2018г.), след което 
значителен спад през 2020г., от 31.8% на 
годишна база, получено основно по линия на 
намалелите приходи от продажби на стоки (с 
32.1%) и допълнено от също значително 
понижение в други приходи (36.7%), повлияно от 
отсъствието на значими положителни резултати 
от операции с финансови активи; 

 Консолидираният нетен финансов 
резултат за 2019г. е нарастваща печалба, 
възлизаща на 5 283 хил.лв. (3 438 хил.лв. за 
предходната година), последвана от понижение 
на резултата за 2020г. (предварителни данни) до 
нетна печалба в размер на 1 532 хил.лв.; 

 През 2019г. и 2020г. в групата е формиран 
значително по висок размер на задълженията си 
по финансов лизинг и друго търговско 
финансиране, като нарастването е формирано 
почти изцяло от възникналите от прилагане на 
новия МСФО 16 лизингови задължения по 
правата на ползване на активи по лизингови 
договори. Извън тази линия на нарастване, 
задълженията по получени търговски заеми (вкл. 
по финансов лизинг) намаляват с 40.6% на 
годишна база към края на 2020г. Стойността на 
банковите заеми намалява през 2019г. (с 21.3% 
на годишна база), но се увеличава през 
следващата година с 33.3% на годишна база. 
След като задълженията по облигационни 
емисии нарастват със 118.1% през 2018г. 
(следствие на емитиран в средата на годината 
чрез „Мотобул“ ЕАД нов облигационен заем), в 
периода на преглед техния размер се понижава 
постепенно до 14.9 млн.лв. към края на 2020г. (от 

които малко под 6 млн. падежиращи в края на 
2022г., а остатъкът през юни 2028г. 

 В периода на преглед вземанията от 
свързани лица продължават да превъзхождат 
задълженията, запазвайки ролята на 
оценяваната компания като кредитор на 
мажоритарния си собственик „Еврохолд 
България“; 

 За 2020г. е отчетено общо намаление на 
актива със значителните 10.9% на годишна база, 
формирано главно под влияние на понижените 
запаси от стоки, допълнено от намалели ДМА и 
търговски вземания от клиенти, срещу които в 
противоположна посока въздействат увеличения 
във вземанията от свързани лица. 
 

Повишените нива на банковите задължения през 
периода на преглед, са компенсирани напълно от 
намаление на задълженията по търговско 
кредитиране, в резултат на което показателите за 
кредитна задлъжнялост към края на 2019г. и 
2020г. се понижават спрямо нивото им от края на 
2018г. Общо слабо понижение за периода се 
наблюдава и в общата задлъжнялост (до 0.86 
към края на 2020г., спрямо 0.90 в края на 2018г.). 
Въпреки това, тези стойности продължават да 
надхвърлят значително равнищата отчетени от 
конкурентните компании в референтна група, а 
стойността на задълженията по кредити и 
облигационни заеми към края на 2020г. 
надхвърлят с близо три пъти размера на 
собствения капитал. 

Текущата ликвидност намалява слабо през 
последните две години (2019-2020г.), а бързата 
продължава да се подобрява. 

 

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

 

Основни финансови данни за компанията, на 
консолидирана основа, са представени в 
следващата таблица: 
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Основни финансови данни: 

Показател 2020* 2019 2018 2017 2016 2015 

Активи 128 262 144 008 141 503 136 395 118 207 113 549 
Общо приходи 173 504 253 879 234 818 214 715 177 351 163 124 
Нетен финансов резултат 1 532 5 283 3 438 258 -842 899 

Нетни приходи от продажби 172 747 253 376 234 318 214 285 177 060 160 735 
Разходи за оперативна дейност 168 318 244 735 227 676 211 226 175 671 159 949 
Финансов резултат от оперативна дейност 4 429 8 641 6 642 3 059 1 389 786 

Финансови приходи 757 503 500 430 291 2 389 
Финансови разходи 3 277 3 551 3 301 2 888 2 182 2 143 
Нетен резултат от финансова дейност -2 520 -3 048 -2 801 -2 458 -1 891 246 

EBIT (печалба преди лихви и данъци) 4 581 8 470 6 384 3 002 1 259 2 629 
EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации) 11 166 15 199 9 205 5 508 3 784 5 169 
EBITDA / лихвени плащания 4.18 5.28 3.62 2.29 2.15 3.24 

Нетна рентабилност на приходи от продажби 0.89% 2.09% 1.47% 0.12% - 0.33% 
Рентабилност на собствения капитал 11.6% 36.9% 32.2% 1.4% - 4.3% 
Обща задлъжнялост (ливъридж) 0.86 0.87 0.90 0.84 0.81 0.80 
Кредитна зависимост 2.75 2.17 3.38 1.30 0.96 1.55 
Коефициент на платежоспособност (фин.автономност) 0.12 0.11 0.08 0.16 0.20 0.23 
Текуща ликвидност 0.94 0.97 1.00 1.00 0.85 0.86 
Бърза ликвидност 0.59 0.46 0.34 0.31 0.31 0.36 

* данни за 2020г. по предварителни отчети 

 

Рейтингова история: 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
Първоначален 

рейтинг 
Преглед Преглед Преглед Преглед 

Дата на рейтингов комитет: 13.02.2017 29.03.2018 28.03.2019 27.03.2020 29.03.2021 

Дата на публикуване: 17.02.2017 30.03.2018 29.03.2019 01.04.2020 01.04.2021 

Дългосрочен рейтинг : BB+ BB+ BB+ BB+ BB+ 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна в развитие стабилна 

Краткосрочен рейтинг : B B B B B 
      

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

ВВB+ (BG) ВВB+ (BG) ВВB+ (BG) ВВB+ (BG) ВВB+ (BG) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна в развитие стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

А-2 (BG) А-2 (BG) А-2 (BG) А-2 (BG) А-2 (BG) 

 


