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2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице, като 
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трета страна. 

  
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 01.04.2022г. 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 „стабилна“ 
на „негативна“, с което изразява своето 
становище за: 1) очаквано значително свиване в 
дейността на компанията от продажба на ключови 
инвестиции, осигуряващи основната част от 
печалбите за групата и 2) негативни очаквания в 
средносрочен план за развитието на сектора, в 
който дружеството оперира.  

БАКР оценява като задоволително общото 
финансово състояние на „Авто Юнион“ АД и не 
очаква затруднения по възможностите му да 
покрива своевременно своите задължения.  

 

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) 
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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. 

 

Оперативна среда 

Суверенен риск 

Заради безпрецедентната криза, резултат от 
възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб, в България е в сила „извън-
редна епидемична обстановка“ от 13.05.2020 г. 
насам. В края на 2021г. се сформира ново 
правителство, което представлява четири-
партийна коалиция, начело с партията 
„Продължаваме промяната“, и е изправено пред 
редица предизвикателства. Висока степен на 
несигурност пред развитието на страната създава 
повишеният геополитически риск, произтичащ от 
военния конфликт на територията на Украйна.  

В резултат от пандемията и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване, българската 
икономика отчете спад от 4.4% през 2020г., а от 
началото на 2021г. е налице възстановяване на 
икономическата активност. След забавянето, 
наблюдавано в развитието на показателите за 
потреблението на домакинствата, кредитира-
нето, външния сектор и инфлацията през 
предходната година, през деветмесечието на 
2021г. динамиката е обратна, а постигнатият 
реален ръст е средно 3.6% на годишна база. 
Равнището на безработица плавно се понижи до 
4.6% към Q3 2021г. (при 5.1% средно за 2020г.).  

България навлезе в ковид-кризата със стабилна 
фискална позиция и ниско равнище на държавния 
дълг. Салдото по КФП за 2020г. отчете касов 
дефицит от 3.0% от БВП, след като 
правителството финансира фискални помощи 
към най-засегнатите от кризата сектори. За 2021г. 
Министерството на финансите очаква 
достигането на бюджетен дефицит от 3% и 
преизпълнение на заложените постъпления. 
Съотношението на дълга на сектор „Държавно 
управление“ възлиза на 24.2% от БВП към 
септември 2021г., слабо понижавайки равнището 

си спрямо края на 2020г. и оставайки нисък в 
сравнителен план. 

Година след като България стана член на 
банковия съюз на ЕС, а българският лев 
официално е част от ERM II, през юли 2021г. 
беше представен и Националният план за 
въвеждане на еврото в България при целева дата 
1 януари 2024г. Към края на септември 2021г. 
банковият сектор остава устойчив въпреки 
икономическите сътресения. Капиталовите 
съотношения и ликвидността на банките са на 
високи равнища, подкрепяни от устойчивия ръст 
на депозитната база и възобновения ръст на 
печалбата. 

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/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2021_bg.pdf  

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 нарушените вериги за 
доставки и забавянето в производството на 
автомобили, затрудненията в сектори транспорт и 
туризъм, към които се добавят характерните за 
местния пазар ниска покупателната способност 
на населението и бизнеса, както и от отлагането 
на инвестиционни проекти по времето на 
пандемията.  

През 2021г. се наблюдават първите признаци за 
постепенно излизане на сектора от кризата и 
формирани общо положителни тенденции към 
възстановяване на продажбите, резултатите и 
общото финансово състояние на участниците в 
него. 

Навлизането в нова икономическа криза под 
въздействието на въвеждани санкции във връзка 
със събитията в Украйна дава основания за нови 
негативни очаквания за развитието на сектора в 
страната.  

След трайно поддържани ръстове в размера на 
регистрираните в страната нови пътно 
превозни средства (ППС) до края на 2019г. (до 
отчетено ниво от 53.2 хил. броя и увеличение с 
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6.8% за посочената година), под влиянието от 
финансово-икономическата криза, свързана с 
пандемията на COVID-19, за 2020г. е отбелязан 
рязък спад в броя на регистрираните нови ППС от 
34.7% на годишна база (до ниво от 34 742 бр.). 
През 2021г. се наблюдават признаци на започващ 
изход от кризата, но въпреки отчетения ръст в 
продажбите от 17.9% на годишна база, 
реализираният общ брой нови автомобили остава 
на относително ниско ниво (близо 41 хил. 
автомобила) спрямо последните три години преди 
кризата (2017-2019г.). 

Регистрирани нови ППС в България 2016-2021г. 

 
Източник: МВР-КАТ 

Генерираните приходи от по-голямата част от 
дружествата1 от подсектор търговия с нови 
автомобили до 3.5 тона2 регистрират годишно 
понижение за 2020г. от 20.8%, прекъсвайки 
тенденцията на растеж от предходните 5 години. 

 Продажба нови леки/лекотоварни автомобили* в България (брой) 

 
*за целите на анализирания секторен сегмент е изключено 
влиянието от продажбите на автомобили от категории: О, N2, 
N3, M2, M3 и L 

                                                 
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). 

Отчитайки увеличението в броя на регистрира-
ните нови автомобили през 2021г. (спрямо 
2020г.), може да се очаква и формиране на ръст в 
приходите от продажби в сектора, но без да 
бъдат достигнати нивата от 2019г.  

Основен фактор, ограничаващ растежа в 
сектора, остава ниската покупателна способност 
на българските домакинства. Корпоративните 
клиенти остават все още с много висок и 
преобладаващ дял в продажбите на нови 
автомобили. 

Автопаркът в България остава изключително 
стар, с продължаващо в периода на преглед 
нарастване в дяловете на най-старите 
автомобили (тези на възраст над 20г. достигат до 
49.4% към началото на 2022г., спрямо 43.6% 
година по-рано, а групата между 15-20г. е с дял от 
26.1%, след 25.6% година по-рано). Същевре-
менно най-новите (групата 0-5г.) са с дял, 
намаляващ до 4.7% към 03.01.2022г., след 5.9% и 
6.1% в предходните две години.  

Топ шестте марки автомобили по пазарни 
позиции остават непроменени през последните 
две години (2020-2021г.), като включват: Дачия, 
Рено, Тойота, Шкода, Пежо и Фолксваген 
(подредени по брой продадени автомобили за 
2021г.). За 2021г. при Шкода и Фолксваген са 
отчетени понижения в броя продадени единици, а 
при останалите марки се наблюдават покачвания 
(най-силно изразени за Тойота +27.3% и Пежо с 
+20.2% спрямо 2020г.). 

Дачия остава неизменен лидер в подреждането в 
последните шест години (при подържан дял от 12-
13% по брой продадени нови автомобили в 
периода 2019-2021г.).  

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.). 
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Средният търговски марж на компаниите от 
разглеждания секторен сегмент (изчислен като 
съотношение между приходи от продажба на 
стоки и тяхната балансова стойност) се 
изменя волатилно в последните пет години, като 
след намалението му с близо 3 п.п. през 2019г. 
(до ниво от 7.5%) нараства съществено за 2020г. 
(до 12.2%). 

След понижението в стойността на управля-
ваните в подсектора активи през 2019г. с 5.4% 
на годишна база (след ръст от 4.2% за предход-
ната година), през 2020г. се наблюдава ново 
понижение от 8.2% на годишна база. Аналогичен 
тренд, но при по-ясно изразени темпове, е 
формиран по общия размер на задълженията, 
които след понижение от 6.8% за 2019г., 
намаляват с 16.7% към края на 2020г. Това се 
пренася в характерно за 2020г. понижение в 
нивата на всички показатели за задлъжнялост 
(обща, капиталова и кредитна), но не повлиява 
съществено на ликвидността (като нивото на 
текущата намалява до 1.41 към края на 2020г., 
спрямо 1.47 година по-рано). 

Позитивно влияние върху развитието на сектора 
в анализирания период продължават да оказват 
стабилните лизингов сектор и банкова 
система, наред с ниските лихвени нива по 
предлаганите от тях продукти. 
 

„Авто Юнион“ АД 

„Авто Юнион“ АД (Авто Юнион) е холдингово 
дружество, обединяващо инвестициите на 
„Еврохолд България“ АД в автомобилния сектор. 
Дружеството е регистрирано в Република 
България и осъществява дейността си съгласно 
българското законодателство.  

В периода на преглед на кредитния рейтинг не е 
извършвана промяна в основния капитал на 
компанията и след последното му увеличение, 
извършено на 23.05.2012г. от „Еврохолд 
България“ АД, той възлиза на 40 004 хил.лв., 
разпределени в 80 008 бр. акции (поименни, 
непривилигеровани) с номинал по 500 лв. всяка. 
Няма изменения и в акционерната структура, в 
която мажоритарен собственик с дял от 99.99% 
(към 31.12.2021г.) е „Еврохолд България“ АД.  

Участията в дъщерни дружества към 31.12.2021г. 
са представени в следващата схема, заедно с 
размера на инвестициите в тях към същата дата и 
маркирани промени в периода на преглед 
(настъпили и в процес на сделка):  

* 16.11.2021г. - подписан  предварителен договор за 

продажба на "Стар Моторс" ЕООД

        * 2.9.2021г. - вписваnе в ТР на новорегистрирано

        дружество

* 31.8.2021г. - придобиване на 100% от капитала на 

дружеството (51% до този момент)

* 3.9.2021г. - смяна на наиемнование - от "Булвария 

Варна" ЕООД на "Булвария" ЕООД

* 2.8.2021г. - финализиране продажбата на "Н Ауто София" 

ЕАД (след извършена на 10.6.2021г. - продажба на "ЕА 

Пропъртис" ООД на "Н Ауто София" ЕАД)"А
вт

о 
Ю

ни
он

" 
А

Д

"Ауто Италия" ЕАД
- 100%, 17 620

"Стар Моторс" ЕООД
- 100%, 3 500 (1 500)

"Авто Юнион Сервиз"
ЕООД - 100%, 300

"Н Ауто София" ЕАД -
100%, - (11 047)

"Булвария" ЕООД -
100%, 8 667

"Мотобул" ЕAД
- 100%, 16 134

"Дару Кар" ЕАД
- 100%, 9 789

"Еспас Ауто" OOД
- 51%

Стар Моторс ДООЕЛ, 
Македония - 100%

Star Motors Sh.P.K.
Косово - 100%

"ЕА Пропъртис" ООД
- 51%, - (36)

"Бензин Финанс" ЕАД
- 100%, 1 083

"Булвария София" 
ЕАД - 100%, 129

Bopar Pro S.R.L.
Romania - 99%

"Мотохъб" ООД -
100%, -

"Чайна Мотор Къмпани" 
АД - 80%, 12

 

Основните промени в инвестициите в дъщерни 
дружества в периода на преглед са свързани с 
освобождаване от инвестициите в три водещи 
за представянето на групата дружества („Н 
Ауто София“ ЕАД, „Еспас Ауто“ ООД и „ЕА 
Пропъртис“ ООД) и подписване на предварителен 
договор за продажба на четвърта инвестиция – 
тази в „Стар Моторс“ ЕООД. Измененията 
включват:  

 Сключен от „Авто Юнион“ АД с „Н Ауто 
София“ ЕАД договор за продажба (от 
10.06.2021г.) и прехвърляне правото на 
собственост на всички притежавани от „Авто 
Юнион“ АД дружествени дялове от капитала на 
„ЕА Пропъртис“ ООД (съставляващи 51%); 

 След получено от КЗК разрешение по 
сделка за придобиване на пряк едноличен кон-
трол на „Булфарма“ ООД върху „Н Ауто София“ 
ЕАД и непряк съвместен контрол върху „Еспас 
Ауто“ ООД и „ЕА Пропъртис“ ООД (Решение 
736/15.07.2021г. по договор от 28.06.2021г.), с 
джиро от 02.08.2021г., в полза на „Булфарма“ 
ООД са прехвърлени всички 4 418 528 броя акции 
от капитала на „Н Ауто София“ ЕАД, с което е 
финализирана сделката по продажбата на тези 
инвестиции; 

 Извършено увеличение на капитала на 
„Стар Моторс“ ЕООД от 1 500 хил.лв. на 3 500 
хил.лв. посредством издаването на нови дялове 
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(в съответствие с Решение на СД на „Авто 
Юнион“ АД от 02.07.2021г.). Вноската в размер на 
2 млн.лв. е внесена ефективно в полза на 
дружеството. На  16.11.2021г. „Авто Юнион“ АД, в 
качеството си на едноличен собственик на 
капитала на „Стар Моторс“ ЕООД, подписва 
предварителен договор за продажба на 
дружеството с „М Тракс България“ ЕООД.  
Документите за сделката са представени в КЗК за 
одобрение. Към 25.03.2022г. в Търговския 
регистър не е вписана промяна в собствеността 
на „Стар Моторс“ ЕООД, показваща финали-
зиране на сделката; 

 Вписано на 02.09.2021г. в Търговския 
регистър новорегистрирано дружество „Чайна 
Мотор Къмпани“ АД (Учредителното събрание от 
25.08.2021г.), в което „Авто Юнион“ АД записва 
акции, съответстващи на 80% от капитала на 
дружеството. Законоустановената минимална 
вноска в размер на 25% от записания капитал е 
внесена по набирателната сметка на новото 
дружество и формира размера на инвестицията 
на „Авто Юнион“ АД към края на 2021г. в размер 
на 12 хил.лв. Подписани са договори за бъдещ 
внос за местния пазар на китайски автомобили на 
Dongfeng Motor Corporation; 

 Вписана на 03.09.2021г. промяна в 
наименованието на „Булвария Варна“ ЕООД, ЕИК 
813102397, променящо се на „Булвария“ ЕООД; 

 Придобиване на 100% от капитала на 
„Мотохъб“ ООД - договори за покупко-продажба 
на дялове с двамата съдружници са подписани на 
31.08.2021г. (притежаваните до този момент от 
„Авто Юнион“ дялове са 51%); 

 Bopar Pro SRL (дъщерно на „Мотобул“ 
ЕАД) е в процес на ликвидация. 
 

„Авто Юнион” АД е с едностепенна система на 
управление, осъществявано от Съвет на 
директорите (СД), в чийто състав е извършена 
една промяна в периода на преглед. На 
извънредно заседание на ОСА от 21.06.2021г. от 
състава на СД е освободен дългогодишният му 
председател Кирил Бошов, а за нов член на СД е 
избран Стефан Любомиров Бояджиев. Така, 
съставът на СД към 31.12.2021г. включва:  

 Милен Асенов Христов – Председател на СД; 

 Асен Емануилов Асенов - член на СД и 
Изпълнителен директор; 

 Стефан Любомиров Бояджиев – Заметник 
председател на СД. 

Не са обявени промени в стратегическите цели 
на дружеството, но ограничаването на моделната 
гама в продажбите на групата, чрез излизане от 
структурата ѝ на дружествата, търгуващи с 
„Дачия“, „Рено“ и „Нисан“, планираната продажба 
на ексклузивното представителство за „Мазда“ и 
затрудненото представителство за FIAT (от 
сливането на FCA и PSA), влияят съществено 
върху пазарната позиция на „Авто Юнион“. 
Обявен е стремеж за бъдещо развитие на 
продажби на китайски автомобили и развиване на 
стратегия за нишово позициониране на пазара на 
луксозни италиански супер-автомобили (където 
представяните до момента брандове са 
допълнени от сключения договор с Ferrari S.p.A. 
за предлагане на сертифицирани от италианската 
компания употребявани модели на бранда, както 
и сервизни услуги за тях). Бъдещите възможности 
за развитие на стартиралите през 2021г. 
продажби на ГАЗ към момента са с висока степен 
на неопределеност заради ситуацията около 
налаганите санкции на Руската Федерация. 

Като реален риск се запазва възможността от 
влошаване в кредитното качество на 
контрагентите, което се подсилва от очаквания за 
затруднения в общото икономическо развитие в 
страната. 

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 
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 не 
извършва самостоятелна търговска дейност. 
Дружеството управлява паричните потоци, 
акумулирани в рамките на холдинговата група, и 
тяхното разпределение в зависимост от текущите 
нужди на дъщерните предприятия. Основна част 
от приходите му са реализирани от разпределяне 
на дивиденти, от сделки с финансови инстру-
менти и инвестиции, от лихви по финансиране на 
дъщерните дружества. Допълват ги приходи от 
оказване на консултантски и други услуги на 
компании от групата. 
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В периода на преглед Собственият капитал на 
дружеството нараства съществено под влияние 
на формирания висок положителен нетен 
финансов резултат за 2021г.3  (в размер на 8.0 
млн.лв.), реализиран изцяло по линия на 
извършени сделки по продажба на инвестиции. 
Отчетената по това перо печалба възлиза на 11.3 
млн.лв.) и покрива увеличения в разходите за 
дейността. Съществено влияние върху резултата 
оказва отсъствието на приходи от дивиденти (750 
хил.лв. за 2020г.), които са с произход 
продадените инвестиции в дъщерни дружества. 

Отчетната 2021г. се характеризира със 
съществено нарастване в общата стойност на 
активите - с 30.8% (или с 24.9 млн.лв.), след ръст 
през 2020г. с 11.4% (или с 8.3 млн.лв.). Освен 
посочената вече печалба от извършената сделка 
с инвестиции, средства за този растеж са 
осигурени чрез привлечено финансиране по 
краткосрочни заеми от финансови институции. 
Към края на 2021г. задълженията по кредитната 
екпозиция към финансови институции нарастват 
значително. В периода на преглед „Авто Юнион“ 
предоставя заеми към свързани лица в групата 
(основно към крайния си собственик „Старком 
Холдинг“ и едно от дружествата от общата му 
група - „Евроинс Иншурънс Груп“ ЕАД), които 
формират високо ниво на вземания от свързани 
лица.  

Последните се превръщат в структурно силно 
значими активи, с дял от 44.3% в общата 
стойност на актива към края на 2021г. (спрямо 
13.5% година по-рано).  

Делът на основните до момента - инвестициите 
в дъщерни предприятия, се понижава до 54.1% 
към края на 2021г. (от 81.8% година по-рано), 
повлиян едновременно от нарастването на взема-
нията от свързани лица по предоставени заеми и 
от понижението в стойността на инвестициите. 

Най-съществената промяна в структурата на 
задълженията е свързана с посоченото вече 
значително нарастване в размера на 
кредитната експозиция на дружеството към 
финансови институции, с което делът на 
последните достига до 43.5% от общите 
задължения на дружеството. Задълженията по 
облигационни заеми намаляват относително 
слабо като абсолютна стойност (в съответствие с 
падежирания по главницата) и по-съществено 

                                                 
3 Навсякъде данните за 2021г. са по предварителни, неодитирани 
финансови отчети 

като дял в общите задължения – до 9.0% към 
края на 2021г. Значително понижение се 
наблюдава в дела на задълженията към 
свързани лица – от 77.3% към края на 2020г. до 
44.9% към края на 2021г., което съответства и на 
намаление в абсолютната им стойност. 

С промяната в структурата на инвестициите и 
балансовите позиции на „Авто Юнион“, влиянието 
върху бъдещите му финансови резултати (на 
индивидуална база) се прехвърля от размера на 
изплащаните дивиденти към размера на 
лихвените приходи по предоставени заеми на 
свързани лица от групата, към която то 
принадлежи.  

Постигнатият висок положителен финансов 
резултат води до силни позитивни изменения в 
показателите за рентабилност и покрития на 
лихвените плащания. Като по-характерни следва 
да се отбележат увеличеното ниво на кредитна 
зависимост, при запазено равнище на обща 
задлъжнялост и оставащите ниски нива на 
ликвидност. 

На индивидуална база стойностите на голяма 
част от финансовите показатели остават с висока 
степен на условност, тъй като зависят много от 
организацията на вътрешногруповите разчети, 
договорите между свързаните лица и третирането 
на вземания и задължения по тях като текущи или 
нетекущи.   

При оценката си за целите на кредитния рейтинг 
на дружеството БАКР поставя значително по-
висока тежест на измененията на финансовите 
показатели, изчислени на база консолидираните 
финансови отчети. 

Осигуряваното ниво на приходи е напълно 
достатъчно за покриване на задълженията по 
обслужвания от дружеството облигационен заем 
и по банковата му кредитна експозиция.  

От съществено значение за общото финансово 
състояние на оценяваното холдингово дружество 
и оценката му за целите на настоящия рейтинг е 
освобождаването от ключови, печеливши 
инвестиции и поставянето на предприятието в 
силна зависимост от вземания по предоставени 
заеми към други компании от групата, към която 
то принадлежи (и респективно договорените 
приходи от лихви по тях). 
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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 по 
две направления: 1) влияние на ковид-кризата и 
мерките за преодоляването ѝ върху представя-
нето на дружествата от групата за 2020-2021г. и 
2) ефектите от продажбата на част от инвести-
циите на групата и насочването на финансов 
ресурс (вкл. и привлечен нов такъв) към крайния 
собственик на дружеството („Старком Холдинг“) и 
други свързани предприятия (основно към 
„Евроинс иншурънс груп“).  

По тези две линии са формирани: 

 Значителен спад в приходите от 
дейността през 2020г. (31.7% на годишна база) 
основно по линия на намалелите приходи от 
продажби на стоки (с 32.2%) и допълнено от също 
значително понижение в други приходи (36.7%), 
повлияно от отсъствието на значими положи-
телни резултати от операции с финансови активи. 
Това се отразява в понижена с над три пъти 
стойност на нетната печалба – до 1.5 млн.лв. за 
2020г., спрямо 5.3 млн.лв. за 2019г. 

 Независимо от продължилия през 2021г. 
спад в приходите от продажби, ефектът от 
продажбата на инвестиции (формирана печалба в 
размер на 11.6 млн.лв.), подкрепен от отсъствие 
на разходи в двете най-големи дъщерни 
дружества през пет месеца от последната 
финансовата година, довежда до съществен ръст 
на нетната печалба, достигаща до 13.5 млн.лв. 
(1.5 млн.лв. за 2020г.). 

Разглеждани исторически, отчетните данни 
потвърждават това, че „Еспас Ауто“, „Н Ауто 
София“ и „Стар Моторс“ остават дружествата с 
най-стабилно представяне от търговците на 
автомобили, а „ЕА Пропъртис“ е другото 
предприятие с висок принос към позитивните 
финансови резултати в групата.  

Три от тези дружества напускат групата на „Авто 
Юнион“ в края на юли 2021г., а за продажбата на 
„Стар Моторс“ е подписан предварителен договор 
(11.2021г.). 

С най-слаби в последните пет години отчетени 
резултати (и значителна загуба за 2020г.) продъл-
жава да функционира „Ауто Италия“ ЕАД, което в 
известна степен компрометира предприетите от 
ръководството мерки по преструктуриране и 
оздравяване на дружеството (включително и 
действията по неговата капитализация). Кризата 
през 2020г. води до много високо понижение в 

приходите му от продажби (68.5%). Предста-
вените вече загуба (силно ограничаване) на 
дилърство на „ФИАТ“ и очаквани проблеми по 
реализиране продажби на „ГАЗ“ са основания за 
очаквани бъдещи нови затруднения пред 
дружеството. 

Управляваните две дъщерни компании, дилъри 
на „Опел“ („Булвария София“ и „Булвария 
Варна“), са с относително слаб принос за 
представянето на „Авто Юнион“ и отрицателни 
финансови резултати за 2019г. и 2020г. 

Извън търговците на автомобили, останалите 
дружества от групата („Дару Кар“, „Ауто Юнион 
Сервиз“ и „Мотобул“) реализират общ положи-
телен принос, но с относително незначителни 
нетни финансови резултати („Дару Кар“ със 
загуби от 43 хил.лв. и 21 хил.лв. за 2020г. и 
2019г., а другите две дружества с обща печалба 
за 2020г. от 222 хил.лв. и 177 хил.лв. за 2019г.). 

Характерно за периода на преглед е 
продължилото и в 2021г. намаление в размера 
на управляваните от холдинга активи – с 
15.0% (след 10.2% през 2020г.). За разлика от 
предходната година, то е придружено от 
значително покачване в размера на собствения 
капитал (със 111.2%) – като резултат от високия 
размер на реализирана печалба. Размерът на 
малцинственото участие е занулен. Всички тези 
ефекти отразяват извършената в периода 
продажба на инвестициите в дъщерно дружество 
(„Н Ауто София“, а чрез него и в „Еспас Ауто“ и 
„ЕА Пропъртис“). 

Главно в резултат на тази сделка е налице 
съществено понижение в размера на притежа-
ваните от групата на „Авто Юнион“: ДМА (с 
61.8%), стоки (с 57.2%), вземания от клиенти (с 
29.6%) и налични парични средства (с 61.5%). 

Както вече бе разгледано при анализа на 
отчетите на индивидуална база, холдинговото 
дружество поема съществен размер на нов дълг и 
предоставя финансиране на крайния си 
собственик („Старком Холдинг“) и други свързани 
лица (основна част към „Евроинс иншурънс груп“). 
Това води едновременно до частично компенси-
ране на понижението в стойността на актива (от 
сделката по продажба на дъщерно предприятие) 
и до значително нарастване на вземанията от 
свързани лица (със 179.5%), които се превръщат 
в съществен структурен елемент на актива - с дял 
от 42.8% към края на 2021г. (13.0% година по-
рано) и обща стойност от 46.7 млн.лв. Като 
резултат, дружеството е поставено в силна 
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зависимост от собствениците си по линия на 
ресурс, с който може да оперира и ниво на 
приходи, реализирани от неговото използване. 

През 2021г. групата на „Авто Юнион“ отбелязва 
втора поредна година на понижение на 
приходите си, повлияно от по-ниски продажби на 
стоки (автомобили и резервни части) в резултат 
излизането от групата на основни предприятия, 
които не са компенсирани от приходите 
(резултата) от продажбата на инвестиции. 
Намалението на общите приходи от дейността за 
2021г. възлиза на 3.4% (или 5.9 млн.лв. в 
абсолютна стойност), след формирания в 
кризисната за сектора 2020г. спад с високите 
31.7% (или с 80.6 млн.лв.). Реализираната 
печалба от продажба на инвестиции (11.6 
млн.лв.) става основен фактор за високия общ 
положителен нетен резултат за групата от 13.5 
млн.лв. (по данни от предварителен отчет). 

Доколкото нарастването на кредитната задлъж-
нялост на групата по заеми от финансови 
институции възниква през трето тримесечие на 
2021г. (респективно тогава се и покачват 
предоставените от „Авто Юнион“ заеми към 
свързани лица), то измененията във финансовите 
разходи и приходи не са толкова съществени за 
крайния финансов резултат. 

Значителното увеличение на печалбата води до 
чувствително подобрение в покритието на 
лихвените плащания, като това от EBITDA 
нараства до равнище от 8.7, спрямо 4.2 за 2020г. 
и 5.3 за 2019г. Съществени увеличения се 
наблюдават по всички показатели за 
рентабилност. 

В периода на преглед се влошават нивата на 
показателите за ликвидност (включително 
спадането на текущата значително под единица). 

Съществено влияние върху това съотношение 
обаче оказва представянето на вземанията от 
свързани лица (като текущи или нетекущи). В 
същия контекст следва да се разглежда и 
формираната значителна зависимост на 
оценяваното дружество от неговия краен 
собственик (и свързани лица в общата му група) 
по линия на ликвидността му. 

Повишеното ниво на кредитната експозиция в 
периода на преглед е компенсирано от 
продължилото понижение в търговските 
задължения (към доставчици и по търговски 
заеми) и независимо от намалената стойност на 
активите, нивото на обща задлъжнялост 
(ливъридж) продължава позитивната тенденция 
на спад, достигайки до равнище от 0.75 към края 
на 2021г., след 0.86 в края на 2020г., 0.88 в края 
на 2019г. и 0.90 към края на 2018г. 

 

 

В посока повишаване 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. Чуствително влияние 
върху рейтинга оказват промените в 
структурата на дейностите и участващите 
предприятия в групата на „Авто Юнион“ АД. 

 

 

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

 

 

 

Основни финансови данни: 

Показател 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 

Активи 109 076 128 263 142 764 141 503 136 395 118 207 
Собствен капитал 27 792 13 162 13 068 10 683 18 603 19 560 
Общо приходи 167 354 173 298 253 879 234 818 214 715 177 351 
Нетен финансов резултат 13 473 1 541 5 283 3 438 258 -842 

Нетни приходи от продажби 166 255 172 541 253 376 234 318 214 285 177 060 
Разходи за оперативна дейност 150 839 168 112 244 735 227 676 211 226 175 671 
Финансов резултат от оперативна дейност 15 416 4 429 8 641 6 642 3 059 1 389 

Финансови приходи 1 099 757 503 500 430 291 
Финансови разходи 3 042 3 277 3 551 3 301 2 888 2 182 
Нетен резултат от финансова дейност -1 943 -2 520 -3 048 -2 801 -2 458 -1 891 



 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  „Авто Юнион“ АД 
Дългосрочен / краткосрочен кредитен рейтинг:  
BB+ / B (перспектива: негативна) 
Дългосрочен / краткосрочен рейтинг по национална скала:  
ВВВ+ (BG) / А-2 (BG) (перспектива: негативна) 

Април 2022г. 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

гр. София 1142 
тел.:(+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
 

БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
9 

Показател 2021* 2020 2019 2018 2017 2016 

EBIT (печалба преди лихви и данъци) 15 932 4 581 8 470 6 384 3 002 1 259 
EBITDA (печалба преди лихви, данъци и амортизации) 21 264 11 167 15 199 9 205 5 508 3 784 
EBITDA / лихвени плащания 8.65 4.18 5.28 3.62 2.29 2.15 

Нетна рентабилност на приходи от продажби 8.10% 0.89% 2.09% 1.47% 0.12% - 
Рентабилност на собствения капитал 48.5% 11.8% 40.4% 32.2% 1.4% - 
Обща задлъжнялост (ливъридж) 0.75 0.86 0.88 0.90 0.84 0.81 
Кредитна зависимост 1.65 2.75 2.38 3.38 1.30 0.96 
Коефициент на платежоспособност (фин.автономност) 0.34 0.12 0.10 0.08 0.16 0.20 
Текуща ликвидност 0.82 0.94 0.95 1.00 1.00 0.85 
Бърза ликвидност 0.64 0.59 0.44 0.34 0.31 0.31 

* данни за 2021г. по предварителни финансови отчети 

 

Рейтингова история: 

КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ 

Дата на 
рейтингов 
комитет 

Дата на 
публикация 

Дългосрочен 
рейтинг 

Перспектива 
Краткосрочен 
рейтинг 

Дългосрочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Перспектива 

Краткосрочен 
рейтинг по 
национална 
скала 

Преглед 1.4.2022 6.4.2022 BB+ Негативна B BBB+ (BG) Негативна А-2 (BG) 

Преглед 29.3.2021 1.4.2021 BB+ Стабилна B BBB+ (BG) Стабилна А-2 (BG) 

Преглед 27.3.2020 1.4.2020 BB+ В развитие B BBB+ (BG) В развитие А-2 (BG) 

Преглед 28.3.2019 29.3.2019 BB+ Стабилна B BBB+ (BG) Стабилна А-2 (BG) 

Преглед 29.3.2018 30.3.2018 BB+ Стабилна B BBB+ (BG) Стабилна А-2 (BG) 

Първоначален 
рейтинг       

13.2.2017 17.2.2017 BB+ Стабилна B BBB+ (BG) Стабилна А-2 (BG) 

 

 


