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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 – Агенция за кредитен рейтинг“ (БАКР) 
присъжда на „Интернешънъл асет банк” АД 
следните рейтинги: 

 Дългосрочен рейтинг на финансова сила: B, 
перспектива: „положителна”, краткосрочен 
рейтинг: B; 

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: 
BB- (BG), перспектива: „положителна”, 
краткосрочен рейтинг по национална скала: B. 

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.  

 

Политическата обстановка към момента на 
изготвяне на доклада се характеризира с 
моментна стабилност. Наличието на разногласия 
в управляващата коалиция по време на 
Парламентарните заседания създава проблеми 
при обсъждането и гласуването на важни въпроси. 
Съществува обществено недоволство поради 
неяснота и несъгласие със случващото се в 
политическите среди, както и готовност за бърза 
реакция под формата на протестни действия. 

През октомври 2015г. в България бяха проведени 
местни избори, които не доведоха до съществени 
размествания сред политическите пластове, а 
същевременно се затвърди позицията на ГЕРБ на 
ниво местно управление в страната. 

Страната отчита повишаване в реалния темп на 
растеж на икономиката, който не спада под 2.8% 
през 2015г. – съответно 3.3% за Q1, 2.8% за Q2, 
3.0% за Q3 спрямо същите тримесечия на 2014г., 
а според експресни оценки на НСИ ръстът за 
последното тримесечие се очаква да е около 3.1% 
спрямо същото на 2014г. 

След наблюдаваното понижение в интереса на 

mailto:r.marinov@bcra-bg.com


 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Интернешънъл Асет Банк” АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: B / B (положителна) 
Рейтинг по национална скала: BB- (BG) / B (BG) 
(положителна) 
07.03.2016г. 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

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

 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
2 

чуждестранните инвеститори след 2012г. през 
2015г. потокът на инвестиции в страната нараства 
с 0.290 млрд. евро спрямо предходната година (до 
1.575 млрд. евро). 

През 2015г. благоприятните промени на пазара на 
труда се запазват – коефициентът на безработица 
(както и продължителната безработица като 
процент от активното население) запазват 
тенденцията си на намаляване след 2013г. 

През 2015г. се запазват наблюдаваните от 2014г. 
дефлационни процеси, като те се дължат на спад 
в международните цени на петрола, слаба 
икономическа активност в региона и вътре в 
страната, както и на вътрешно-икономическите 
процеси в основните търговски партньори на 
България. 

Наблюдава се леко подобрение в бюджетния 
дисбаланс на страната през 2015г. 

Държавният дълг нараства значително през 2014г. 
вследствие на политическа и икономическа 
нестабилност в страната и произтичащото 
нарастване в бюджетния дефицит, но през 
втората половина на 2015г. тази динамика се 
преустановява. 

Към момента на изготвяне на доклада банковият 
сектор в България се характеризира със следните 
особености: 

 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; 

 Колебание в стойността на активите  на 
банковата система изразено в спад през 
2014г. и увеличение през 2015г.  

 Продължава тенденцията за нарастване на 
печалбата на банките. 

През 2015г. 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.  

Към края на разглеждания период показателите за 
капиталова адекватност продължават да са 
значително над регулаторните изисквания. 

 С оглед на предстоящата през 2016г. преоценка 
на активите на банките превишението на наличния 
капитал над нормативно изисквания се оценява 
като благоприятен фактор.  

В сравнителен план към края на 2014г. и на 
септември 2015г.1  банката продължава да отчита 
по-ниски стойности за показателите на капиталова 
адекватност от тези на банковата система и на 
банките от втора група. 

През 2015г. не са настъпили съществени 
изменения в нивата на ливъридж (некоригиран и 
коригиран) на банката. 

Към края на 2015г. се наблюдава значително 
намаление на съотношението на просрочените 
експозиции към капиталовата база на банката. 
Промяната е по линия на значителното понижение 
на нетния размер на класифицираните 
експозиции. В сравнителен план показателят 
продължава да се позиционира благоприятно 
спрямо сектора и втората група банки.  

Възвръщаемостта на собствения капитал 
нараства за втора поредна година,  като в края на 
2015г. възлиза на 4.81% (4.24% към края на 
2014г.). Повишението е по линия на 
изпреварващия ръст на финансовия резултат 
спрямо този на собствения капитал. В 
сравнителен план отчетената стойност е по-ниска 
от средната за банковата система (8.11%) и за 
референтната група банки (5.98%)2, и по висока от 
средната за банките от втора група (3.92%). 

През 2015г. продължава тенденция за нарастване 
на ресурсната база на банката, но се забелязва 
забавяне на темпа. Увеличението е основно по 
линия на депозитите на граждани и домакинства, 
които продължават да са доминиращи в 
структурата на депозитите.  

През разглеждания период се запазва 
тенденцията за увеличение на общите активи на 

                                                 
1 Към момента на изготвяне на доклада на страницата на БНБ 

не е била публикувана информацията за показателите за 
капиталова адекватност на банковата система и отделните 
групи банки към края на 2015г. 
2 Референтната група включва две банки непосредствено 
преди и две след рейтингованата банка по размер на активите 
към 31.12.2015г.  
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банката, като отчетеният ръст за 2015г. е 8.0% 
(14.2% за 2014г.). Забелязва се забавяне на темпа 
на нарастване на активите, който през 
предходните 4 години е бил ~15%. В сравнителен 
план ръстът на активите на банката продължава 
да изпреварва този на банковата система (2.8%) и 
на банките от втора група (3.2%). 

През 2015г. структурата на активите продължава 
да е доминирана от нетните  кредити, като делът 
им продължава да е значително под средния както 
за банковата система, така и за банките от втора 
група.  

Съществен дял в структурата на активите 
продължават да заемат паричните средства в каса 
и по разплащателни сметки в БНБ. 

През 2015г. стойността на инвестициите нараства, 
като се запазва възприетата консервативна 
инвестиционна политика и структурата им остава 
доминирана от дългови ценни книжа, които се 
състоят предимно от български ДЦК. 

През 2015г. размерът на кредитния портфейл 
отбелязва по-слаб годишен ръст от този постигнат 
през предходната година. Независимо от 
забавянето на темпа на нарастване банката 
отчита по-висока стойност от тази на банките от 
втора група, докато банковата система отчита 
понижение за втора поредна година.  

През второто и третото тримесечие на 2015г. 
обслужваните кредити нарастват, докато за 
същите периоди необслужваните кредити отчитат  
намаление. През последното тримесечие на 
годината се наблюдава промяна в посочените 
тенденции като обслужваните кредити отчитат 
слабо понижение, а необслужваните нарастват 
значително. През този период е налице съществен 
ръст в натрупаните обезценки, в резултат на което 
нараства покритието с обезценки на 
необслужваните кредити и на общия портфейл. В 
сравнителен план покритието от обезценки на 
необслужваните кредити на банката е по-високо от 
това на банковата система и на банките от втора 
група, а на общия портфейл по-ниско. 

През 2015г. е преустановена тенденцията за 
понижаване на стойността на показателя за 
възвръщаемост на лихвоносните активи, като в 
сравнителен план тя продължава да е по-висока 
от средните стойности за банковата система и за 
банките от втора група.  

Запазва се тенденцията за понижаване на 
стойността на Цената на лихвените пасиви след 
2011г. В сравнителен план тя продължава да е 
над средните стойности за банковата система и за 
банките от втора група. 

Брутният лихвен спред продължава да нараства 
за втора поредна година, В сравнителен план 
стойността му все още е далеч от средните 
стойности за банковата система и за банките от 
втора група.   

Аналогична е и тенденцията в Нетния лихвен 
марж.  

Оперативните разходи на банката отчитат 
значителен ръст и към края на годината постигат 
най-високата си стойност през последните пет 
години. Повишението основно е по линия на 
отбелязан ръст при административните разходи. 

Покритието на оперативните разходи от 
нелихвения доход значително нараства през 
2015г. Повишението е в резултат на реализирани 
приходи с еднократен характер. Елиминирайки 
влиянието на тези приходи, показателят би имал 
стойност близка до тези от предходните години.  

Коефициентът Възвръщаемост на активите е на 
ниво от 0.37% в края на 2015г., като отчита 
повишение от едва 0.02 п.п. на годишна база. В 
сравнителен план стойността на показателя е 
значително по-ниска от тези на банковата система 
(1.05%) и на банките от втора група (0.52%). 

Към края на 2015г. показателят оперативни 
разходи към нетен лихвен доход отчита 
незначителен ръст, като стойността му 
продължава да е почти два пъти по-висока от 
средните за банковата система и банките от втора 
група. 

За периода от 2011г. до 2015г. стойностите на 
показателя оперативен резултат към среден 
размер на активите са по-високи от тези на 
показателя разходи за обезценки към среден 
размер на активите, което е индикатор за 
възможността на банката да реализира 
положителен финансов резултат.  Запазва се 
положителната тенденция за увеличение на 
разликата между оперативния резултат и 
разходите за обезценки, като в края на 2015г.  е  
отчетена най-високата стойност за последните пет 
години. 
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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.  

В края на разглеждания период позициите на 
банката в банковия сектор са: 14-то място по 

балансово число (15-то към края на 2014г.), 15-то 
място по размер на кредитния портфейл (същата 
позиция е заемана и през предходната година) и 
15-то място по привлечени депозити (14-то към 
края на 2014г.). 

 
 
 
 
Основни финансови показатели: 

(хил.лв. / %)  2015 2014 2013 2012 2011 

Балансово число 1 198 379 1 109 472 971 641 849 103 716 712 

Брутни кредити 567 226 516 269 448 815 413 037 319 647 

Собствен капитал 89 719 85 496 81 952 80 888 67 447 

Общ лихвен доход 44 284 43 268 38 614 38 207 34 346 

Нетен финансов резултат 4 223 3 544 1 064 3 185 1 872 

Възвръщаемост на активите 0.37% 0.35% 0.12% 0.42% 0.28% 

 
 

 

 

 

 

 

*Рейтингова история: 

Рейтингите в таблицата са присъдени по предходната Методология за присъждане на кредитен рейтинг 
на финансова сила на банка и не са директно сравними с рейтингите, присъдени след влизането в сила на 
актуалната методология от септември 2015г. 

 

РЕЙТИНГ НА 
ФИНАНСОВА 

СИЛА 

Първоначален 
рейтинг 

Актуализация Мониторинг Актуализация Мониторинг 

13.05.2013 12.05.2014 11.09.2014 24.03.2015 08.09.2015 

Дългосрочен 
рейтинг : 

В B B- B 
В (под 

наблюдение) 

Перспектива : стабилна стабилна стабилна стабилна - 

Краткосрочен 
рейтинг : 

C C C B 
В (под 

наблюдение) 

 


