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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   запазва  дългосрочния   рейтинг   на 
финансовата  сила  на  „Интернешънъл асет 
банк” АД В и краткосрочен рейтинг  C,   
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. 

 
През 2013г. се наблюдава, макар и слаб, 

ръст на брутния вътрешен продукт на страната 
(0.9% реален годишен темп на изменение), като в 
сравнение с 2012г. темпът на нарастване 
отбелязва известно ускорение (0.3 п.п.). 
Увеличението се дължи основно на износа, докато 
вътрешното потребление се свива на годишна 
база, поради по-ниското потребление на 
домакинствата. Инфлацията бележи значително 
понижение - до 0.4% (2.3% в края на предходната 
година), като от м. август 2013г. ежемесечно е 
отчитана дефлация на база същия месец на 2012г. 

Като цяло, през анализирания период в 
състоянието на икономиката на страната се 
наблюдава бавно и колебливо възстановяване, 

силно зависимо от обема на износа и съответно – 
основно от темповете на възстановяването на 
икономиката на ЕС, нарастваща безработица, 
ниско вътрешно потребление и инвестиционна 
активност и минимална инфлация. 

Активите на банковата система 
продължават да се увеличават, но през 2013г. 
отчетеното повишение в размера им от 4.0% на 
годишна база е по-ниско в сравнение с ръста за 
предходната година (7.3%). През 2013г. е 
прекъсната тенденцията от периода 2009-2012г. 
на спад в печалбата на банковата система и е 
отчетено нарастване от 3.3%. 

Като цяло, в периода на актуализация 
банковата система остава стабилна и добре 
капитализирана. Отчетената към края на годината 
обща капиталова адекватност от 16.85% е 
значително над регулаторния минимум, а 
коефициентът на ликвидните активи, изчисляван 
по Наредба № 11 на БНБ, достига 27.07%.  

За периода на актуализация се наблюдава 
започнала консолидация на банковия пазар в 
страната, както и намаляване на пазарния дял на 
чуждестранните банки. Примерите в тази посока 
от 2013г. са придобиването на МКБ Юнионбанк от 
местната Първа инвестиционна банка, като двете 
банки напълно се сляха в първото тримесечие на 
2014г., както и придобиването на Креди Агрикол от 
Корпоративна търговска банка. Като цяло, този 
процес е доста вероятно да продължи в рамките 
на следващите няколко години. 

През 2013г. 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 2013г. делът на собствения 
капитал на банката от сумата на общите пасиви и 
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собствения капитал е на най-ниското си ниво от 
последните 5 години, като от целия банков сектор, 
надвишава единствено тези на Първа 
инвестиционна банка и на Общинска банка. Това 
обаче се дължи не на промени в капитала, а на 
високия ръст на привлечените средства, особено 
на депозитите. През периода капиталовата база 
на банката нараства, но по бавно от 
рисковопретеглените ѝ активи, което води до спад  
в общата капиталова адекватност. Наблюдава се 
покачване на капитала от първи ред, отчасти и 
поради привлечена сума от 5 млн. щ.д. безсрочен 
дългов-капиталов инструмент, който, в 
съответствие с наредбите на БНБ, се включва в 
капитала от първи ред в размер на 7 095 хил. лв. 
Капиталовата адекватност на първичния капитал и 
общата капиталова адекватност са под средните 
за сектора, но остават над минималните 
регламентирани нива.  

През 2013г. се наблюдава значителен ръст 
в ресурсната база на банката от 15.8%, основно по 
линия на депозитите на граждани и домакинства и 
некредитни институции. В депозитната база на 
банката нараства делът на депозитите на 
физически лица и този на финансови небанкови 
институции, а се наблюдава лек спад в дела на 
корпоративни депозити и този на кредитни 
институции.  

През периода продължава тенденцията 
към значително увеличение на общите активи на 
банката. Отчетеният ръст за 2013г. е 14.4%, 
спрямо само 4.0% за банковата система. Както 
инвестиционният, така и кредитният портфейл 
нарастват значително. Банката продължава да 
провежда консервативна инвестиционна политика 
поради нестабилната икономическа обстановка и 
инвестиционният портфейл е почти изцяло 
доминиран от дългови инструменти.  

Кредитният портфейл е най-вече съставен 
от корпоративни кредити, сравнително добре 
диверсифицирани по икономически отрасли. 
Качеството на кредитния портфейл се подобрява 

заедно с покритието от обезценки и специфични 
провизии, като нетният коефициент на генериране 
на просрочия е отрицателен. Делът на брутните 
класифицирани кредити пада значително, както и 
делът на кредитите в категория «загуба» от всички 
класифицирани кредити.  

През 2013г., въпреки сравнително ниската 
и все още падаща цена на лихвените пасиви се 
наблюдава значително влошаване на 
показателите за доходност на банката, 
включително възвращаемост на лихвоносните 
активи, брутния лихвен спред и нетния лихвен 
марж. За сравнение  брутният лихвен спред в 
банковата система се подобрява през същия 
период, а нетният лихвен марж е почти 
непроменен общо за системата и даже се 
подобрява за втора група банки. Евентуално 
подобрение в тези показатели на Интернешънъл 
Асет Банк би било оценено благоприятно от 
рейтингова гледна точка.  

През 2013г., както и през предходните 5 
години, възвращаемостта на активите на банката 
е положителна, макар и близка до нулата. 
Оперативните разходи на банката се запазват без 
съществени промени. Нелихвеният доход отчита 
слаб спад като процент от средния размер на 
активите и като процент от оперативните разходи.  

Всички показателите за ликвидност на 
банката са на нива далеч над регламентираните 
или препоръчаните от БНБ и продължават да се 
подобряват през периода на актуализация. Няма 
отрицателно падежно несъответствие за периода 
до 1 година, а съотношенията общо кредити към 
общо депозити  и текущи активи към общо пасиви 
са на едни от най-ниските нива в банковата 
система.  

В края на разглеждания период банката 
все още запазва сравнителните си позиции в 
банковия сектор въпреки значителните ръстове, 
които отчита в общите активи (18-то място), 
отпуснатите кредити (18-то) и привлечените 
депозити (17-то). 

 
Основни финансови показатели: 

(сумите са посочени в хил.лв.)  2013 2012 2011 2010 2009 

Балансово число 971,641 849 103 716 712 622 564 525 797 

Брутни кредити 448,815 413 037 319 647 312 742 331 933 

Собствен капитал 81,952 80 888 67 447 65 575 67 773 

Нетен финансов резултат 1,064 3,185 1,872 4,418 13,523 

Възвращаемост на активите 0.12% 0.42% 0.28% 0.77% 2.52% 

 


