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Дългосрочен рейтинг: B B+ B+ 
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Краткосрочен рейтинг: B B B 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: BB- (BG) BB (BG) BB (BG) 
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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) 
запазва рейтинга на „Интернешънъл асет банк” 
АД, като следва: 

 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 (https://www.bcra-
bg.com/files/BFSR_Methodology_2015_en.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.  

 

След сформирането на управленската коалиция 
ГЕРБ - Обединени патриоти през април 2017г., 
политическата обстановка в България  остава 
стабилна. Председателството на Съвета на 
Европейския съюз през първата половина на 
2018г. е основното предизвикателство пред 
страната в международните ѝ отношения. 

През 2017г. икономиката на страната бележи 
реален ръст от 3.6% (3.9% през 2016г.) Основните 
двигатели на растежа на БВП отново са 
вътрешното потребление и износът на стоки и 
услуги. 

През 2017г. преките чуждестранни инвестиции в 
България намаляват със 129.5 млн. евро спрямо 
предходната година и възлизат на 950 млн. евро 
или 1.9% от БВП на страната. Повече от 
половината (56.5%) инвестиционни потоци 
регистрирани през годината са под формата на 
дългови инструменти. Инвестициите в дялов 
капитал  отчитат спад от 70.5% на годишна база. 
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Затвърждава се започналата след 2013 г. 
тенденция на нарастване в резервните активи на 
БНБ в резултат на подобрението в текущата 
сметка. 

Данните за трудовия пазар през 2017г. бележат 
рекордно високи коефициенти на заетост и 
икономическа активност на населението. 
Възходящ остава и трендът при доходите от труд. 
Коефициентът на безработица достига съответно 
до пред-кризисните си нива (5.7% през последното 
тримесечие на 2017г.).  

В периода 2014г-2016г. ценовото равнище в 
страната се характеризира с наличието на трайни 
дефлационни процеси. От средата на 2017г. 
дефлацията е преодоляна и средногодишното 
изменение на цените достига 1.2% (спрямо ХИПЦ) 
към края на годината. 

Нарастващата икономическа активност води до 
подобрение в състоянието на публичните финанси 
на страната. Балансът по консолидираната 
фискална програма  към края на 2017г. регистрира 
излишък в размер на 845 млн. лв. или 0.9% от 
БВП, показват предварителните данни на 
Министерството на финансите. 

В бюджета за 2018г. е  заложена цел на дефицит 
по КФП в размер на 1.0% от БВП. Правителството 
заявява намерение за продължаване на 
политиката за постепенна фискална консолидация 
и достигане на балансиран бюджет през 2020г.  

Към края 2017г. публичният дълг (държавен и 
държавногарантиран) възлиза на 13 054 млн. 
евро, което се равнява на 25.6% от БВП. Спрямо 
края на 2016г. дългът намалява както в номинално 
изражение (-6.9%), така и като процент от БВП, 
вследствие от изплащането през 2017г. на голям 
обем ДЦК, емитирани на местния пазар и на МКП. 
Нивото на дълга на сектор „Държавно управление“ 
продължава да бъде положителен фактор за 
България в сравнителен план спрямо ЕС. 
Страната запазва водещата си сред 28-те 
държави-членки на ЕС по отношение на дълговата 
тежест, като пред България се нареждат 
единствено Естония и Люксембург. 

За периода на актуализация банковата система на 
страната остава стабилна, като се характеризира 
с намаление на необслужваните кредити и 
запазване на високите нива на капиталова 
адекватност и ликвидност. За благоприятното 
състояние на банковия сектор свидетелстват и 

резултатите от направените през 2016г. преглед 
на качеството на активите и стрес тестове за 
устойчивост на банките в България (обявени през 
м. август на 2016г.).  

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). За 
периода на актуализация не са настъпили 
съществени изменения в акционерната структура 
и управлението на банката.  

През 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. 

Превишението на наличния капитал над 
нормативно изисквания се оценява като 
благоприятен фактор от рейтингова гледна точка. 

В сравнителен план към края на 2017г. банката 
продължава да отчита по-ниски стойности за 
показателите на капиталова адекватност от тези 
на банковата система и на банките от втора група. 

През 2017г. се наблюдава леко повишение на 
годишна база в нивото на некоригирания 
ливъридж и значителен ръст  в това на 
коригирания ливъридж. Повишението на тези 
показатели  е по линия на изпреварващото 
нарастване на активите спрямо собствения 
капитал, като ръстът на коригирания ливъридж се 
обуславя и от значителното нарастване на 
дълготрайните материални активи. 

В края на 2017г. продължава намалението на 
съотношението на необслужваните експозиции 
към капиталовата база на банката. Промяната се 
дължи както на нарастването на капиталовата 
база, така и на понижението на нетния размер на 
необслужваните експозиции. В сравнителен план 
показателят продължава да се позиционира 
благоприятно спрямо сектора и втората група 
банки.  

След отчетеният тригодишен ръст в стойността на 
възвръщаемостта на собствения капитал през 
2017г. се наблюдава спад на годишна база. В 
сравнителен план се обръща отчетената през 
2016г. тенденция и нивото на показателят отново 
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е под средното за банковата система и за банките 
от втора група.  

През 2017г. се запазва тенденцията в нарастване 
на ресурсната база на банката, като се наблюдава 
известно забавяне в темпа.  

Структурата на привлечените средства 
продължава да е формирана основно от депозити. 

В периода на актуализация се запазва 
тенденцията към увеличение на общите активи на 
„Интернешънъл Асет Банк” АД, със слабо 
намаление на темповете на растеж.  

Не се наблюдават значителни изменения в 
структурата  на активите, като тя продължава да е 
доминирана от нетните кредити. В сравнителен 
план делът им продължава да е по-нисък както от 
средния за системата, така и от средния за 
банките от втора група. 

Делът на паричните средства в каса и по 
разплащателни сметки в БНБ в структурата на 
активите се запазва съществен 

През 2017г. размерът на брутния кредитен 
портфейл бележи забележим ръст на годишна 
база. Повишението е в резултат на повишение в 
обемите на почти всички групи кредити, 
изключение правят кредитните експозиции към 
бюджета. 

Брутният кредитен портфейл продължава да е 
доминиран от кредитите на предприятия, чийто 
дял отчита  лек спад на годишна база. 

Размерът на обслужваните кредити нараства 
значително, изпреварвайки общият ръст на 
кредитния портфейл.  

При необслужваните  кредити се наблюдава слабо 
повишение, което се отразява в понижение на 

дела им в общите кредити, достигайки най-ниското 
ниво за последните пет приключени години.  

Размерът на възникналите през 2017г. нови 
необслужвани кредити се увеличава значително 
спрямо тези от предходната година. 

През 2017г. „Интернешънъл Асет Банк“ АД отчита 
леко понижение в стойността на показателя 
възвръщаемост на лихвоносните активи, като 
запазва по-високото си ниво спрямо средните за 
банковата система и за банките от втора група.  

Запазена е и намаляващата посока на изменение 
на показателя цена на лихвените пасиви, като 
постигнатите от банката нива остават значително 
по-високи спрямо средните.  

Банката отчита повишение в нивата на брутния 
лихвен спред и нетния лихвен марж, като 
посочената тенденция е противоположна на 
средните за системата и банките от втора група. 
Достигнатите нива, обаче остават значително под 
средните.  

Коефициентът възвръщаемост на активите отчита 
значително понижаване на годишна база, в 
резултат на намалелия финансовия резултат и 
повишените активи. Банката се позиционира 
значително под средното ниво на показателя за 
банковия сектор и за банките от втора група.  

Показателите за ликвидност на банката 
продължават да са на нива далеч над 
регламентираните или препоръчаните от БНБ.   

През разглеждания период банката запазва 
позициите си: 15-то място по балансово число, по 
размер на кредитния портфейл и по привлечени 
депозити.

 
 

Основни финансови показатели: 

(хил.лв. / %)  2017 2016 2015 2014 2013 

Балансово число 1 372 046 1 302 348 1 198 379 1 109 472 971 641 

Брутни кредити 638 244 565 591 567 226 516 269 448 815 

Собствен капитал 105 900 101 735 89 719 85 496 81 952 

Общ лихвен доход 34 604 37 411 44 284 43 268 38 614 

Нетен финансов резултат 6 007 10 344 4 223 3 544 1 064 

Възвръщаемост на активите 0.45% 0.85% 0.37% 0.35% 0.12% 
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В периода на актуализация „Интернешънъл Асет Банк” АД запазва стабилно финансово 
състояние.   

Отрицателно влияние върху присъдения рейтинг би могло да окаже понижаване на 
реализираната доходност, респективно затрудняване при осигуряването на необходимия 
капитал за планирания ръст, значително влошаване на качеството на кредитния портфейл и на 
нивата на показателите   за ликвидност.  

Повишаване на доходността, допълнителното подобрение в качеството и диверсификацията на 
активите, успоредно със запазването на добрите нива на капиталова адекватност и 
ликвидност биха се отразили положително на рейтинга. 

 

 

 

 

 

*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) 

 


