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Българска агенция за кредитен рейтинг (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 променя дългосрочния рейтинг на 
финансова сила на ТБ „Инвестбанк” АД на ВВ 
и краткосрочния на В, като запазва 
перспективата - „негативна”. 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 2010г. и първото тримесечие на 2011г. 
средата, в която оперират българските банки, се 
характеризира с бавно възстановяване. Водещите 
фактори, определящи функционалната среда на 
банките през периода на актуализация, са: наличие 
на подобрение в стойностите на основните 
макроикономически показатели, съчетано с все 
още слаба инвестиционна активност; нарастване 
на спестовността на населението, водещо до ръст 
в размера на привлечените средства в банките, 
независимо от спадът на лихвите по депозити; 
финансиране на банковата дейност предимно чрез 
набиране на средства от вътрешния пазар; 
намаляване темповете на ръст в кредитирането; 
забавяне темпа на нарастване на нередовните 

кредити; слабо увеличение в размера на активите, 
съпроводено от спад в печалбата на банките. 
      През анализирания период акционерният 
капитал на банката е увеличен с 9 600 хил.лв. (по 
линия на трансформирането на подчинен срочен 
дълг) и достига 89 600 хил.лв.. Увеличението на 
капитала води до несъществени изменения в 
акционерната структура. Налице са чести промени 
в състава на висшия мениджмънт на банката. В 
периода на наблюдение банката е разработила и 
приела нова тригодишна стратегия, съобразена с 
промяната на пазарните условия в страната.   
      През 2010г. дружеството е сключило два нови 
договора за привличане на допълнителни 
капиталови резерви и към март 2011г. подчиненият 
срочен дълг е в размер на 12 713 хил.лв. В края на 
2010г. капиталовата база намалява с 12.4% на 
годишна база, по линия на специфични провизии за 
кредитен риск, изчислени съгласно разпоредбите 
на наредба №9. Общата капиталова адекватност се 
снижава през анализирания период и  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 се увеличават, но остават близки 
до средните за референтната група банки. Към 
края на 2010г. възвръщаемостта на собствения 
капитал намалява до 1.69%, като тази стойност е 
по-ниска от средната за групата банки със сходен 
размер на активите (2.88%).       
      Към края на 2010г. ресурсната база на банката 
бележи увеличение от 18.85% на годишна база, 
като ръстът е изцяло по линия депозитите на 
физически лица и нефинансови институции. Делът 
на срочните депозити в общо депозити на 
физически лица и корпоративни депозити към 
декември 2010г. нараства до 74.5%, а към март 
2011г. леко намалява, достигайки нивата от края на 
2009г. 
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      В периода на наблюдение в структурата на 
активите се наблюдава спад в дела на кредитите 
(от 68.43% към 12.2009г. до 56.08% към 3.2011г.) и 
нарастване на дела на инвестициите и паричните 
средства и паричните салда при БНБ.   Кредитният 
портфейл на банката продължава да се 
характеризира със сравнително добра 
диверсификация. През 2010г. класифицираните 
експозиции нарастват с 36.1%, като размерът им 
се запазва и към края на първото тримесечие на 
2011г. Делът им в общата брутна сума на заемите 
нараства и е съществено по-висок от средния за 
банковия сектор, което отчитаме като отрицателен 
фактор от рейтингова гледна точка. Най-голям 
ръст се отчита при кредитите, класифицирани като 
загуба. В периода на наблюдение е налице 
съществено нарастване на големите експозиции по 
смисъла на Наредба 7 на БНБ, като към 12.2010г. 
ръстът е 132% на годишна база. 
     През анализирания период брутния лихвен 
спред отчита спад, нетният лихвен марж следва 
същата тенденция и намалява до 2.44% към 
3.2011г. Стойностите и на двата показателя са по-
ниски от средните за Втора група банки, което се 
разглежда като негативен фактор от рейтингова 
гледна точка. През 2010г. банката реализира по-
нисък финансов резултат спрямо предходната 
година, което обуславя спад при възвръщаемостта  
на активите. Към март 2011г. банката реализира 
отрицателен финансов резултат. 

     През периода на наблюдение размерът на 
текущите активи бележи близо двукратен ръст 
спрямо края на 2009г., което е причина за 
увеличение в стойностите на показателя текущи 
активи/общо пасиви до 22.34%. Коефициентът на 
ликвидност също отчита значително повишение, 
като стойността му е малко под средната за втора 
група банки.  
      Към края на 2010г. активите на рейтингованата 
банка се увеличават със 17.9% спрямо края на 
предходната година при ръст средно за 
референтната група от 6.3%. През 2010г. и първото 
тримесечие на 2011г. по размер на активите ТБ 
„Инвестбанк” АД заема десето място във Втора 
група на банковата система (през 2009г. е на 9-то 
място). През разглеждания период са пуснати в 
действие новите услуги „Оповестяване задължения 
по кредитни карти чрез SMS“ и "Формиране на 
уведомително писмо за кредитна карта на клиент". 
В началото на 2011г. е пусната нова версия на 
интернет банкирането на ТБ „Инвестбанк” АД с 
разширени функционалности.  
      
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.) 3.2011 2010 2009 2008 
Балансово число  1 243 361 1 202 374 1 019 195 1 118 541 
Кредити и аванси към клиенти (брутни) 719 740 721 079 716 650 683 662 
Акционерен капитал 89 600 89 600 80 000 70 000 
Нетен лихвен доход 4 714 28 269 35 862 33 838 
Печалба след данъчно облагане - 1 944 1 744 7 742 11 249 
Нетен лихвен марж 2.44% 2.94% 3.70% 3.73% 
Възвръщаемост на активите 0.32% 0.16% 0.70% 1.03% 
Брутен коефициент на генериране на просрочия - - - 4.30% 
Нетен коефициент на генериране на просрочия -0.3% 14.0% 24.01% 4.38% 
 
 


