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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) 
повишава рейтинга на „Интернешънъл асет 
банк” АД, като й присъжда следната оценка: 

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

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

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 
относителна стабилност, като вниманието на 
политическите партии е насочено към 
предстоящите на 26 март 2017г. предсрочни 
парламентарни избори, до които се стига в 
резултат на подадената оставка от премиера г-н 
Борисов и връщането на мандата за сформиране 
на правителство от политическите сили, на които е 
бил връчен (ГЕРБ, БСП и Реформаторски блок). 
Неяснотата по отношение на възможностите за 
формиране на управляващо мнозинство след 
провеждането на изборите създава предпоставки 
за понижаване на политическата стабилност. 

Усложнената международна ситуация също 
поставя страната пред сериозни изпитания. 
Войната в Сирия изправя България пред проблем 
с бежанската вълна, която засилва 
националистическите и ксенофобски настроения и 
заплашва допълнително да дестабилизира 
политическата система. Подобни настроения се 
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наблюдават и сред страните членки от ЕС. Част от 
тях изразяват негативно отношение към 
разпределението на бежанци по квоти в страните-
членки и отстояват позицията си против това 
решение. Ако тези разногласия се задълбочат е 
възможно да доведат до сериозни конфликти и 
разделение вътре в общността. 

През 2015г. икономиката отчита реален растеж от 
3.6% – най-високата стойност отчетена за 
годините след финансовата криза, като сред 
основните двигатели на растежа са вътрешното 
потребление и износа на стоки и услуги. 
Отбелязаната характеристика се запазва и през 
2016г., като значението на износа постепенно 
нараства на фона на забавяне в изменението на 
потреблението на домакинствата и ускоряване 
във вноса на стоки и услуги в страната по 
тримесечия. За деветмесечието икономиката 
отчита реален годишен ръст от 3.4%. 

Основните партньори на страната в 
международните търговски отношения към м. 
октомври 2016г. се запазват същите както през 
последните 2 години. От началото на 2016г. около 
68% от износа (65% за 2015г.) и 55% от вноса 
(53% за 2015г.) се осъществява със страни от ЕС. 

На пазара на труда се запазват положителните 
промени, наблюдавани след 2013г. по отношение 
на заетостта, но се наблюдава известно 
влошаване в икономически активното население 
на страната, което през последните 4 години  
намалява с около 93 хил. души, до 3.278 млн. 
души средно за януари-септември 2016г. (най-
ниската стойност след 2005г.).  

В началото на 2014г. започват да се наблюдават 
дефлационни процеси, които достигат пика си в 
началото на 2015г. Въпреки известно забавяне в 
понижението на цените към началото на 2016г., 
през второто полугодие дефлацията остава на 
нива от около 1.3—1.4% средногодишно. 

Наблюдава се леко подобрение в състоянието на 
държавния бюджет на страната през 2015г., 
продължаващо и през 2016г., към края на която е 
отчетен значителен излишък по консолидираната 
фискална програма (КФП).  

След известно понижение на държавния дълг към 
края на 2015г., той бележи значително нарастване 
през март 2016г., след което отново се балансира 
на относително стабилно ниво до края на годината 
(28.7% от БВП към края на м. септември 2016г.). 

Нивото на държавния дълг продължава да бъде 
положителен фактор за България сред страните-
членки от ЕС.  

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

 Активите в банковата система продължават 
да нарастват за втора поредна година, след 
като отчитат спад през 2014г. в следствие на 
изключването на данните за КТБ от отчетите 
на банковата система; 

 Продължава устойчивият ръст в размера на 
привлечените депозити; 

 След забавяне в спада на кредитирането 
през 2015г., през 2016г. вече се наблюдава 
положително изменение в размер на 
отпуснатите към нефинансовия сектор 
кредити и аванси; 

 Свиване на необслужваните кредити; 

 Към края на 2016г. банковата система 
продължава да отчита висока ликвидност и 
капиталова адекватност. 

Обявените на 13-ти август 2016г. резултати от 
извършения преглед на качеството на активите и 
проведените стрес тестове за устойчивост на 
банките в България показват, че банковият сектор 
е стабилен, добре капитализиран и публична 
подкрепа на банки с държавен ресурс не се 
налага. 

През 2016г. не са извършвани промени в 
акционерния капитал на „Интернешънъл Асет 
Банк“ АД (30 306 444 бр. безналични акции, с 
номинална стойност от един лев всяка). В 
акционерната структура не се наблюдават  
съществени промени. Управлението на банката 
продължава да бъде двустепенно – от Надзорен и 
Управителен съвет. През периода на 
актуализация е настъпила една промяна в 
съставите на тези органи – към НС е включен нов 
член на НС г-жа Румяна Гоцева-Йорданова.  

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

В структурата на рисково претеглените активи не 
се наблюдават съществени промени, като с най- 
голям дял продължават да са тези за кредитен 
риск. 
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Превишението на наличния капитал над 
нормативно изисквания се оценява като 
благоприятен фактор от рейтингова гледна точка. 

В сравнителен план към края на 2016г. банката 
продължава да отчита по-ниски стойности за 
показателите на капиталова адекватност от тези 
на банковата система и на банките от втора група. 

През 2016г. се наблюдава общо слабо понижение 
в нивата на ливъриджа и на коригирания 
ливъридж на банката. Понижението на тези 
показатели  е по линия на изпреварващото 
нарастване на годишна база на собствения 
капитал спрямо това на активите. 

В края на 2016г. продължава, макар и с по-нисък 
темп, намалението на съотношението на 
необслужваните експозиции към капиталовата 
база на банката. Промяната се дължи както на 
понижението на нетния размер на 
класифицираните експозиции, така и на 
увеличената капиталова база. В сравнителен план 
показателят продължава да се позиционира 
благоприятно спрямо сектора и втората група 
банки, които към края на 2016г. отчитат стойности 
от 42.3% и 37.6%.  

Възвръщаемостта на собствения капитал 
нараства за трета поредна година,  като за 
последната година увеличението е значително 
(10.85% в края на 2016г., 4.81% в края на 2015г.). 
Повишението е по линия на постигнатия за 2016г. 
финансов резултат (10 344 хил.лв.), чийто ръст от 
144.94% значително изпреварва този на 
собствения капитал. В сравнителен план 
отчетената към края на 2016г. стойност е по-
висока от средната за сектора (10.64%), за 
референтната група банки1 (6.16%) и от тази за 
банките от втора група (7.83%). В предишните 
години показателят трайно се е позиционирал на 
по-ниски от средните нива.  

През 2016г. се запазва тенденцията в нарастване 
на ресурсната база на банката, като в относително 
изражение темпът е много близък до този от 
предходната година. Увеличението е основно по 
линия на нарастването на депозитите на граждани 
и домакинства и в по-малка степен от това на 
депозитите на некредитни институции. 

Структурата на привлечените средства 

                                                 
1 Банките, които по балансово число се позиционират 2 места 

преди и след рейтингованата банка. 

продължава да е формирана основно от депозити.  

През разглеждания период се запазва 
тенденцията за увеличение на общите активи на 
банката, като отчетеният ръст за 2016г. е 8.7% 
(8.0% за 2015г.). Ръстът в последната година е 
сходен с този от 2015г., докато за предхождащите 
я три години отчитаните нива са били над 14%. В 
сравнителен план, ръстът на активите на 
рейтингованата банка продължава да изпреварва 
този на банковата система (5.2%) и е малко под 
този на банките от втора група за 2016г. (9.2%). 

През 2016г. структурата на активите продължава 
да е доминирана от нетните  кредити, при 
отчетено намаление на относителния им дял, 
който продължава да е значително под средния, 
както за банковата система (53.4%), така и за 
банките от втора група (53.6%). 

Съществен се запазва делът на паричните 
средства в каса и по разплащателни сметки в БНБ 
в структурата на активите, който през периода на 
актуализация нараства с 16.3 п.п. спрямо края на 
2015г., а увеличението на стойността им възлиза 
на 93.8%.  

През 2016г. стойността на инвестициите намалява 
с 52.0% на годишна база. Основната причина е в 
реализацията на значителна част на 
притежаваните от банката държавни облигации. 
Запазва се консервативната инвестиционна 
политика на банката и структурата на 
инвестиционния ѝ портфейл остава доминирана 
от държавни ценни книжа, като тези във валута 
различна от лева и евро са едва 0.7% от тях. 

През 2016г. размерът на брутния кредитен 
портфейл е с минимално намаление спрямо 
предходната година, при отбелязани ръстове в 
предходните две години. Понижението е в 
резултат на намаления в обемите на кредитните 
експозиции към бюджета и към некредитни 
институции, като ефектът в голяма степен е 
смекчен от повишаването на експозициите към 
предприятия и на експозициите на дребно. В 
сравнителен план, за 2016г. банковата система и 
банките от втора група отчитат увеличение на 
кредитните портфейли от съответно 0.64% и 
3.58%.  

Брутният кредитен портфейл продължава да е 
доминиран от кредитите на предприятия, чийто 
дял се увеличава с 3.4 п.п. на годишна база. 

Банката разполага с относително добре 
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диверсифициран по икономически отрасли 
корпоративен кредитен портфейл. 

През 2016г. размерът на редовните кредити 
отчита незначителен спад на годишна база, 
докато при необслужваните експозиции се 
наблюдава лек ръст (значително по-нисък от 
реализирания през 2015г.). В сравнителен план, за 
банковата система и банките от втора група се 
наблюдава противоположна тенденция за  
необслужваните кредити – намаление с 9.7% и 
15.8% за 2016г. Делът на необслужваните кредити 
за Интернешънъл Асет Банк продължава да е под 
нивата за банковата система (18.3%) и за втора 
група банки (16.3%). 

В структурно отношение в обема на 
необслужваните експозиции намаляват тези под 
наблюдение, а се увеличават необслужваните и 
третираните като загуба кредити. 

Размерът на възникналите през 2016г. нови 
необслужвани кредити е значително по-малък от 
тези през 2015г., а за последните пет години по-
ниско ниво се е наблюдавало единствено през 
2014г.  

През 2016г. стойността на показателя за 
възвръщаемост на лихвоносните активи се 
понижава значително (с 0.96 п.п.), като се 
възстановява прекъснатата през 2015г. тенденция 
на намаление на показателя. В сравнителен план 
банката се позиционира под средното равнище на 
показателя за банковата система (4.51%), но 
остава над средното равнище за банките от втора 
група (4.24%).  

В периода от 2012г. до 2016г. се запазва 
постоянна тенденция на понижаване на 
стойността на цената на лихвените пасиви, като за 
последната година е отчетено намаление от 0.64 
п.п. В сравнителен план, посоченото ниво е 
значително над средната стойност за банковата 
система - 0.67% и над средната стойност за 
банките  от втора група - 0.77% . 

Прекъсната е започналата от 2014г. тенденция за 
повишение на брутния лихвен спред, като е 
отчетено намаление с 0.33 п.п. на годишна база. В 
сравнителен план, стойността му остава далеч от 
средните стойности за банковата система - 3.84%  

и за банките от втора група - 3.47%. Аналогична 
тенденция се наблюдава за нетния лихвен марж.  

Коефициентът възвръщаемост на активите е на 
ниво от 0.85% в края на 2016г., при отчетено 
значително увеличение от 0.48 п.п. на годишна 
база. Повишението се дължи на изпреварващия 
ръст на нетната печалба спрямо този на активите. 
В сравнителен план стойността на показателя, 
въпреки голямото повишение, остава на ниво 
значително под средното за банковата система 
(1.42%) и под средното за банките от втора група 
(1.04%), които на годишна база нарастват 
съответно с 0.37 п.п. и 0.52 п.п. 

В периодът от 2012г. до 2016г. стойностите на 
показателя Оперативен резултат / Среден размер 
на активите са по-високи от тези на показателя 
Разходи за обезценки / 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 
2016г.  е  отчетена най-високата стойност за 
последните пет години. 

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: 15-то място по 
балансово число, 15-то място по размер на 
кредитния портфейл и 15-то място по привлечени 
депозити. Промяна се наблюдава единствено в 
заеманата позиция по балансово число – 
изоставане с една позиция спрямо 2015г., като 
оценяваната банка е изпреварена  от Общинска 
банка, при която е налице по-голямо нарастване 
на активите.  
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Основни финансови показатели: 

(хил.лв. / %)  2016 2015 2014 2013 2012 

Балансово число 1 302 348 1 198 379 1 109 472 971 641 849 103 

Брутни кредити 565 591 567 226 516 269 448 815 413 037 

Собствен капитал 101 735 89 719 85 496 81 952 80 888 

Общ лихвен доход 37 411 44 284 43 268 38 614 38 207 

Нетен финансов резултат 10 344 4 223 3 544 1 064 3 185 

Възвръщаемост на активите 0.85% 0.37% 0.35% 0.12% 0.42% 

 
 

 

 

 

*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) 

 


