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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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. 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) 
присъжда на „Българо-американска кредитна 
банка” АД (БАКБ) следните рейтинги: 

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

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: B+ 
(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 моментна 
стабилност. Наличието на разногласия в 
управляващата коалиция по време на 
парламентарните заседания създава проблеми 
при обсъждането и гласуването на важни въпроси. 
Съществува обществено недоволство поради 
неяснота и несъгласие със случващото се в 
политическите среди, както и готовност за бърза 
реакция под формата на протестни действия. 

През октомври 2015г. в България бяха проведени 
местни избори, които не доведоха до съществени 
размествания сред политическите пластове, а 
същевременно се затвърди позицията на ГЕРБ на 
ниво местно управление в страната. 

През 2015г. икономиката на страната отчита 
реален растеж от 3.0%, като най-голям принос има 
износът на стоки и услуги, подкрепен от нарастване 
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в крайното потребление. Отчетеният реален растеж 
в БВП за изминалата година е близо 2 пъти по-висок 
от постигнатия за предходните 2 години – съответно 
1.6% за 2014г. и 1.3% за 2013г. 

През 2015г. потокът на инвестиции в страната 
нараства спрямо 2014г. (с 0.290 млрд. евро до 1.575 
млрд. евро) след наблюдаваното понижение в 
интереса на чуждестранните инвеститори след 
2012г. и по-съществено – през 2014г. след 
повишената несигурност в икономическа среда. 

През 2015г. благоприятните промени на пазара на 
труда се запазват – коефициентът на безработица 
(както и продължителната безработица като процент 
от активното население) запазват тенденцията си на 
намаляване след 2013г. 

През 2015г. се запазват наблюдаваните от 2014г. 
дефлационни процеси, като те се дължат на спад в 
международните цени на петрола, слаба 
икономическа активност в региона и страната, както 
и на вътрешно-икономическите процеси в основните 
търговски партньори на България. 

Наблюдава се леко подобрение в състоянието на 
държавния бюджет на страната през 2015г., 
отчитайки излишъци до м. октомври (включително), 
но към края на годината (м. ноември и м. декември) 
отчита значителен дефицит. 

Държавният дълг започва отново да нараства към 
началото на 2016г. след като постига определено 
стабилизиране и дори свиване (изразено като 
отношение дълг-БВП) след втората половина на 
2015г. 

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

 Запазване на устойчив ръст в размера на 
привлечените депозити; 

 Значителен спад в темпа на кредитирането; 

 Устойчива тенденция на увеличение на нетния 
лихвен марж; 

 Прекъсване на тенденцията на нарастване на 
класифицираните (необслужваните1) кредити; 

 Колебание в стойността на активите  на 

                                                 
1 От началото на 2015 г. БНБ оповестява качеството на кредитите 

на база променена класификация съобразно CRD IV, която 
диференцира експозициите на обслужвани и необслужвани 

банковата система изразено в спад през 2014г. 
и увеличение през 2015г.  

 Продължава тенденцията за нарастване на 
печалбата на банките. 

Предстои през м. август 2016г. да бъде оповестен 
резултатът от направените на банковия сектор 
преглед на активите и тестове за устойчивост.  

 

„Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) е 
специализирана в предоставянето на обезпечено 
финансиране на малки и средни предприятия и 
физически лица. 

Банката е регистрирана в Софийски градски съд по 
ф.д. №12587/1996г., партиден №35659, том 397, 
регистър І, стр. 180. Регистрирана е като емитент 
на публично предлагани облигации в Регистъра на 
публичните дружества и други емитенти на ценни 
книжа на КФН. 

Акционерната структура на БАКБ към края на 2015г. 
е следната: 

Акционер Дял от капитала 

СИЕСАЙЕФ АД 61.43% 

LTBI Holdings LLC 35.04% 

Други акционери 3.53% 

Общо 100.00% 

Към края на 2015г. банката има участия в следните 
дружества: 

Дружество 
Притежаван дял 

от капитала 

„Капитал Директ‘ ЕАД 100.00% 

„БАКБ Трейд“ ЕАД 100.00% 

„И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ 4.60% 

„Българска Фондова Борса – София“ АД 0.30% 

„Българо-американска кредитна банка“ АД има 
двустепенна форма на управление, включваща 
Надзорен съвет и Управителен съвет. Съставите 
им към момента на присъждане на рейтинга са 
както следва: 

Надзорен съвет: 

 Цветелина Бориславова Карагьозова; 
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 Мартин Бойчев Ганев; 

 Джейсън Лайл Кук. 

Управителен съвет: 

 Васил Стефанов Симов - Председател на УС 
и Изпълнителен директор; 

 Илиан Петров Георгиев - Член на УС и 
Изпълнителен директор; 

 Лорета Иванова Григорова - Член на УС и 
Изпълнителен директор; 

 Силвия Кирилова - Член на УС. 

Мисията на БАКБ е насочена към предоставяне на 
иновативни финансови решения, основани на три 
взаимосвързани и взаимозависими приоритета: 
зелено банкиране, социално банкиране и устойчиво 
банкиране.  

Заложените основни цели в стратегията са свързани 
с изграждане на устойчив модел на финансиране, 
стабилно управление на ликвидната позиция, 
адекватно развитие на кредитните операции, 
намаление на неликвидните и недоходоносни 
активи, подобряване на рентабилността и пазарния 
дял. 

Нивата на обща капиталова адекватност на БАКБ 
намаляват с 4.5 п.п. за периода 2011г.-2013г. В 
резултат на посочената динамика от поддържани по-
високи стойности от средните за банковата система 
(17.53%) и банките от втора група (16.85%), то в края 
на 2013г. тези на банката са по-ниски от средните за 
системата (16.85%) и за банките от втора група 
(17.82%).  В резултат на извършени промени в 
регулаторната рамка посочената тенденция е 
преодоляна през 2014г. и общата капиталова 
адекватност на банката е по-висока от средните 
стойности както за банковата система (21.95%), така 
и за банките от втора група (24.07%). В края на 2015г. 
нивото на общата капиталова адекватност е много 
близко до средните стойности за системата (22.18%) 
и за банките от втора група (21.25%), докато към края 
на март 2016г. е налице леко изоставане на 
стойността на общата капиталова адекватност на 
банката в сравнителен план.  

За последните пет приключени години се наблюдава 
тенденция на нарастване в стойностите на 
некоригирания и коригирания ливъридж на банката.  
В годините до 2014г. това се дължи основно на спада 
на собствения капитал, а за 2015г. на 
изпреварващото нарастване в размера на активите. 
За първото тримесечие на 2016г. в резултат на 

изпреварващото нарастване на собствения 
капитал спрямо това на активите е отчетено 
намаление в стойностите на ливъридж. В 
сравнителен план до 2013г. нивата на коригирания 
ливъридж на рейтингованата банка са по-ниски от 
средните за банковата система, през 2014г. е много 
близко до средното за системата, а за 2015г. и 
първото тримесечие на 2016г. повишените 
стойности за оценяваната банка надвишават 
значително средните за системата.  

Възвръщаемостта на собствения капитал на 
банката  в годините от началото на анализа до края 
на 2014г. е в зоната на отрицателните стойности, 
поради генерираната годишна загуба. През 
годините негативният финансов резултата се свива 
от 37.96 млн. лв. за 2011г. до 8.93 млн. лв. за 2014г. 
Посочената динамика води до отчитане на по-
малко негативни стойности за показателя 
възвръщаемост на собствения капитал (от -20.8% 
за 2011 до -5.6% за 2014г.). Реализираните през 
2015г. и първото тримесечие на 2016г. печалби (824 
хил.лв. и 539 хил.лв.) обръщат тенденцията и водят 
до отчитането на положителни стойности на 
показателя (0.41% и 2.46%). В сравнителен план 
през анализирания период (2011г. – 03.2016г.) 
стойностите на показателя са по-ниски от средните 
за системата и за банките от втора група. 

Независимо от намаляващата стойност на 
съотношението на собствения капитал към общата 
сума на активите банката се позиционира 
благоприятно в сравнителен план, отчитайки по-
високи стойности от тези на банковата система и 
банките от втора група.  

През последните пет приключени години 
ресурсната база на банката отчита значителен ръст 
в общия си размер, като кумулативно нараства с 
56.4%. В сравнителен план отчетеният ръст 
значително превишава този на банковата система 
(18.0%) и на банките от втора група (12.0%). По 
отделните позиции са налице следните изменения 
- кумулативен ръст при депозитите на граждани и 
домакинства (156.4%) и при депозитите на 
некредитни институции (149.8%), докато при 
депозитите на кредитни институции и при други 
заемни средства се наблюдава намаление (79.2% 
и 83.5%). 

През първото тримесечие на 2016г. размерът на 
ресурсната база се понижава незначително (0.4%). 
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През разглеждания период не се наблюдават големи 
изменения в структурата на привлечените средства, 
като тя е доминирана от привлечените депозити.  С 
най-голям дял през периода са депозитите на 
граждани и домакинства, като делът им се движи в 
границите от 60% до 70%. На второ място се 
позиционират депозитите на некредитни институции, 
чийто дял е в диапазона от 26% до 34%. Делът на 
депозитите на кредитни институции се 
характеризира с относително ниски стойности през 
целия период. В сравнителен план структурата на 
ресурсната база на банката е сходна с тази на 
банковата система и на банките от втора група, като 
делът на депозитите на физически лица на БАКБ е 
малко по-висок от средните за сектора и за банките 
от втора група, а дяловете на депозитите на 
некредитните и кредитните институции са малко по- 
ниски. През първото тримесечие на 2016г. 
структурата на привлечените средства се запазва. 

През целия период валутната структура на 
депозитите е доминирана от тези във валута 
различна от лева, като делът им намалява от 66.1% 
към края на 2011г. до 56.6% в края на март 2016г. 

По отношение на срочността през разглеждания 
период водещи по дял в структурата на депозитите 
на некредитни институции и физическите лица са 
срочните депозити, като делът им намалява от 94.4% 
в края на 2011г. до 78.3% в края на първото 
тримесечие на 2016г.  

През разглеждания период се наблюдава 
относително умерена концентрация в ресурсната и 
депозитната база на банката, като дяловете на 15-те 
най-големи вложители се характеризират с 
волатилни стойности. През периода банката се 
финансира основно с привлечени средства от 
сегмент банкиране на дребно (БД), като делът му в 
общия ресурс се движи в границите от 75% до 87%. 

За осъществяване на дейността си банката разчита 
на следните източници за финансиране: 

 Депозити на клиенти; 

 Дългови ценни книжа; 

 Заеми от международни банки и заеми от 
международни финансови институции; 

 Заеми по европейски програми и финансови 
институции; 

                                                 
2 Корекцията е в изваждане на активите на Корпоративна 

Търговска Банка АД за годините 2011-2013, след като те са 
извадени от банковата система за 2014г. 

 Кредитни линии по партньорски програми. 

За периода от 2011г. до края на 2015г. общата сума 
на активите на БАКБ нараства с 35.4%. За същия 
период общата сума на банковите активи 
отбелязва коригиран2  ръст от 20.3% и некоригиран 
– 13.9%. За първите три месеца на 2016г. 
изменението спрямо края на 2015г. за банката е 
незначително – минимален спад от 0.2%, при спад 
от 0.4% за банковата система и ръст от 2.3% за 
банките от втора група. 

С най-голям дял в структурата на активите през 
целия период са кредитите (~57%), като 
доминиращи са корпоративните кредити. БАКБ 
поддържа добре диверсифициран кредитен 
портфейл по отрасли. По отношение на срочната 
структура на кредитния портфейл на банката в 
преобладаващия корпоративен сектор се 
наблюдава постепенно увеличаване на срочността 
на кредитите. В структурата на кредитния 
портфейл по остатъчен размер на кредитите се 
наблюдава изменение в посока увеличение на 
размера на кредитите, с характеристиките на 
типично корпоративен портфейл, като 
диверсификацията е много добра през целия 
период. Най-съществена от характеристиките на 
портфейла на кредитите с влошено качество, е че 
към края на м. март 2016г. 96.1% от всички 
необслужвани кредити са кредити, отпуснати в 
периода до 2011г. включително. Това означава, че 
едва 3.9% от сумата на необслужваните вземания 
са с произход кредити, отпуснати след 2011г. – 
годината на смяната на основния акционер в 
Банката. В сравнителен план делът на влошените 
кредити на банката значително превишава тези за 
банковата система и за банките от втора група, като 
независимо от факта, че през периода е налице 
намаление на превишението в края на периода 
делът на влошения портфейл на банката е ~2 пъти 
по-голям от средния за системата и за банките от 
втора група. В края на 2015г. делът на 15-те най-
големи кредитни експозиции възлиза на 38% от 
брутния кредитен портфейл, което показва наличие 
за концентрация в това отношение.  

Значителен ръст през периода бележат 
инвестициите, което води до повишаване на дела 
им в структурата на актива. От 2014г. основен дял 
в инвестициите заемат Дълговите инструменти 
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(~60%), като те са съставени изцяло от инвестиции в 
Държавни ценни книжа. Капиталовите инструменти и 
Инвестициите в асоциирани, дъщерни и съвместни 
предприятия заемат незначителен дял през целия 
период на анализа. 

Увеличение за периода се наблюдава и при 
Паричните средства в каса и по разплащателна 
сметка в БНБ, като делът им в структурата на актива 
също нараства, като в сравнителен план е по-нисък 
от средния за банковата система. В края на 2015г. 
повишената ликвидност на банковата системата, 
доведе до въвеждането на отрицателни лихви за 
свръхрезервите в централната банка.  

В структурата на активите на банката се наблюдава 
намаление на вземанията от кредитни институции, 
което води до намаление на дела им в актива, като в 
сравнителен план той е по-нисък от средния за 
банковата система. 

За последните пет години БАКБ отчита най-високата 
стойност на възвръщаемост на лихвоносните активи 
в началото на периода (2011г.), след което през 
2012г. е отчетено понижение в стойността на 
показателя. През следващите три години е налице 
повишение в стойността на показателя. През 
първото тримесечие на 2016г. не се наблюдават 
съществени изменения във възвръщаемостта на 
лихвоносните активи (понижение от 0.08 п.п.) и 
стойността им в края на периода възлиза на 5.07%, 
като в сравнителен план продължава да е по-висока 
от средните за банковата система (4.89%) и за 
банките от втора група (4.79%).  

След 2011г. цената на лихвените пасиви намалява с 
3.33 п.п. през следващите години и достига до 2.39% 
в края на 2015г. През периода 2011г. – 2015г. 
средните стойности на цената на лихвените пасиви 
за банковата система и за банките от първа група 
също отчитат понижение (2.17 п.п. и 2.38 п.п.) и 
достигат до 1.19% и 1.50% в края на 2015г. През 
първото тримесечие на 2016г. цената на лихвените 
пасиви продължава да намалява (с 0.36 п.п.) и 
стойността й в края на периода възлиза на 2.03%, 
като в сравнителен план продължава да е по-висока 
от средните за банковата система (1.03%) и за 
банките от втора група (1.25%). 

През 2012г. стойността на брутния лихвен спред на 
БАКБ намалява с 1.62 п.п. спрямо предходната 
година (0.70%) и отчита отрицателна стойност от 
0.92% в края на годината. В резултат на 
положителните изменения (нарастване на 

възвръщаемостта на лихвоносните активи и 
понижение на цената на лихвените пасиви) през 
следващите години брутният лихвен спред отчита 
постоянни ръстове и възлиза на 2.76% в края на 
2015г. В сравнителен план стойностите на брутния 
лихвен спред на банката през последните пет 
години са по-ниски от средните за банковата 
система и за банките от втора група. Посочената 
тенденция се запазва и през първото тримесечие 
на 2016г.     

Сходна е динамиката и при нетния лихвен марж. 
Отчетено е значително понижение през 2012г. и 
стойността му възлиза на 0.28% към края на 
годината. През следващите години нетният лихвен 
марж отчита постоянни ръстове и възлиза на 2.60% 
в края на 2015г. Средните стойности на нетния 
лихвен марж намаляват до 2013г. за банковата 
система и до 2014г. за банките от втора група, след 
което е налице повишение и в края на 2015г. 
възлизат на 3.75% и 3.41%.  В сравнителен план 
стойностите на банката през последните пет години 
са по-ниски от средните за банковата система и за 
банките от втора група. През първото тримесечие 
на 2016г. по-голямото повишение на брутния 
лихвен спред на БАКБ спрямо тези на средните 
стойности на банковата система и на банките от 
втора група води до допълнително свиване на 
разликите.      

През първите четири години на периода 2011г.-
2015г. банката отчита отрицателен финансов 
резултат, като на годишна база е отчетено 
намаление (и стойността му от -37 966 хил.лв. (за 
2011г.) достига до -9 167 хил.лв. (за 2014г.). През 
2015г. тенденцията е преодоляна и е отчетен 
положителен финансов резултат в размер на 814 
хил.лв. В резултат на посочената динамика 
възвръщаемостта на активите се характеризира с 
негативни стойности от 2011г. (-5.28%) до 2014г.      
(-1.19%), а за 2015г. възлиза на 0.09%. През 
първото тримесечие на 2016г. се запазва 
започналата от 2015г. положителна тенденция, 
като стойността на показателя нараства с 0.32 п.п. 
и възлиза на 0.41%. Значителното повишение е по 
линия на реализирания за първото тримесечие на 
2016г. печалба (539 хил.лв.). В сравнителен план 
през целия разглеждан период възвръщаемостта 
на активите на БАКБ е по-ниска от тези на 
банковата система и банките от втора група, като 
през годините отчитаните разлики намаляват.  



 

РЕЙТИНГ НА ФИНАНСОВА СИЛА 
„Българо-американска кредитна банка” АД 
Дългосрочен/краткосрочен рейтинг: B / B (стабилна) 
Рейтинг по национална скала: B+ (BG) / B (BG) (стабилна) 
юли 2016 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 63 63     
www.bcra-bg.com        

 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 

6 

През 2011г. БАКБ отчита значително понижение в 
оперативната печалба Понижението основно се 
дължи на по – малките лихвени приходи, което в 
малка степен е смекчено от по – големите други 
оперативни приходи. В резултат на значителните 
обезценки е реализирана  загуба. През следващите 
3 години (2012г., 2013г. и 2014г.) банката реализира 
отрицателен оперативен резултат (основно по линия 
на намаляващите лихвени приходи)  и независимо от 
понижаващите се разходи за обезценки продължава 
да реализира загуба от дейността си. През 2015г. в 
резултат на повишените на годишна база лихвени 
приходи (13.2%), понижените лихвени разходи 
(10.2%) и повишението в реализираната нетна 
печалба от финансови активи и пасиви, определени 
по справедлива стойност в печалбата или загубата 
(77.3%) банката реализира оперативна печалба. По-
малките разходи за обезценка на финансови активи 
(понижение от 32.6%), малкият размер  на 
отчетените разходи за обезценка на нефинансови 
активи и реализираната печалба от нетекущи активи 
и групи от активи за изваждане от употреба 
позволяват на банката да отчете положителен 
финансов резултат за първи път през последните пет 
години. През първото тримесечие на 2016г. 
очерталата се от 2015г. положителна тенденция се 
запазва, като е отчетена оперативна печалба 
(оперативна загуба за първото тримесечие на 
2015г.). Отчетеният положителен оперативен 
резултат е по линия на повишените приходи от лихви 
(10.5%), понижените разходи за лихви (38.4%) и 
намалелите административни разходи (13.9%), 
спрямо същия период на предходната година. 
Положителният ефект частично е смекчен от по-
големите други оперативни разходи. Реализираната 
оперативна печалба, по – малките разходи за 
обезценки и  малката печалба от нетекущи активи и 
групи от активи за изваждане от употреба съдействат 
през първото тримесечие на 2016г. да бъде 
реализирана нетна печалба в размер на 539 хил.лв. 
(нетна загуба от 2 659 хил.лв. за първото тримесечие 
на 2015г.).  

В сравнителен план през последните пет години 
стойностите на показателя оперативна печалба към 
среден размер на активите са по-ниски от средните 
за банковата система и за банките от втора група. 
Към края на първото тримесечие разликата спрямо 

                                                 
3 В подреждането по размер на активите, кредитите и привлечени 
средства не участват клоновете на чуждестранни банки в 
България, както и Българска Банка за Развитие /ББР/. 

системата възлиза на 1.53 п.п., а спрямо банките от 
втора група на 0.58% п.п. 

През 2011г. е отчетен незначителен ръст на дела 
на собствения капитал (СК) в пасива и собствения 
капитал на БАКБ, като достигнатата стойност е най-
висока за последните 5 години. През следващите 
четири години е отчетено понижение в стойността 
на показателя, като понижението основно е по 
линия на намаляващия в резултат на 
реализираната загуба собствен капитал, докато 
през 2015г. е в резултат на изпреварващия ръст на 
пасивите и СК (24.42%) спрямо това на СК (2.04%). 
В сравнителен план през целия период стойността 
на показателя на банката е по-висока от тази на 
банковата система и на банките от втора група.  

Коефициентът на ликвидност отчита най-високата 
си стойност в началото на периода, а най-ниската 
към края на 2014г. В сравнителен план до края на 
2013г. БАКБ поддържа по-високи стойности на 
показателя за ликвидност спрямо средните за 
банковата система и за банките от втора група и по-
ниски за останалата част от периода. 

Стойността на показателя общ размер на 
кредитите към общ размер на депозитите 
надвишава 100% единствено през първите две 
години на периода.  

БНБ е препоръчала съотношението на ликвидните 
активи по смисъла на Наредба 11 към 
привлечените средства от граждани и домакинства 
и институции, различни от кредитни, да бъде поне 
20%. БАКБ значително надвишава посоченото 
ниво.  

По размер на активите в последните две 
приключени години (2014г. и 2015г.) БАКБ АД се 
позиционира на 16-то място (от общо 21 банки 
включени3 в подреждането).  

Позицията на банката по размер на брутните 
кредити за последните две години е 14-та. 

По размер на привлечените депозити банката 
повтаря подреждането по размер на активите, 
заемайки 16-та позиция към края на 2014г. и 2015г. 
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Основи показатели 

(хил.лв.)  3.2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Балансово число 1 015 766 1 017 537 815 298 777 729 827 222 751 378 

Собствен капитал 162 661 161 944 155 628 165 656 177 059 196 839 

Общ лихвен доход 9 398 37 117 32 790 33 778 35 119 47 607 

Нетен финансов резултат 539 814 -9 167 -15 996 -19 807 -37 966 

Нетен лихвен марж 2.89% 2.60% 1.78% 0.84% 0.28% 2.31% 

Възвръщаемост на активите 0.41% 0.09% -1.19% -2.00% -2.45% -5.28% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Положително влияние върху рейтинга на „Българо-американска кредитна банка“ АД може да окаже 
устойчиво подобряване в качеството на портфейла, повишаване на генерираната печалба и 
показателите за доходност, при запазване на стабилна капиталова адекватност и ликвидност.  

В негативна посока на рейтинга би могло да се отрази влошаване в качеството на активите, 
нарастване на разходите за обезценки, чувствително свиване на дейността, както и понижение в 
капиталовата адекватност и влошаване на ликвидната позиция на банката. 


