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Българска агенция за кредитен рейтинг е 
единствената българска агенция, която с 
решение по протокол 25/04.06.2008г. е включена в 
списъка на Комисията за финансов надзор, като 
нейните рейтинги се признават наравно с тези 
на международните агенции Moody’s, Standard & 
Poor’s и Fitch. През 2006 г. БАКР адаптира 
методологията за рейтинг на финансова сила на 
банки от ICRA (An associate of Moody’s Investors 
Service). Рейтинговата скала на БАКР съвпада с 
тази на Standard & Poor’s. 
Българска агенция за кредитен рейтинг 
запазва дългосрочен рейтинг на финансова 
сила на „Инвестбанк” АД ВВВ- (перспектива: 
стабилна) и краткосрочен рейтинг А-3. 
Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен 
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, БНБ, НСИ, база данни на 
БАКР, консултанти и други източници на публична 
информация.   

През 2009г. българските банки оперират в 
силно неблагоприятна и влошаваща се среда. 
Основни определящи фактори към момента за нея 
са: влошена международна и вътрешна 
икономическа конюнктура; влошаване на 
икономическия статус на потребителите, което се 
отразява в намаляване на размера на 
привлечените средства и намаляване на 
темповете на растеж на финансирането, както по 
отношение на корпоративните заеми, така и при 
тези за физически лица; нарастване на 
нередовните кредити и намалена рентабилност на 
банковата дейност; затруднен достъп на 
българските банки до финансов ресурс от 
международните пазари.  

      През 2009г. мажоритарният собственик на 
ИНВЕСТБАНК АД – „Феста Холдинг” АД - е 
увеличил акционерния капитал на банката с 10 млн. 
лв. През анализирания период от състава на 
управителния ́и съвет е освободен Пламен Милков 
и е избран Атанас Кънчев. За Председател  на УС е 
избрана Диана Младенова. През 2009г. банката 
разработва и приема нова тригодишна стратегия, 
съобразена с промяната на пазарните условия в 
страната.  С оглед намаленият обем работа през 
анализирания период са направени съответните 
преструктурирания в клоновата мрежа, с цел 
оптимизиране на разходите.  
     Към края на 2009 г. акционерният капитал на 
„Инвестбанк” възлиза на 80 млн.лв. През 
разглеждания период капиталът от втори ред 
нараства с 3 200 хил.лв., привлечени под формата 
и при условията на подчинен дълг за срок от 7 
години. Общата капиталова адекватност отчита 
повишение през 2009г., но остава по-ниска от 
средната за банките от Втора група на банковата 
система, както и средната за банковата система 
като цяло. Коригираните и некоригираните нива на 
ливъридж намаляват през разглеждания период, но 
остават близки до средните за конкурентната група 
банки. През периода на актуализация 
възвръщаемостта на собствения капитал намалява 
до 7.55%, но остава по-висока от средната за 
конкурентната група банки – 6.71%.  
     През разглеждания период ресурсната база на 
банката намалява с 10.38%.  В края на 2009г. делът 
на депозитите се снижава до 82.4% за сметка на 
дела на заемните средства, които бележат ръст и в 
абсолютна стойност. През разглеждания период се 
запазва тенденцията на нарастване дела на 
срочните депозити (73% към 31.12.2009г.), което 
представлява благоприятен фактор за 
стабилността на депозитната база от гледна точка 
управлението на ликвидността. Привлечените  
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средства нарастват с 18.5%, главно по линия на 
депозити на банки. 
     Поради влошената икономическа обстановка 
през разглеждания период темпът на увеличение 
на размера на кредитния портфейл на банката 
намалява до 4.8%. През 2009г. делът на кредитите 
в сумата на активите се увеличава до 70.32%.  
Кредитният портфейл на банката продължава да 
се характеризира със сравнително добра 
диверсификация. Делът на класифицираните 
експозиции силно се увеличава и заема стойност, 
значително надвишаваща средната за II група от 
банковата система. Делът на брутния размер на 
класифицираните кредити в общия брутен размер 
на кредитите и през 2009г. продължава да 
нараства, като в края на годината достига 27.91% 
(при 6.9% през 2008г.). 
     През 2009г. брутния лихвен спред се запазва на 
нивото си от предходната година, а нетният лихвен 
марж нараства, достигайки 3.85%. През периода на 
актуализация банката реализира по-нисък 
финансов резултат спрямо предходната година 
(главно по линия на по-високите заделени 
провизии), което обуславя спад при 
възвръщаемостта  на средните активи. 
     Текущите активи намаляват през разглеждания 
период, което е причина за спад в стойностите на 

показателя текущи активи/общо пасиви до 12.19%. 
Коефициентът на ликвидност също продължава да 
следва тенденция на намаление, достигайки 
15.27% към 31.12.2009г. (19.21% към 31.12.2008г.), 
като стойността му е чувствително по-ниска както 
от средната за банковата система като цяло, така и 
за втора група банки.  
     През 2009г. активите на рейтингованата банка 
намаляват с 8.8% при спад средно за 
конкурентната група от 1.9%. Въпреки това тя 
продължава да заема трето място в извадката 
банки със сходен размер на активите и 9-та 
позиция във Втора група на банковата система.  

През разглеждания период е завършен процесът 
по адаптиране и въвеждане на система за 
управление на пазарния и операционния риск, 
както и на информационна система за 
мениджмънта на банката. Продължава дейността 
по отделяне на клиентската база в самостоятелна 
система с цел таргетиране на групи клиенти.  
     Управлението на класифицираните 
кредити, в най-голяма степен на кредитите, 
класифицирани като „Загуба”, е основен 
фактор, който би могъл да повлияе върху 
рейтинга на финансова сила на „Инвестбанк” 
АД. 

 
Основни финансови показатели: 
 
(хил.лв.) 2009 2008 2007 2006 2005 
Балансово число  1 019 195 1 118 541 1 085 721 530 693 320 285 
Кредити и аванси към клиенти (брутни) 716 650 683 662 484 529 190 807 169 541 
Акционерен капитал 80 000 70 000 70 000 32 323 20 000 
Общ лихвен доход 87 586 77 434 50 525 21 985 14 148 
Печалба след данъчно облагане 7 742 11 249 10 576 1 731 923 
Обща капиталова адекватност 15.55% 12.77% 12.98% 14.18% 12.85% 
Нетен лихвен марж 3.85% 3.67% 3.34% 2.18% 2.92% 
Нетен финансов резултат/Средно активи (%) 0.72% 1.02% 1.31% 0.41% 0.39% 
Брутен размер класифицирани експозиции/Общо кредити 27.91% 6.89% 5.55% 5.84% 2.83% 
Брутен коефициент на генериране на просрочия - 4.30% 8.77% 3.85% 2.04% 
Нетен коефициент на генериране на просрочия 24.01% 4.38% 8.76% 3.85% 1.86% 
Коефициент на ликвидност 15.27% 19.21% 49.94% 51.11% 36.07% 
 
 


