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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 
присъжда 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, Българска Народна Банка, 
Национален статистически Институт, база 
данни на БАКР, консултанти и други източници 
на публична информация.   
До края на първото полугодие на 2008 г. 
българските банки оперираха в благоприятна 
икономическа среда. След края на този 
период ефектите от глобалната финансова 
криза  постепенно започнаха да оказват 
влияние върху дейността на банковата 
система. Основни фактори, определящи 
функционалната среда, в която оперират 
българските банки към момента, са: 
влошаваща се международна конюнктура и 

сътресения на световния финансов пазар, 
рефлектиращи в намаляване на 
инвестиционната активност и очаквания  за 
спад в общия икономически растеж на 
България; затруднен достъп на българските 
банки до финансов ресурс от международните 
пазари вследствие на влошената ликвидност 
на европейските банки; намаляване на 
размера на привлечените средства и 
поскъпване на паричния ресурс; намаляване 
на темповете на растеж на финансирането 
както по отношение на корпоративните заеми, 
така и при тези за физически лица. 
Рейтингованата банка е учредена на 16 
декември 1994 г. в София като Международна 
ортодоксална банка „Свети Никола” АД. През 
1998 г. наименованието е променено на ТБ 
„Нефтинвестбанк” АД, а през 2002 г. – на ТБ 
„Инвестбанк” АД. Мажоритарният собственик 
„Феста Холдинг” АД е акционерно дружество с 
регистриран капитал от 16 млн.лв., 
разпределен в поименни акции. Банката има 
двустепенна система на управление с 
Надзорен съвет и Управителен съвет. Не са 
налице съществени промени в управленската 
структура на банката през анализирания 
период. Банката има разработена тригодишна 
стратегия за развитие с формулирани основни 
стратегически цели, както и основни цели по 
направления. Постигнато е добро покритие на 
клоновата мрежа, съответстващо на 
оптимална ефективност. 
Към края на 2008 г. акционерният капитал на 
„Инвестбанк” възлиза на 70 млн.лв. През 
разглеждания период първичният капитал 
надхвърля 89% и в структурата му основен 
дял се заема от регистрирания и внесен 
капитал. Банката реализира нарастващ 
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положителен финансов резултат за целия 
анализиран период, като поддържа нива на 
обща капиталова адекватност малко над 
регулаторните изисквания на БНБ и малко под 
средните за банките от Втора група на 
банковата система, както и средните за 
банковата система като цяло. Коригираните и 
некоригираните нива на ливъридж се колебаят 
през разглеждания период, но като цяло 
запазват високи стойности, което е индикатор 
за висока ефективност. През анализирания 
период възвръщаемостта на собствения 
капитал постепенно нараства от 0,85% през 
първата година до 12,48% през 2008 г., което 
оценяваме положително.  
За целия анализиран период ресурсната база 
на банката нараства над 7 пъти, като за 
последната година ръстът е незначителен 
(2%). Делът на депозитите в ресурсната база 
на „Инвестбанк” се увеличава за периода 
2004-2008 г., достигайки 87% в края му. През 
разглеждания период е налице тенденция на 
нарастване дела на срочните депозити, което 
представлява благоприятен фактор за 
стабилността на депозитната база от гледна 
точка управлението на ликвидността.  Това 
обаче е фактор и за увеличение на лихвените 
разходи. Делът на привлечените средства 
като цяло е волатилен през анализирания 
период, като средно представлява около 20% 
от ресурсната база. 
Стойността на кредитния портфейл на банката  
бележи значителен ръст през разглеждания 
период както по линия на юридическите лица, 
така и по линия на физическите. До 2006 г. 
делът на кредитите в сумата на активите 
намалява, след което се наблюдава 
значителен ръст и в края на 2008 г. 
предоставените заеми представляват ~61% от 
активите. Анализът на данните показва 
относително добра диверсификация на 
кредитния портфейл. Делът на брутния 
размер на класифицираните кредити в общия 
брутен размер на кредитите следва тенденция 
на нарастване през целия разглеждане период 
и достига 6,8% през 2008 г. (при 3,03% през 
2004 г.).  

До 2006 г. банката отчита намаляващ брутен 
лихвен спред, след което е налице възходяща 
тенденция и към края на последната година 
достига 4,02%. Банката реализира нарастващ 
нетен финансов резултат, като най-
значителен ръст (неколкократен) е отчетен 
през 2007 г. главно по линия на лихвените 
доходи като резултат от значителния ръст на 
кредитния портфейл. Същевременно през 
последната година е налице многократен спад 
на печалбата от продажба и преоценка на 
активи в резултат на кризата на капиталовите 
пазари. Слабото нарастване през последната 
година както на финансовия резултат, така и 
на активите определя спада при 
възвръщаемостта  на средните активи.  
Стойностите на показателя текущи 
активи/общо пасиви се колебаят през 
разглеждания период, като достигат най-
високо ниво (над 34%) през 2006 г. Големият 
спад през 2008 г. се дължи на значително по-
ниския размер на депозитите в други банки. До 
2007 г. коефициентът на ликвидните активи 
регистрира много високи стойности, но през 
последната година стойността му 
чувствително намалява и е под средната както 
за банковата система като цяло, така и за 
Втора група банки.  
През 2006 г. „Инвестбанк” заема пето място в 
извадката банки със сходен размер на 
активите, принадлежащи към Втора група на 
банковата система и 11-та позиция в групата. 
Значителният ръст в размера на балансовото 
число извежда банката до второ място в 
извадката през следващата година, но през 
2008 г. то е отстъпено на „МКБ Юнионбанк”, 
която бележи най-висок ръст на активите на 
годишна база. 
В банката е въведена информационна 
система за оценка на пазарния риск, на 
финален етап е адаптирането на система за 
оценка на операционния риск. Система за 
оценка на кредитния риск е въведена при 
банкирането на дребно. Банковата 
информационна система е почти изцяло 
интегрирана, като се използват малко външни 
системи. 
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Основни финансови показатели: 
 

(хил.лв.) 2008 2007 2006 2005 2004 
Балансово число  1 118 541 1 085 721 530 693 320 285 157 560 
Кредити и аванси към клиенти (брутни) 683 662 484 529 190 807 169 541 99 261 
Акционерен капитал 70 000 70 000 32 323 20 000 16 000 
Общ лихвен доход 77 434 50 525 21 985 14 148 10 733 
Печалба след данъчно облагане 11 249 10 576 1 731 923 143 
Обща капиталова адекватност 12,77% 12,98% 14,18% 12,85% 17,07% 
Нетен лихвен марж 3,09% 2,78% 1,89% 2,59% 7,25% 
Финансов резултат преди данъци/Средно активи (%) 1,03% 1,41% 0,47% 0,44% 0,23% 
Нетен финансов резултат/Средно активи (%) 1,02% 1,31% 0,41% 0,39% 0,18% 
Брутен размер класифицирани експозиции/Общо 
кредити 

6,80% 5,55% 5,84% 2,83% 3,03% 

Брутен коефициент на генериране на просрочия 4,30% 8,80% 3,80% 2,00% 3,20% 
Нетен коефициент на генериране на просрочия 4,20% 8,80% 3,80% 1,90% 3,10% 
Текущи активи/Общо пасиви 14,46% 29,02% 34,26% 27,87% 19,85% 
 
 


