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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг е 
единствената българска агенция, която с 
решение  по протокол 25/04.06.2008 г. 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 дългосрочния рейтинг на 
финансова сила на „Инвестбанк” АД на 
ВВВ- и краткосрочен рейтинг А-3 и променя 
перспективата  от стабилна на  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 извършването на мониторинг е използвана 
информация от оценяваната банка и 
Българска Народна Банка.   
 
 По време на извършен мониторинг към месец 
септември 2009 г. БАКР установи, че съгласно 
решение на Общото събрание на акционерите 
от 27 август 2009г. капиталът на „Инвестбанк” 
АД е ефективно увеличен в началото на месец 
ноември 2009 г. с 10 млн. лв., което е 
положително от рейтингова гледна точка. 
Същевременно е налице значителен ръст в 
нетните просрочени експозиции на банката 
(472.84% спрямо края на 2008г.).  
По тази причина, с решение на Рейтинговия 
комитет на БАКР от 15.11.2009 г., присъденият 
кредитен рейтинг (BBB-, краткосрочен – А-3) е 
запазен, а перспективата от стабилна е 
променена на негативна.  
 
 

 
Основни финансови показатели 
  9.2009 12.2008 
Нетен финансов резултат/ Среден размер на активите 0.67% 1.02% 
Нетни просрочени експозиции (хил.лв.) 209 272 36 532 
Нетен размер на просрочени експозиции/Капиталова база 223% 41% 
Нетни просрочени експозиции/ Балансова стойност на кредитите 29% 5% 
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