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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

“БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е 
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 
регистрирана съгласно Регламент (EО) № 
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 агенции, без териториални 
или други ограничения.  

БАКР   повишава  дългосрочния   рейтинг   
на финансовата  сила  на  „Интернешънъл 
асет банк” АД от B -  на В и краткосрочния 
рейтинг от C на B,   перспектива стабилна.  
Използвана  е  официално  приетата от БАКР 
методология за присъждане на рейтинг на  
финансова  сила  на  банка (http://www.bcra-
bg.com/files/method_4.pdf). 

За изработването на доклада и  присъждането 
на рейтинг е използвана информация от 
оценяваната банка, Българска  Народна Банка, 
Национален Статистически Институт, база данни 
на БАКР, консултанти и  други източници на 
публична информация. 

Стойността на БВП за 2014г. нараства с 2.2%1  

по текущи цени спрямо предходната година, а 
реалният ръст на българската икономика за 
годината се очаква да е 1.4%. За 2015г. 
прогнозата предвижда по-нисък годишен ръст (в 
рамките на 0.8%), повлиян от по-ниската 
стопанска активност на икономическите агенти, в 
следствие на ефектите от развитията в 

                                                 
1 Съгласно експресни данни на НСИ 

икономическите и политическите условия през 
2014г., подкрепено и от неблагоприятните ефекти 
от продължителните дефлационни процеси.  

Отбелязаният от страната излишък по 
Текущата сметка за 2014г. (18.8 млн. евро) е 
значително по-малък от отчетения за 2013г. (543.5 
млн. евро). Търговското салдо на страната също 
се влошава, като дефицитът нараства със 793.7 
млн. евро до 2 902.4 млн. евро за 2014г. 

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в 
страната за 2014г. отбелязват спад от 7.6% 
спрямо 2013г. 

Коефициентът на безработица намалява с 
18.9%, като от 13.2% към края на 2013г. достига до 
10.7% към края на 2014г. 

За 2014г. държавният дефицит като процент от 
БВП нараства двойно и достига 3.7% от БВП. През 
2014г. се забелязва драстично увеличение в 
размера на държавния дълг от 18.9% до 27.9% от 
БВП, а само външният държавен дълг нараства от 
4.0 млрд. евро към м. декември 2013г. до 7.1 
млрд. евро за 2014г. 

Очакванията за развитието на икономиката 
през 2015г. са следните: 

 Запазване на тенденцията за нарастване на  
БВП, но при по-нисък темп; 

 Потреблението се очаква да се запази ниско и 
с по-малък темп на нарастване спрямо 
предходната година; 

 Понижение на темпа на нарастване на бруто 
капиталообразуване поради слаба 

mailto:r.marinov@bcra-bg.com
mailto:berova@bcra-bg.com
http://www.bcra-bg.com/files/method_4.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/method_4.pdf


 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Интернешънъл Асет Банк” АД 
B / B (перспектива: стабилна) 
Март 2015г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

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

www.bcra-bg.com        
 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
2 

икономическа активност и намаляващо участие 
на чуждестранни инвеститори в страната; 

 Ниско ниво на инвестициите поради липсата на 
добре развит капиталов пазар и високите нива 
на корупция; 

 Намаляване на коефициента на безработица, 
но това е вероятно в случай, че е налице 
политическата стабилност и се избегне 
влошаване в основните макроикономически 
показатели; 

 Спад в дефлацията, без да е сигурно дали 
страната ще премине към ситуация на ниска 
инфлация.  

 Увеличаване на държавния дълг в абсолютна 
стойност и като процент от БВП, поради 
планираните през следващите няколко години 
бюджетни дефицити. 

През периода на актуализация в банковата 
система на страната се наблюдаваха поредица от 
сътресения. В края на м. юни 2014г. рискът от 
дестабилизирането й силно нараства. След 
широко разпространени слухове за предстоящ 
фалит и засилено изтегляне на депозити, банките 
от групата на „Корпоративна търговска банка“ АД 
(КТБ и ТБ “Виктория” ЕАД) изпаднаха в ликвидна 
криза и бяха поставени под специален надзор от 
БНБ - съответно на 20-ти и 22-ри юни. От 
засилено изтегляне на депозити бе засегната и 
Първа инвестиционна банка. Ликвидната криза в 
нея бе предотвратена чрез депозит на държавни 
средства, набрани посредством емисия 
петмесечни ДЦК.  

На 06.11.2014г. БНБ отне лиценза на КТБ, 
поради отрицателна стойност на собствения 
капитал в размер на 3 745 млн. лв. и съобщи, че от 
12-ти декември ще отпаднат наложените 
ограничения на ТБ “Виктория” за извършване на 
банкова дейност.  

На 25-ти ноември срокът на ликвидната 
подкрепа на държавата в ПИБ бе удължен с 18 
месеца, а размерът - сведен до 900 млн. лв. 

От 4.12.2014г. започна изплащането на 
гарантираните суми в размер на 3.7 млрд. лв. на 
вложителите в КТБ, а считано от 12.12.2014г. 
отпаднаха и наложените ограничения на ТБ 
„Виктория“ ЕАД за извършване на банкова 
дейност, като банката възобнови изпълнението на 
задълженията си към своите вложители със 
собствени средства. Процесът на възстановяване 

на депозитите в КТБ до голяма степен възстанови 
доверието в банковата система. 

Към края на 2014г. банковият сектор в 
България се характеризира със следните 
особености: 

 Осигуряване на финансов ресурс за 
финансиране дейността на банките предимно 
чрез операции на вътрешния пазар. 

 Запазване на устойчив ръст в размера на 
привлечените депозити. 

 Значителен спад в темпа на кредитирането. 

 Устойчива тенденция на увеличение на нетния 
лихвен марж; 

 Прекъсване на тенденцията на нарастване на 
класифицираните кредити. 

 Незначителен спад на активите и прекъсване 
на тенденцията на спад в печалбата на 
банките. 

 Висока ликвидност и много добра капиталова 
адекватност. 

През 2014г. не са настъпили промени в 
акционерната структура на банката или в състава 
на Надзорния и Управителния ѝ съвет. Внесеният 
капитал на Интернешънъл Асет Банк се състои от 
30 306 444 броя безналични акции, с номинална 
стойност  от един лев всяка.  

В края на 2014г. делът на собствения капитал 
на банката от сумата на общите пасиви и 
собствения капитал е на най-ниското си ниво от 
последните 5 години, като от целия банков сектор, 
надвишава единствено тези на ТБ Виктория и на 
Общинска банка. Това се дължи на по-бързия ръст 
на привлечените средства, особено на 
депозитите, спрямо този на капитала. През 
периода на актуализацията капиталовата база на 
банката нараства по-бързо от 
рисковопретеглените ѝ активи, което води до 
повишаване в общата капиталова адекватност. 
Нарастването на капиталовата база се дължи на 
промяна в регулаторната рамка водеща до 
отпадането на намаленията от специфичните 
провизии за кредитен риск при използване на 
стандартизиран подход, увеличаване на левовата 
равностойност на отчетената емисия от безсрочен 
дългово-капиталов хибриден инструмент, 
неразпределената печалба от 2013г. и дохода от 
текущата година.  
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В резултат на по-бързия ръст на активите от 
този на собствения капитал некоригираните и 
коригираните нива на ливъридж на банката 
продължават да се покачват и през 2014г. 

Показателят нетен размер на класифицираните 
експозиции спрямо капиталовата база се 
подобрява чувствително в края на 2014г. 
Положителната промяна се дължи както на спада 
в класифицираните експозиции, така и на 
значителния ръст в капиталовата база. 

За 2014г. възвръщаемостта на собствения 
капитал се увеличава близо три пъти на 4.52%, 
доближавайки средното за референтната група 
банки (4.69%)2. 

През 2014г. се наблюдава устойчив ръст в 
ресурсната база на банката (15.2%) със стойности 
почти същите като предходната година (15.8%). 
Увеличението е основно по линия на депозитите 
на граждани и домакинства и некредитни 
институции. В депозитната база на банката 
нараства делът на депозитите на физически лица, 
а се наблюдава лек спад в дела на 
корпоративните депозити, на депозитите на 
финансови небанкови институции и на този на 
кредитни институции.  

В периода на актуализация се запазва 
тенденцията към увеличение на общите активи на 
банката, като отчетеният ръст за 2014г. възлиза на 
14.2%. В сравнителен план по този показател 
рейтингованата банка контрастира със спада на 
активите на банковата система за същия период (-
0.7%3) Както кредитният, така и инвестиционният 
портфейл нарастват значително. Банката 
продължава да провежда консервативна 
инвестиционна политика поради нестабилната 
икономическа обстановка и инвестиционният 
портфейл е почти изцяло доминиран от дългови 
инструменти.  

През наблюдавания период структурата на 
активите е доминирана от кредити, като 
относителният им дял се запазва на нивото от 
2013г., като продължава да е значително под 
средния за банковата система. Съществен дял в 
структурата на активите запазват паричните 
средства в каса и по разплащателни сметки в 

                                                 
2 Референтната група включва две банки непосредствено 

преди и две след рейтингованата банка по размер на активите 
към 31.12.2014г.  
3 Отчетен поради изваждането на активите на „Корпоративна 
Търговска Банка“ АД от банковата система 

БНБ. 

В структурата на кредитния портфейл не са 
настъпили значими изменения като тя продължава 
да бъде доминирана от корпоративни кредити. 
Банката разполага с диверсифициран по 
икономически отрасли кредитен портфейл. По 
отношение на матуритетната структура по 
остатъчен срок с най-голям дял са 
средносрочните кредити. В структурата на 
кредитния портфейл по брутен размер на 
кредитите в края на 2014г. с преобладаващ дял са 
експозициите с оригинален размер от 1 до 5 млн. 
лева. 

През 2014г. е налице значително намаление в 
размера на брутните класифицирани кредити, 
което заедно с увеличението на брутния кредитен 
портфейл води до намаление на дела на 
влошените кредитни експозиции до значително по-
ниско ниво от средното за банковата система. 
Динамиката на нетните просрочени кредити е 
сходна на тази на брутните. 

През 2014г. нетният коефициент на генериране 
на просрочия заема отрицателна стойност за 
втора година поред, а брутният коефициент на 
генериране на просрочия отчита най-ниското си 
ниво  за последните пет години. 

Покритието на класифицираните кредити от 
обезценки силно нараства поради увеличението в 
размера на обезценките и съпътстващото го 
намаление на размера на класифицираните  
кредити. Покритието на брутния кредитен 
портфейл с обезценки нараства поради 
изпреварващото нарастване на обезценките 
спрямо нарастването на брутния кредитен 
портфейл. 

И през 2014г. възвръщаемостта на 
лихвоносните активи на банката продължава 
тенденцията си на понижение, но с по-слаби 
темпове. Независимо от понижението, в края на 
анализирания период показателят изпреварва 
средните стойности за банковата система.  

През 2014г. продължава тенденцията за 
намаляване на стойността на цената на лихвените 
пасиви, но все още е значително над средната за 
банковата система. 

Брутният лихвен спред отбелязва 
прекратяване на тенденцията на намаление, но 
въпреки отчетеното повишение все още е далеч 
от средните стойности за банковата система. 
Подобна е и тенденцията в нетния лихвен марж. 
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Изпреварващото нарастване на финансовия 
резултат спрямо това на активите води до 
повишение на коефициента възвръщаемост на 
активите през 2014г., но стойността му остава по-
ниска от средната за банковата система. 

През 2014г. нелихвеният доход и в частност 
нетният доход от такси и комисионни нарастват, 
но не и като процент от много по-бързо растящите 
активи на банката.  

Всички показателите за ликвидност на 
банката са на нива далеч над регламентираните 
или препоръчаните от БНБ и като цяло 

продължават да се подобряват през периода на 
актуализация. Няма отрицателно падежно 
несъответствие за периода до 1 година. 
Показателят общо кредити към общо депозити е с 
една от най-ниските стойности за банковата 
система, а текущи активи към общо пасиви минус 
СК с една от най-високите.  

В края на разглеждания период позициите на 
банката в банковия сектор са: 15-то място по 
балансово число, 15-то място по размер на 
кредитния портфейл и 14-то място по привлечени 
депозити. 

 
 
 
Основни финансови показатели: 
 

(хил.лв.)  2014 2013 2012 2011 2010

Балансово число 1 109 472 971 641 849 103 716 712 622 564

Брутни кредити 516 269 448 815 413 037 319 647 312 742

Собствен капитал 85 496 81 952 80 888 67 447 65 575

Общ лихвен доход 43 268 38 614 38 207 34 346 37 723

Нетен финансов резултат 3 544 1 064 3 185 1 872 4 418

Възвръщаемост на активите 0.35% 0.12% 0.42% 0.28% 0.77%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


