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АПРИЛ 2020
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
Дата на рейтингов комитет:
Дата на публикуване:
Дългосрочен рейтинг :
Перспектива :
Краткосрочен рейтинг :
Дългосрочен рейтинг по национална скала:
Перспектива:
Краткосрочен рейтинг по национална скала:

Първоначален
рейтинг
20.12.2016
23.12.2016
BBВнегативна
А-3

Преглед

Преглед

27.02.2020
28.02.2020
BBВстабилна
А-3

06.04.2020
10.04.2020
BBВв развитие
А-3

А (BG)
стабилна
А-1 (BG)

А (BG)
стабилна
А-1 (BG)

А (BG)
в развитие
А-1 (BG)

*Бележки:
1) За да се запознаете с пълната рейтингова история вижте таблицата в края на документа;
2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като
след извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива;
3) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с нея
трета страна.

„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 06.04.2020г. заседание на
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан
кредитния рейтинг на „Евролийз Ауто“ ЕАД.
Заседанието е ръководено от д-р по икономика
Кирил Григоров, в качеството му на Председател
на Рейтинговия Комитет. След проведена
дискусия и извършена оцена по възможни ефекти
върху състоянието на дружеството, в резултат на
очакваната криза във връзка с пандемията на
COVID-19, членовете на Рейтинговия Комитет
взеха следното решение:
БАКР потвърждава присъдените на „Евролийз
Ауто“ ЕАД кредитни рейтинги:
 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВкраткосрочен кредитен рейтинг: А-3 ;

,

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: А
(BG), краткосрочен рейтинг по национална
скала: А-1 (BG);
и променя перспективата по тях от „стабилна“
на „в развитие“, с което изразява становището
си за необходима допълнителна бъдеща оценка

на ефектите върху компанията от извънредната
ситуация настъпила във връзка с пандемията на
COVID-19. Такава оценка ще бъде извършвана
постоянно по линия на текущ мониторинг в
следващите няколко месеца, а рейтингът ще бъде
актуализиран ако се налага.
БАКР очаква извънредната ситуация да засегне
дейността на компанията, но оценява и
възможностите тя да бъде подкрепена в
достатъчна степен от холдинговата структура към
която принадлежи, и която БАКР очаква да не
бъде сериозно засегната.
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.bcrabg.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 )

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.
БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ „Евролийз Ауто“ ЕАД
Дългосрочен / краткосрочен кредитен рейтинг:
BBВ- / А-3 (перспектива: в развитие)
Дългосрочен / краткосрочен рейтинг по национална скала:
А (BG) / А-1 (BG) (перспектива: в развитие)

Април 2020г.
Евлоги Георгиев 95, ет. 1
гр. София 1142

тел.:(+359-2) 987 6363
www.bcra-bg.com

Оперативна среда

Суверенен риск

Извънредната ситуация причинена от пандемията
на COVID-19 и предприеманите във връзка с нея
извънредни мерки увеличават значително нивата
на риск за всички участници в икономиката.
Разпространението
на
вируса
влошава
перспективите пред развитието на глобалната
икономика. БАКР е на мнение, че драстичните
мерки за овладяване на заразата, в съчетание с
колапса на цените на петрола и волатилността на
капиталовите пазари, неминуемо ще генерират
мащабен шок в много сектори, региони и пазари,
който ще прерасне в глобална рецесия.
Комбинираните ефекти са безпрецедентни, а
магнитудът им е трудно измерим към момента.

Развитието на икономическите процеси в
страната, включително в контекста на очакваното
присъединяване
на
българския
лев
към
валутнокурсовия
механизъм
ERM
II,
са
анализирани детайлно от „БАКР - Агенция за
кредитен рейтинг“ и отразени в присъдения
непоискан държавен рейтинг на Република
България. Разгледани са ръстът на БВП и БДС по
компоненти, както и динамиката на показателите
на външния сектор. Равнището и структурата на
държавния дълг са оценени положително, като са
отчетени и параметрите на новия дълг, емитиран
през 2019г. Актуалното състояние на банковия
сектор е оценено като стабилно. Резюме от
доклада за присъдения актуален рейтинг на
Република България може да бъде разгледан на
официалния сайт на БАКР:

С текущо изготвяните становища на БАКР по
очакваните ефекти от кризата може да се
информирате от страницата на агенцията –
https://www.bcra-bg.com/bg/home

https://www.bcrabg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_o
ct_2019_bg.pdf

Лизинговият сектор в България е от тези,
които могат да са относително силно засегнати от
извънредната ситуация и очакваната глобална
криза във връзка с COVID 19, тъй като е много
силно зависим от покупателната способност на
населението и бизнеса.
Рейтингова история:
Първоначален
рейтинг
20.12.2016
23.12.2017
BBВнегативна*
А-3

Преглед

Преглед

Преглед

16.05.2017
18.05.2017
BBВстабилна
А-3

05.02.2018
06.02.2018
BBВстабилна
А-3

21.02.2019
22.02.2019
BBВстабилна
А-3

Дългосрочен рейтинг по национална скала:
Перспектива:
Краткосрочен рейтинг по национална скала:

А (BG)
стабилна
А-1 (BG)

А (BG)
стабилна
А-1 (BG)

А (BG)
стабилна
А-1 (BG)

А (BG)
стабилна
А-1 (BG)

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

Преглед

Преглед

Преглед

Преглед

Дата на рейтингов комитет:
Дата на публикуване:
Дългосрочен рейтинг :
Перспектива :
Краткосрочен рейтинг :

27.02.2020
28.02.2020
BBВстабилна
А-3

06.04.2020
10.04.2020
BBВв развитие
А-3

Дългосрочен рейтинг по национална скала:
Перспектива:
Краткосрочен рейтинг по национална скала:

А (BG)
стабилна
А-1 (BG)

А (BG)
в развитие
А-1 (BG)

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
Дата на рейтингов комитет:
Дата на публикуване:
Дългосрочен рейтинг :
Перспектива :
Краткосрочен рейтинг :

*Присъдената „негативна“ перспектива е следствие от приложен таван на рейтинга, който се определя от рейтинга
и перспективата на държавата.
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