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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 на Европа. 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. 
Рейтинговата скала на БАКР съвпада с тази на 
Standard & Poor’s. 

“БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” 
АД присъжда на „Интернешънъл Асет Банк” АД 
дългосрочен рейтинг на финансова сила В 
(перспектива: стабилна) и краткосрочен 
рейтинг С.  
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. 

 Основните фактори, определящи 
функционалната среда, в която оперират 
българските банки към момента на изготвяне на 
рейтинговия доклад са: 
-      намаление на ПЧИ в страната, при слаба 
инвестиционна активност; 
- осигуряването на финансов ресурс за 
финансиране дейността на банките предимно чрез 
операции на вътрешния пазар; 

-  ръст в размера на привлечените средства, 
въпреки понижаването на лихвения процент по 
депозити от страна на банките; 
-  запазване на слаби темпове в ръста на 
кредитирането за корпоративни клиенти; 
-     забавяне темпа на нарастване на нередовните 
кредити към края на 2012г.  
 

„Интернешънъл Асет Банк” АД 
осъществява дейност като универсална търговска 
банка, с получен пълен лиценз от БНБ. Към 
момента на изготвяне на доклада акционерният 
капитал на „Интернешънъл Асет Банк” АД е 
разпределен в 30 306 444 броя обикновени, 
безналични, поименни акции с право на глас, с 
номинал 1 лев всяка. Акции на банката 
притежават 666 лица, като с най-голям дял е 
"Динатрейд Интернешънъл" ООД – 33%.  

За първоначално анализирания 
петгодишен период средно 90.3% от капиталовите 
изисквания на Интернешънъл Асет Банк са за 
кредитен риск, като към края на 2012г. този дял 
възлиза на 91.9%. Делът на изискванията за 
операционен риск се движи в рамките на 8 -11%. 
Банката отчита нисък дял на капиталовите 
изисквания за позиционен риск - 0.5% за 2012 г.  

За периода от края на 2008г. до 2010г. 
капиталовата база бележи тенденция на 
увеличение, като кумулативното нарастване е в 
размер на 18.67%. Увеличението е основно по 
линия на ежегодното отнасяне на цялата печалба 
към фонд Резервен. През 2011г. капиталовата 
база намалява с 20% на годишна база изцяло 
поради заделените специфичните провизии за 
кредитен риск. През 2012г. стойността й нараства 
със 17.2%, което се дължи на увеличаването на 
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акционерния капитал с 10 256 хил.лева, 
увеличението на подчинения срочен дълг и 
отнесената печалба на банката във фонд 
Резервен.  

През целия анализиран период 
рейтингованата банка отчита добри нива на 
капиталова адекватност, които са чувствително 
по-високи от регулаторно изискуемите, макар и по-
ниски от средните за банковата система (с 
изключение на 2008г.). Капиталовата адекватност 
на капитала от първи ред на рейтингованата банка 
също е под средната за банките от втора група, и 
под средната за банковата система като цяло за 
периода от 2008г. -2012г., но значително по-висока 
от минималните регулаторни изисквания. 

Банката отчита възвръщаемост на 
собствения капитал през 2012г. близка до 
средната за референтнта група банки.  
Коефициентът нетен размер на класифицирани 
експозиции / капиталова база бележи повишение 
през анализирания период, като към края на 
2012г. леко надвишава средния за банковата 
система.  

За целия анализиран период ресурсната 
база на банката бележи кумулативно нарастване  
с 50.72%, като тенденцията на увеличение започва 
от 2010г. насам. С най-голям дял в ресурсната 
база са депозитите от граждани и домакинства и 
некредитни институции, като поради по-високите 
им темпове на ръст  спрямо увеличението на общо 
ресурсната база, делът им отчита повишение през 
анализирания период и към края на 2012г. е в 
размер на 91.5% (при 75.2% през 2008г.). В 
сравнителен план към декември 2012г. делът на 
депозитите от граждани и некредитни институции 
е по-висок спрямо средния за банковата система 
(81.0%) и втора група банки (82.9%).  

Банката ползва привлечен ресурс под 
формата на подчинен срочен дълг през всяка от 
изминалите пет години. За периода 2008г. – 2011г. 
размерът му не търпи съществени промени, а 
делът му се движи между 3.0% (през 2011г.) и 
4.2% (през 2009г.). През 2012г. е сключен нов 
договор за подчинен срочен дълг, в следствие на 
което размерът му бележи ръст от 51.66% спрямо 
2011г., а делът му достига 3.8%. През целия 
разглеждан период Интернешънъл Асет Банк 
разполага с добре диверсифициран клиентски 
портфейл.  

В периода 31.12.2008 - 31.12.2012г. 
стойността на общите активи на „Интернешънъл 
Асет Банк” АД отбелязва ясна тенденция на 
нарастване, като кумулативния ръст за целия 

анализиран период е 49.3%. През наблюдавания 
период структурата на активите е доминирана от 
кредити към предприятия и към физически лица. 
Размерът на инвестиционния портфейл следва 
тенденция на ръст от 2008г. до края на 2011г. 
(кумулативно нарастването е с 107.8%).  

От 2008 година насам относителният дял 
на експозициите към предприятия в кредитния 
портфейл не пада под 90.4%, като през 2012г. е 
91.6%. Водещи се явяват секторите търговия и 
ремонт, строителство, промишленост и 
производство, съответно с дял от 27.6%, 26.0% и 
11.5% към 2012г. Делът на редовните кредити е 
близък до средния за банковата система, а 
общото покритие на класифицираните кредити от 
обезценки и специфични провизии нараства през 
2011 и 2012г.  

Възвръщаемостта на лихвоносните активи 
отчита понижение през целия анализиран период, 
като намалява от 9.00% през 2008г. до 6.02% през 
2012г. Брутният лихвен спред и нетният лихвен 
марж също отчитат негативна тенденция (с 
изключение на 2012г., когато отчитат ръст), като 
стойностите им са по-ниски от средните за 
банковата система. Интернешънъл Асет Банк 
отчита положителен нетен финансов резултат 
през целия анализиран период. Към декември 
2012г. отчетената възвръщаемост на активите на 
рейтингованата банка е 0.42%, при средна за 
банковата система 0.71% и средна за банките от 
втора група 0.48%. 

 Коефициентът на ликвидност е волатилна 
величина, като по-значителен ръст е отчетен през 
2010г. (11.1 п.п. спрямо предходната година). Най-
високата му стойност е отчетена в края на 2011г. 
През 2012г. коефициентът за ликвидност отчита 
спад от 3.8 п.п., но се запазва по-висок спрямо 
средните за банковата система (26.0%) и банките 
от втора група (27.7%). Показателят Общ размер 
на кредитите / Общ размер на депозитите се 
характеризира с висока волатилност до 2010г. За 
периода 2011-2012г. са отчетени значително по-
ниски нива между 54.8% и 59.0%, спрямо нивата 
на показателя за 2008-2009г. (съответно 88.6% и 
92.4%). В сравнителен план по отношение на 
анализирания показател, рейтингованата банка се 
позиционира сравнително благоприятно от 
рейтингова гледна точка спрямо другите банки от 
референтната група, като стойността на 
показателя за целия анализиран период е по-
ниска от средната за референтната група.  

В сравнителен план за периода 2008 – 
2012г. по показателя Текущи активи към Общо 
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пасиви без Собствен капитал, рейтингованата 
банка заема много добра ликвидна позиция, като 
за целия анализиран период, с изключение на 
2009г., регистрира стойности над средните за 
референтната група банки. 
 

През 2008г. Интернешънъл Асет Банк 
заема 18-то място в банковата система по размер 
на активите, след което отстъпва с една позиция 
(19 място), която задържа до 2011г. През 2012г. 
рейтингованата банка отново се изкачва до 18-то 
място по размер на активите в банковата система. 

   

Банката активно работи по развитие и 
актуализиране на информационните технологии, 
използвани при извършване на дейността й. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основни финансови показатели: 

(хил.лв.)  2012 2011 2010 2009 2008 

Балансово число 849 103 716 712 622 564 525 797 568 782 

Брутни кредити 413 037 319 647 312 742 331 933 338 431 

Собствен капитал 80 888 67 447 65 575 67 773 54 250 

Нетен финансов резултат 3 185 1 872 4 418 13 523 5 696 

 


