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1.  ÁÀÇÀ ÇÀ ÈÇÃÎÒÂßÍÅ 
(a)  Ïðàâåí ñòàòóò 

Êîðïîðàòèâíà Òúðãîâñêà Áàíêà ÀÄ (Áàíêàòà) å ðåãèñòðèðàíà â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ ñúñ ñåäàëèùå 
Ñîôèÿ, óë. Ãðàô Èãíàòèåâ 10.   

Áàíêàòà èìà èçäàäåí ëèöåíç çà áàíêîâà äåéíîñò â ñúîòâåòñòâèå ñ äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî. 
Îñíîâíèòå äåéíîñòè âêëþ÷âàò âñè÷êè âèäîâå áàíêîâè îïåðàöèè â ñòðàíàòà è ÷óæáèíà. 

(á) Ïðèëîæèìè ñòàíäàðòè 

Íàñòîÿùèòå íåêîíñîëèäèðàíè ôèíàíñîâè îò÷åòè ñà èçãîòâåíè â ñúîòâåòñòâèå ñ Ìåæäóíàðîäíèòå 
ñòàíäàðòè çà ôèíàíñîâî îò÷èòàíå (ÌÑÔÎ), ïðèåòè îò Åâðîïåéñêàòà Êîìèñèÿ. 

Íàñòîÿùèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè íà Áàíêàòà ñà íåêîíñîëèäèðàíè. Òåçè íåêîíñîëèäèðàíè ôèíàíñîâè 
îò÷åòè ïðåäñòàâëÿâàò íåðàçäåëíà ÷àñò îò êîíñîëèäèðàíèòå ôèíàíñîâè îò÷åòè.  

(â) База за оценяване    

Íàñòîÿùèòå íåêîíñîëèäèðàíè ôèíàíñîâè îò÷åòè ñà ïðåäñòàâåíè â áúëãàðñêè ëåâà, çàêðúãëåíè äî 
íàé-áëèçêèòå õèëÿäíè è ñà èçãîòâåíè íà áàçà íà èñòîðè÷åñêà öåíà èëè àìîðòèçèðàíà ñòîéíîñò ñ 
èçêëþ÷åíèå íà: 

• Äåðèâàòèâíèòå ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè, êîèòî ñà îò÷åòåíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò; 

• Èíñòðóìåíòèòå, äúðæàíè çà òúðãóâàíå è âñè÷êè îñòàíàëè èíñòðóìåíòè, îò÷åòåíè ïî 
ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà èëè çàãóáàòà, äîêîëêîòî ñïðàâåäëèâàòà èì ñòîéíîñò ìîæå äà 
áúäå îïðåäåëåíà; 

• Ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè íà ðàçïîëîæåíèå çà ïðîäàæáà, îò÷åòåíè ïî ñïðàâåäëèâà 
ñòîéíîñò, äîêîëêîòî ñïðàâåäëèâàòà èì ñòîéíîñò ìîæå äîñòîâåðíî äà áúäå îïðåäåëåíà; 

• Èíâåñòèöèèòå â íåäâèæèìè èìîòè, îò÷åòåíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò, ðåãóëÿðíî 
îïðåäåëÿíà îò íåçàâèñèì ëèöåíçèðàí îöåíèòåë. 

(ã) Ôóíêöèîíàëíà è îò÷åòíà âàëóòà 

Ôèíàíñîâèòå îò÷åòè ñà èçãîòâåíè â áúëãàðñêè ëåâà (BGN), çàêðúãëåíè äî íàé-áëèçêèòå õèëÿäíè. 
Ôóíêöèîíàëíàòà è îò÷åòíà âàëóòà íà Êîðïîðàòèâíà Òúðãîâñêà Áàíêà ÀÄ å áúëãàðñêèÿò ëåâ. 

 

2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ 

(a) Ïðèçíàâàíå íà ïðèõîäè è ðàçõîäè  

Ïðèõîäèòå îò è ðàçõîäèòå çà ëèõâè ñå ïðèçíàâàò ñúãëàñíî ïðèíöèïà íà íà÷èñëÿâàíåòî íà áàçà 
åôåêòèâíà äîõîäíîñò íà àêòèâà èëè ñúîòâåòíàòà ïðîìåíëèâà äîõîäíîñò. Ïðèõîäèòå îò è ðàçõîäèòå 
çà ëèõâè âêëþ÷âàò àìîðòèçàöèÿ íà ñêîíòî è ïðåìèè, êàêòî è íà äðóãè ðàçëèêè ìåæäó 
ïúðâîíà÷àëíàòà áàëàíñîâà ñòîéíîñò è ñòîéíîñòòà íà ïàäåæ íà áàçà åôåêòèâåí ëèõâåí ïðîöåíò. 

Ïðèõîäèòå îò è ðàçõîäèòå çà òàêñè è êîìèñèîííè îò ôèíàíñîâè óñëóãè íà Áàíêàòà ñå ïðèçíàâàò â 
îò÷åòà çà ïðèõîäè è ðàçõîäè êîãàòî ñúîòâåòíàòà óñëóãà å èçâúðøåíà. 

Íåòíèòå ïðèõîäè îò òúðãîâñêè îïåðàöèè âêëþ÷âàò ïðèõîäè è ðàçõîäè îò ïðîäàæáè è ïðîìåíè â 
ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà ôèíàíñîâè àêòèâè è ïàñèâè çà òúðãóâàíå. 

(á) Âàëóòíè îïåðàöèè  

Операциите с чуждестранна валута се отчитат във функционална валута по обменния курс, 
приложим в деня на извършване на сделката. Парични активи и пасиви, деноминирани в 
чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута по заключителния курс в деня на 
изготвяне на отчет за финансово състояние а. Курсовите разлики, произтичащи от парични позиции 
е разликата между амортизираната стойност във функционална валута в началото на периода, 
коригирана с ефективната лихва и плащанията през периода и амортизираната стойност в 
чуждестранна валута превалутирана по курса в края на периода. Непарични активи и пасиви 
деноминирани в чуждестранни валути, които се отчитат по справедлива стойност, се превръщат 
във функционалната валута по курса на датата, към която е определена справедливата стойност.  
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

(â)  Ôèíàíñîâè àêòèâè 

 Áàíêàòà êëàñèôèöèðà ôèíàíñîâèòå ñè àêòèâè â ñëåäíèòå êàòåãîðèè: ôèíàíñîâè àêòèâè, îò÷èòàíè 
ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà èëè çàãóáàòà; êðåäèòè è âçåìàíèÿ; èíâåñòèöèè, äúðæàíè äî 
ïàäåæ; ôèíàíñîâè àêòèâè íà ðàçïîëîæåíèå çà ïðîäàæáà. Ðúêîâîäñòâîòî îïðåäåëÿ êëàñèôèêàöèÿòà 
íà èíâåñòèöèèòå ïðè ïúðâîíà÷àëíîòî èì ïðèçíàâàíå.  

(i) Ôèíàíñîâè àêòèâè, îò÷èòàíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà èëè 
çàãóáàòà 

Ïîçèöèÿòà ñúäúðæà äâå êàòåãîðèè: ôèíàíñîâè àêòèâè çà òúðãóâàíå è àêòèâè, ïúðâîíà÷àëíî 
îïðåäåëåíè çà îò÷èòàíå ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà èëè çàãóáàòà. Äàäåí ôèíàíñîâ àêòèâ 
ñå êëàñèôèöèðà â òàçè êàòåãîðèÿ àêî å ïðèäîáèò ñ öåë ïðîäàæáà â êðàòúê ñðîê èëè å îïðåäåëåí â 
òàçè êàòåãîðèÿ îò ðúêîâîäñòâîòî. Äåðèâàòèâèòå ñúùî ñå êàòåãîðèçèðàò êàòî äúðæàíè çà òúðãóâàíå, 
îñâåí àêî íå ñà îïðåäåëåíè çà õåäæèðàùè èíñòðóìåíòè. 

(ii) Êðåäèòè è âçåìàíèÿ 

Êðåäèòèòå è âçåìàíèÿòà ñà íåäåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè àêòèâè ñ ôèêñèðàíè èëè îïðåäåëÿåìè 
ïëàùàíèÿ, êîèòî íå ñå êîòèðàò íà àêòèâåí ïàçàð. Òå âúçíèêâàò êîãàòî Áàíêàòà ïðåäîñòàâÿ ïàðè, 
ñòîêè èëè óñëóãè äèðåêòíî íà äåáèòîð áåç íàìåðåíèå çà òúðãóâàíå íà âçåìàíåòî. 

 (iii) Äúðæàíè äî ïàäåæ  

Èíâåñòèöèèòå, äúðæàíè äî ïàäåæ ñà íåäåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè àêòèâè ñ ôèêñèðàíè èëè 
îïðåäåëÿåìè ïëàùàíèÿ è ôèêñèðàíè ïàäåæè, çà êîèòî ðúêîâîäñòâîòî íà Áàíêàòà èìà íàìåðåíèåòî 
è âúçìîæíîñòòà äà ãè äúðæè äî ïàäåæ. Àêî Áàíêàòà ðåøè äà ïðîäàâà ïîâå÷å îò íåñúùåñòâåíà ñóìà 
àêòèâè, äúðæàíè äî ïàäåæ, öÿëàòà êàòåãîðèÿ ñëåäâà äà áúäå ïðåêëàñèôèöèðàíà êàòî àêòèâè íà 
ðàçïîëîæåíèå çà ïðîäàæáà. 

(iv) Íà ðàçïîëîæåíèå çà ïðîäàæáà 

Èíâåñòèöèèòå íà ðàçïîëîæåíèå çà ïðîäàæáà ñà òàêèâà, êîèòî ñå ïðåäâèæäà äà áúäàò äúðæàíè çà 
íåîïðåäåëåí ïåðèîä îò âðåìå  è åâåíòóàëíî ïðîäàäåíè ïðè íóæäà îò ëèêâèäíîñò èëè ïðîìåíè â 
ëèõâåíèòå ïðîöåíòè, îáìåííèòå êóðñîâå èëè öåíèòå íà êàïèòàëîâèòå èíñòðóìåíòè.  

 (v) Ïðèçíàâàíå è ïîñëåäâàùà îöåíêà íà ôèíàíñîâèòå àêòèâè 

Ïîêóïêèòå è ïðîäàæáèòå íà ôèíàíñîâè àêòèâè, îò÷èòàíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà èëè 
çàãóáàòà, äúðæàíè äî ïàäåæ è íà ðàçïîëîæåíèå çà ïðîäàæáà ñå ïðèçíàâàò íà äàòàòà íà äîñòàâÿíå 
íà àêòèâèòå. Êðåäèòèòå âúçíèêâàò, êîãàòî ñóìèòå ñå ïðåäîñòàâÿò íà êðåäèòîïîëó÷àòåëèòå. Âñè÷êè 
ôèíàíñîâè àêòèâè ñå ïðèçíàâàò ïúðâîíà÷àëíî ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò ïëþñ òðàíçàêöèîííèòå 
ðàçõîäè, ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà èëè çàãóáàòà. Ôèíàíñîâèòå 
àêòèâè ñå îòïèñâàò, êîãàòî ïðàâàòà çà ïîëó÷àâàíå íà ïàðè÷íè ïîòîöè îò ôèíàíñîâèòå àêòèâè ñà 
èçòåêëè èëè Áàíêàòà ñúùåñòâåíî å ïðåõâúðëèëà ðèñêîâåòå è ïîëçèòå îò ñîáñòâåíîñòòà. 

(iii) Àêòèâèòå íà ðàçïîëîæåíèå çà ïðîäàæáà è ôèíàíñîâèòå àêòèâè, îò÷èòàíè ïî ñïðàâåäëèâà 
ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà èëè çàãóáàòà ñëåä ïúðâîíà÷àëíî ïðèçíàâàíå ñå îò÷èòàò ïî ñïðàâåäëèâà 
ñòîéíîñò. Êðåäèòèòå è âçåìàíèÿòà è èíâåñòèöèèòå, äúðæàíè äî ïàäåæ ñå îò÷èòàò ïî àìîðòèçèðàíà  
ñòîéíîñò, ïðè ïðèëàãàíå ìåòîäà íà åôåêòèâíèÿ ëèõâåí ïðîöåíò. Ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå îò ïðîìåíè 
â ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà ôèíàíñîâè àêòèâè, îò÷èòàíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà 
èëè çàãóáàòà ñå âêëþ÷âàò â îò÷åòà çà äîõîäèòå çà ïåðèîäà, ïðåç êîéòî ñà âúçíèêíàëè. 
Ñïðàâåäëèâèòå ñòîéíîñòè íà èíâåñòèöèèòå, òúðãóâàíè íà àêòèâíèòå ïàçàðè ñà áàçèðàíè íà 
òåêóùèòå ïîêóïíè öåíè. Àêî îïðåäåëåí ôèíàíñîâ àêòèâ íÿìà àêòèâåí ïàçàð èëè íå å ëèñòâàí, 
Áàíêàòà îïðåäåëÿ ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò, ïîëçâàéêè òåõíèêè çà îöåíêà. Òå âêëþ÷âàò èçïîëçâàíåòî 
íà ïðåäèøíè ñïðàâåäëèâè ñäåëêè, àíàëèç íà äèñêîíòèðàíè ïàðè÷íè ïîòîöè, ìîäåëè íà îïöèîííè 
öåíè è äðóãè òåõíèêè çà îöåíêà, ÷åñòî ïîëçâàíè îò ó÷àñòíèöèòå íà ïàçàðà. Всички промени в 
справедливата стойност на фèíàíñîâèте àêòèâè, îò÷èòàíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò â ïå÷àëáàòà 
èëè çàãóáàòà се признават като нетни приходи от търговски операции в отчета за доходите.Про 
последваща оценка разликите в справедливата стойност на инвестициите на разположение за 
продажба се признават директно в капитала докато инвестицията се продаде или обезцени 
напълно, когато кумулативните приходи и разходи признати в капитала се признават в отчета за 
доходите.Инвестициите, държани до падеж и кредити и вземания се отчитат по амортизирана 
стойност на базата на ефективен лихвен процент. 
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

(â)  Ôèíàíñîâè àêòèâè, продължение 

(vi) Отписване 

Банката отписва финансов актив, когато договорните права към паричните потоци от финансовия 
актив изтекат, или когато прехвърли правата за получаване на договорните парични потоци от 
финансовия актив в транзакция, в която се прехвърлят всички съществени рискове и ползи от 
притежаването на финансовия актив. Всяко участие в прехвърлени финансови активи, което е 
създадено или запазено от Банката, се признава като отделен актив или пасив. 
Банката отписва финансов пасив, когато нейните договорни задължения са изпълнени или 
отменени или изтекат. 
Банката извършва транзакции, при които се прехвърлят активи, признати в отчета за финансовото 
състояние, но запазва всички или всички съществени рискове и ползи от прехвърлените активи или 
част от тях. Ако са запазени част или всички съществени рискове и печалби, то прехвърлените 
активи не се отписват от отчета за финансовото състояние. Прехвърляне на активи със запазване 
на част или всички съществени рискове и печалби са например сделки със заемане на ценни книжа 
или с ангажимент за обратно изкупуване.  
При транзакции, при които Банката нито запазва, нито прехвърля всички съществени рискове и 
печалби от притежаването на един финансов актив, тя отписва актива, ако не запазва контрол над 
него. Правата и задълженията, запазени при прехвърлянето, се признават отделно съответно като 
активи и пасиви. При сделки, при които се запазва контрол над актива, Банката продължава да 
признава актива до степента на нейното участие, в зависимост от това доколко е изложена на 
промени в стойността на прехвърления актив. 
При определени сделки Банката запазва задължението си да обслужва прехвърления финансов 
актив срещу заплащане. Прехвърленият актив се отписва изцяло, ако отговаря на критериите за 
отписване. Активът или пасивът се признава в договора за обслужване в зависимост от това дали 
таксата за обслужване е повече от достатъчна (актив) или по-малко от достатъчна (пасив) за 
извършване на услугата. 

(ã) Ïàðè÷íè ñðåäñòâà 

Ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà âêëþ÷âàò ïàðè â áðîé, ïàðè÷íè ñðåäñòâà íà äåïîçèò â öåíòðàëíàòà áàíêà è 
êðàòêîñðî÷íè âèñîêîëèêâèäíè èíâåñòèöèè ñ ìàòóðèòåò äî òðè ìåñåöà èëè ïî-ìàëêî êúì äàòàòà íà  
çàêóïóâàíåòî èì. 

 (ä) Ñïîðàçóìåíèÿ çà îòäàâàíå è íàåìàíå íà öåííè êíèæà, ðåïî ñäåëêè  

(i)  Отдаване и наемане на ценни книжа 

Èíâåñòèöèè, îòäàäåíè  ïî ñèëàòà íà ñïîðàçóìåíèÿ çà îòäàâàíå ïîä íàåì íà öåííè êíèæà, ñå 
îò÷èòàò â îò÷åòà çà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå è ñå îöåíÿâàò ñúãëàñíî ñ÷åòîâîäíàòà ïîëèòèêà, 
ïðèëîæèìà çà àêòèâè çà òúðãóâàíå èëè ñúîòâåòíî çà àêòèâè çà ïðîäàæáà. Ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà, 
ïîëó÷åíè êàòî îáåçïå÷åíèÿ ïðè îòäàâàíå ïîä íàåì íà öåííè êíèæà, ñå îò÷èòàò êàòî çàäúëæåíèÿ 
êúì áàíêè è äðóãè êëèåíòè. Èíâåñòèöèèòå, íàåòè ïî ñïîðàçóìåíèÿ çà íàåì íà öåííè êíèæà, íå ñå 
ïðèçíàâàò êàòî àêòèâ íà Áàíêàòà. Ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà,ïðåäîñòàâåíè ïî äîãîâîðè çà íàåì íà öåííè 
êíèæà, ñå îò÷èòàò êàòî êðåäèòè è àâàíñè íà áàíêè è äðóãè êëèåíòè. Ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå, 
âúçíèêíàëè â ðåçóëòàò íà ñäåëêè çà íàåìàíå èëè îòäàâàíå íà öåííè êíèæà, ñå îò÷èòàò ïðè òÿõíîòî 
âúçíèêâàíå çà ïåðèîäà íà èçâúðøâàíå íà ñäåëêèòå êàòî ïðèõîä èëè ðàçõîä çà ëèõâè. 
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

(ä) Ñïîðàçóìåíèÿ çà îòäàâàíå è íàåìàíå íà öåííè êíèæà, ðåïî ñäåëêи, продължение 

 (ii) Споразумения за репо сделки 

Áàíêàòà ñêëþ÷âà äîãîâîðè çà ïîêóïêà (ïðîäàæáà) íà èíâåñòèöèè ïî ñèëàòà íà ñïîðàçóìåíèÿ çà 
îáðàòíà ïðîäàæáà/ïîêóïêà íà èäåíòè÷íè èíâåñòèöèè íà ïðåäâàðèòåëíî îïðåäåëåíà áúäåùà äàòà 
ïî îïðåäåëåíà ôèêñèðàíà öåíà. Çàêóïåíèòå èíâåñòèöèè, ïîäëåæàùè íà îáðàòíà ïðîäàæáà íà 
îïðåäåëåíà áúäåùà äàòà, íå ñå ïðèçíàâàò â îò÷åòà çà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå. Èçïëàòåíèòå ñóìè 
ñå îò÷èòàò êàòî çàåìè íà áàíêè èëè äðóãè êëèåíòè, êàòî ñúîòâåòíèòå öåííè êíèæà ñå îò÷èòàò êàòî 
îáåçïå÷åíèå. Èíâåñòèöèè, ïðîäàäåíè ïî ñïîðàçóìåíèÿ çà îáðàòíî îòêóïóâàíå, ïðîäúëæàâàò äà ñå 
îò÷èòàò â îò÷åòà çà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå è ñå îöåíÿâàò ñúãëàñíî ñ÷åòîâîäíàòà ïîëèòèêà êàòî 
àêòèâè çà òúðãóâàíå èëè êàòî àêòèâè çà ïðîäàæáà. Ïîëó÷åíèòå ñóìè îò ïðîäàæáàòà ñå îò÷èòàò êàòî 
çàäúëæåíèÿ êúì áàíêè è äðóãè êëèåíòè. 

Ðàçëèêèòå ìåæäó ñòîéíîñòòà íà ïðîäàäåíèÿ àêòèâ è òàçè íà ïîëó÷åíèÿ ñå íà÷èñëÿâà çà ïåðèîäà íà 
ñäåëêàòà è ñå ïðåäñòàâÿ êàòî ëèõâà. 

(å) Ïðèâëå÷åíè ñðåäñòâà 

Ïðèâëå÷åíèòå ñðåäñòâà ñå ïðèçíàâàò ïúðâîíà÷àëíî ïî öåíà íà ïðèäîáèâàíå, êîÿòî âêëþ÷âà 
ïîëó÷åíèòå ñðåäñòâà (ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà ïîëó÷åíîòî âëîæåíèå), íåòíî îò ðàçõîäèòå ïî 
ñäåëêàòà. Â ïîñëåäñòâèå, ïðèâëå÷åíèòå ñðåäñòâà ñå ïðåäñòàâÿò ïî àìîðòèçèðàíà ñòîéíîñò, êàòî 
âñÿêà ðàçëèêà ìåæäó ïîëó÷åíèòå ñðåäñòâà è ñòîéíîñòòà íà ïàäåæ ñå ïðèçíàâà â îò÷åòà çà ïðèõîäè 
è ðàçõîäè çà ïåðèîäà íà ïðèâëå÷åíèòå ñðåäñòâà ïî ìåòîäà íà åôåêòèâíèÿ ëèõâåí ïðîöåíò.   

 (ж) Компенсиране 

Ôèíàíñîâèòå àêòèâè è ïàñèâè ñå êîìïåíñèðàò, à íåòíàòà ñòîéíîñò ñå îò÷èòà â îò÷åòà çà 
ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå, êîãàòî Áàíêàòà èìà çàêîííî ïðàâî äà êîìïåíñèðà ïðèçíàòèòå ñòîéíîñòè è 
âúçíàìåðÿâà äà èçâúðøè óðåæäàíå íà àêòèâà è ïàñèâà íà íåòíà îñíîâà. 

(ç) Îáåçöåíêà íà ôèíàíñîâè àêòèâè 

Към всяка дата на изготвяне на отчета за финансовото състояние се извършва преглед на 
финансовите активи за наличие на индикации за обезценка. В случай, че такива индикации са 
налице, се определя възстановимата стойност на актива. 

(i) Кредити и вземания, възникнали при Банката 

Âúçñòàíîâèìàòà ñòîéíîñò íà îòïóñíàòè êðåäèòè è àâàíñè è íà çàêóïåíè êðåäèòè, ñå èç÷èñëÿâà íà 
áàçà íà íàñòîÿùà ñòîéíîñò íà î÷àêâàíèòå áúäåùè ïàðè÷íè ïîòîöè, äèñêîíòèðàíè ñ ïúðâîíà÷àëíèÿ 
åôåêòèâåí ëèõâåí ïðîöåíò. Êðàòêîñðî÷íèòå êðåäèòè íå ñå äèñêîíòèðàò. 

Êðåäèòèòå ñà ïðåäñòàâåíè íåòíî, êàòî îò÷åòíàòà ñòîéíîñò ñå íàìàëÿâà ñ íà÷èñëåíèòå 
èíäèâèäóàëíè è ïîðòôåéëíè ïðîâèçèè çà çàãóáà îò îáåçöåíêà. Èíäèâèäóàëíèòå ïðîâèçèè çà çàãóáè 
îò îáåçöåíêà ñðåùó êîíêðåòíî îïðåäåëåíè åêñïîçèöèè ñå íà÷èñëÿâàò âúðõó îò÷åòíàòà ñòîéíîñò íà 
êðåäèòèòå, çà êîèòî å èäåíòèôèöèðàíà îáåçöåíêà íà áàçàòà íà ïîñòîÿííè íàáëþäåíèÿ íà 
äúëæèìèòå ñóìè ñ öåë íàìàëÿâàíå ñòîéíîñòòà èì äî òÿõíàòà âúçñòàíîâèìà ñòîéíîñò. 
Ïîðòôåéëíèòå ïðîâèçèè çà çàãóáè îò îáåçöåíêà ñå îïðåäåëÿò çà íàìàëÿâàíå íà îò÷åòíàòà ñòîéíîñò 
íà ïîðòôåéë îò èäåíòè÷íè êðåäèòè, êëàñèôèöèðàíè êàòî ðåäîâíè, äî òÿõíàòà âúçñòàíîâèìà 
ñòîéíîñò êúì äàòàòà íà èçãîòâÿíå íà îò÷åòà çà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå. Î÷àêâàíèòå ïàðè÷íè 
ïîòîöè çà ïîðòôåéëè îò èäåíòè÷íè àêòèâè ñå îïðåäåëÿò íà áàçàòà íà ïðåäèøíàòà ïðàêòèêà è 
ïðåöåíêà íà êðåäèòíèÿ ðåéòèíã íà ñúîòâåòíèÿ êëèåíò, êàêòî è âúç îñíîâàòà íà àíàëèç íà 
ïðîñðî÷åíèòå ëèõâåíè ïëàùàíèÿ èëè íåóñòîéêè. Óâåëè÷åíèåòî íà разходите çà îáåçöåíêà íàìèðà 
îòðàæåíèå â îò÷åòà çà äîõîäèòå. Êîãàòî äàäåí êðåäèò å èäåíòèôèöèðàí êàòî íåñúáèðàåì è ñëåä 
ïðèêëþ÷âàíå íà âñè÷êè çàäúëæèòåëíè ïî çàêîí ïðîöåäóðè è îïðåäåëÿíå íà îáùàòà çàãóáà ïî íåãî, 
êðåäèòúò ñå îòïèñâà îò îò÷åòà çà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå. 

Â ñëó÷àé ÷å â ïîñëåäâàù ïåðèîä ñóìàòà íà çàãóáèòå îò îáåçöåíêà ñå íàìàëè è òîâà íàìàëåíèå 
ìîæå îáåêòèâíî äà ñå ñâúðæå ñúñ ñúáèòèå, íàñòúïèëî ñëåä óâåëè÷åíèåòî, òîãàâà íàìàëåíèåòî íà 
çàãóáèòå îò îáåçöåíêà ñå îñúùåñòâÿâà ïîñðåäñòâîì îò÷åòà çà äîõîäèòå. 

 



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2011 г. 

 
 

 00

 

2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ç) Îáåçöåíêà íà ôèíàíñîâè àêòèâè, продължение 
 (ii) Финансови активи, преоценени по справедливата им стойност с отчетени разлики в 

собствения капитал 

Загубите от обезценка при финансови активи на разположение за продажба се признават, като 
акумулираната загуба, призната директно в собствения капитал, се прехвърля в печалби и загуби. 
Акумулираната загуба, прехвърлена от капитала и призната в печалби и загуби, е разликата между 
цената на придобиване, нетна от всички погасявания по главници и амортизации, и настоящата 
справедлива стойност минус всички загуби от обезценка, признати преди това в печалби и загуби. 
Ако в следващ период справедливата стойност на обезценена дългова ценна книга на 
разположение за продажба се увеличи и увеличението може обективно да се свърже със събитие, 
възникнало след като загубата от обезценка е била призната в печалби и загуби, загубата от 
обезценка се сторнира, като сумата на сторното се признава в печалби и загуби. Всяко последващо 
възстановяване в справедливата стойност на обезценена капиталова ценна книга на разположение 
за продажба се признава директно в капитала. 

(è) Äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè àêòèâè 

Áàíêàòà å âúçïðèåëà ïîëèòèêà íà îò÷èòàíå íà êëàñà îò äúëãîòðàéíè àêòèâè, âêëþ÷âàù çåìèòå è 
ñãðàäèòå, ïî ïðåîöåíåíà ñòîéíîñò ñúãëàñíî äîïóñòèìèÿ àëòåðíàòèâåí ïîäõîä â ÌÑÑ 16, Èìîòè, 
ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ.  

Îñòàíàëèòå êëàñîâå îò äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè àêòèâè ñà ïðåäñòàâåíè â îò÷åòà çà ôèíàíñîâîòî 
ñúñòîÿíèå ïî öåíà íà ïðèäîáèâàíå, íàìàëåíà ñ íà÷èñëåíàòà àìîðòèçàöèÿ. 

 (è) Äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè àêòèâè, продължение 

Àìîðòèçàöèÿòà ñå íà÷èñëÿâà íà áàçà ëèíåéíèÿ ìåòîä ïî óñòàíîâåíè íîðìè ñ öåë íàìàëÿâàíå 
ñòîéíîñòòà íà äúëãîòðàéíèòå àêòèâè â ðàìêèòå íà î÷àêâàíèÿ ñðîê íà òÿõíîòî èçïîëçâàíå. Ïî-äîëó 
ñà ïðåäñòàâåíè èçïîëçâàíèòå ãîäèøíè àìîðòèçàöèîííè íîðìè: 

Активи % 
Сгради 4 

Машини, оборудване и апаратура 30 

Компютри 50 

Автомобили 25 

Други амортизируеми активи 15 

Àêòèâèòå íå ñå àìîðòèçèðàò äî ìîìåíòà íà òÿõíîòî âúâåæäàíå â åêñïëîàòàöèÿ è ïðåõâúðëÿíåòî èì 
îò ñìåòêà çà ðàçõîäè çà ïðèäîáèâàíå íà äúëãîòðàéíè àêòèâè â ñúîòâåòíàòà êàòåãîðèÿ àêòèâè. 

(é) Íåìàòåðèàëíè àêòèâè 

Íåìàòåðèàëíè àêòèâè, ïðèäîáèòè îò Áàíêàòà, ñå îò÷èòàò ïî öåíà íà ïðèäîáèâàíå, íàìàëåíà ñ 
íàòðóïàíàòà àìîðòèçàöèÿ è ñúñ çàãóáèòå îò îáåçöåíêà. Àìîðòèçàöèÿòà ñå èç÷èñëÿâà íà áàçà 
ëèíåéíèÿ ìåòîä çà ïåðèîäà íà î÷àêâàíèÿ ñðîê íà ïîëçâàíå. Ïî-äîëó ñà ïðåäñòàâåíè èçïîëçâàíèòå 
ãîäèøíè àìîðòèçàöèîííè íîðìè: 
  
Активи % 

Програмни продукти и лицензи 50 

Други нематериални дълготрайни активи 15 

(ê) Ïðîâèçèè 

Ïðîâèçèÿ ñå îò÷èòà â îò÷åòà çà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå, êîãàòî Áàíêàòà å ïîåëà çàêîíîâ èëè 
óñëîâåí àíãàæèìåíò â ðåçóëòàò íà ìèíàëî ñúáèòèå, ïîãàñÿâàíåòî íà êîåòî å âåðîÿòíî äà áúäå 
ñâúðçàíî ñ íàìàëÿâàíå íà èêîíîìè÷åñêè ïîëçè. Â ñëó÷àé ÷å åôåêòúò å ñúùåñòâåí, ïðîâèçèÿòà ñå 
îïðåäåëÿ ÷ðåç äèñêîíòèðàíå íà î÷àêâàíèòå áúäåùè ïàðè÷íè ïîòîöè íà áàçà äèñêîíòîâ ôàêòîð. 
Äèñêîíòîâèÿò ôàêòîð ñå îïðåäåëÿ ïðåäè îáëàãàíå ñ äàíúöè, êîéòî îòðàçÿâà òåêóùàòà ïàçàðíà 
îöåíêà íà âðåìåâèòå ðàçëèêè è òàì, êúäåòî å ïîäõîäÿùî, ñïåöèôè÷íèòå ðèñêîâå çà çàäúëæåíèåòî.  
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(ë) Äàíú÷íî îáëàãàíå 

Äàíúêúò âúðõó ïå÷àëáàòà çà ïåðèîäà âêëþ÷âà òåêóù è îòñðî÷åí äàíúê. Òåêóùèÿò äàíúê âêëþ÷âà 
ñóìàòà íà äàíúêà, êîÿòî ñëåäâà äà ñå ïëàòè âúðõó î÷àêâàíàòà îáëàãàåìà ïå÷àëáà çà ïåðèîäà âúç 
îñíîâà íà åôåêòèâíàòà äàíú÷íà ñòàâêà èëè äåéñòâàùà òàêàâà â äåíÿ íà èçãîòâÿíå íà îò÷åòà çà 
ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå è âñè÷êè êîðåêöèè âúðõó äúëæèìèÿ äàíúê çà ìèíàëè ãîäèíè. 

Îòñðî÷åíèÿò äàíúê ñå èç÷èñëÿâà ÷ðåç ïðèëàãàíå íà ìåòîäà íà áàëàíñîâèòå ïàñèâè âúðõó âñè÷êè 
âðåìåâè ðàçëèêè ìåæäó áàëàíñîâàòà ñòîéíîñò ñúãëàñíî ñ÷åòîâîäíèòå îò÷åòè è ñòîéíîñòèòå, 
èç÷èñëåíè çà äàíú÷íè öåëè. Îòñðî÷åíèÿò äàíúê ñå èç÷èñëÿâà íà áàçàòà íà äàíú÷íèòå ñòàâêè, êîèòî 
ñå î÷àêâàò äà áúäàò äåéñòâàùè, êîãàòî àêòèâúò ñå ðåàëèçèðà èëè çàäúëæåíèåòî ñå ïîãàñè. Åôåêòúò 
âúðõó îòñðî÷åíèÿ äàíúê îò ïðîìÿíà íà äàíú÷íèòå ñòàâêè ñå îò÷èòà â îò÷åòà çà äîõîäèòå, ñ 
èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå îòíàñÿ äî ñóìè, ïðåäâàðèòåëíî íà÷èñëåíè èëè îò÷åòåíè 
äèðåêòíî â ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë. Îòñðî÷åí äàíú÷åí àêòèâ ñå ïðèçíàâà ñàìî äî ðàçìåðà, äî êîéòî å 
âåðîÿòíî ïîëó÷àâàíåòî íà áúäåùè äàíú÷íè ïå÷àëáè, ñðåùó êîèòî ìîæå äà ñå îïîëçîòâîðÿò 
íåèçïîëçâàíèòå äàíú÷íè çàãóáè èëè äàíú÷åí êðåäèò. Îòñðî÷åíèòå äàíú÷íè àêòèâè ñå íàìàëÿâàò â 
ñúîòâåòñòâèå ñ íàìàëåíèåòî íà âåðîÿòíîñòòà çà ðåàëèçèðàíå íà äàíú÷íè ïîëçè. 

 (ì) Äîõîäè íà ïåðñîíàëà  

(1) Планове с дефинирани вноски  

Ïëàí ñ äåôèíèðàíè âíîñêè å ïëàí çà äîõîäè ñëåä íàïóñêàíå, ñïîðåä êîéòî Банката ïëàùà âíîñêè 
íà äðóãî ëèöå è íÿìà íèêàêâè ïðàâíè èëè êîíñòðóêòèâíè çàäúëæåíèÿ äà ïëàùà äîïúëíèòåëíè ñóìè 
ñëåä òîâà. Ïðàâèòåëñòâîòî íà Áúëãàðèÿ íîñè îòãîâîðíîñòòà çà îñèãóðÿâàíåòî íà ïåíñèè ïî ïëàíîâå 
çà äåôèíèðàíè âíîñêè. Ðàçõîäèòå ïî àíãàæèìåíòà íà Áàíêàòà äà ïðåâåæäà âíîñêè ïî ïëàíîâåòå çà 
äåôèíèðàíè âíîñêè, ñå ïðèçíàâàò â ïå÷àëáè è çàãóáè òåêóùî. 

 
(2) Планове с дефинирани доходи  

Ïëàí ñ äåôèíèðàíè äîõîäè å ïëàí çà äîõîäè ñëåä íàïóñêàíå, ðàçëè÷åí îò ïëàí ñ äåôèíèðàíè 
âíîñêè. Íåòíîòî çàäúëæåíèå íà Áàíêàòà çà ïëàíîâå ñ äåôèíèðàíè äîõîäè ñå èç÷èñëÿâà êàòî ñå 
ïðîãíîçèðà ñóìàòà íà áúäåùèòå äîõîäè, êîèòî ñëóæèòåëèòå ñà ïðèäîáèëè â çàìÿíà íà ñâîèòå 
óñëóãè â òåêóùèÿ è ïðåäõîäíè ïåðèîäè; è òîçè äîõîä ñå äèñêîíòèðà, çà äà ñå îïðåäåëè íåãîâàòà 
íàñòîÿùà ñòîéíîñò.  

Áàíêàòà èìà çàäúëæåíèå çà èçïëàùàíå íà äîõîä ïðè íàïóñêàíå íà òåçè ñâîè ñëóæèòåëè, êîèòî ñå 
ïåíñèîíèðàò â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 222, § 3 îò Êîäåêñà íà Òðóäà (ÊÒ) â Áúëãàðèÿ. 
Ñúîáðàçíî òåçè ðàçïîðåäáè íà ÊÒ, ïðè ïðåêðàòÿâàíå íà òðóäîâèÿ äîãîâîð íà ñëóæèòåë ïðèäîáèë 
ïðàâî íà ïåíñèÿ, ðàáîòîäàòåëÿò ìó èçïëàùà îáåçùåòåíèå â ðàçìåð íà äâå ìåñå÷íè áðóòíè ðàáîòíè 
çàïëàòè. Â ñëó÷àé, ÷å ðàáîòíèêúò èëè ñëóæèòåëÿò èìà íàòðóïàí ñòàæ îò 10 è ïîâå÷å ãîäèíè êúì 
äàòàòà íà ïåíñèîíèðàíå, îáåçùåòåíèåòî å â ðàçìåð íà øåñò ìåñå÷íè áðóòíè ðàáîòíè çàïëàòè. Êúì 
äàòàòà íà áàëàíñà ðúêîâîäñòâîòî îöåíÿâà ïðèáëèçèòåëíèÿ ðàçìåð íà ïîòåíöèàëíèòå ðàçõîäè çà 
âñè÷êè ñëóæèòåëè ÷ðåç èçïîëçâàíåòî íà ìåòîäà íà ïðîãíîçíèòå êðåäèòíè åäèíèöè.  

 
(3) Доходи при прекратяване  

Äîõîäè ïðè ïðåêðàòÿâàíå ñå ïðèçíàâàò êàòî ðàçõîä, êîãàòî Áàíêàòà ñå å àíãàæèðàëà ÿñíî, áåç 
ðåàëíà âúçìîæíîñò çà îòêàç, ñ îôèöèàëåí ïîäðîáåí ïëàí, ñ êîéòî èëè äà ïðåêðàòè ðàáîòíè 
îòíîøåíèÿ ïðåäè íîðìàëíàòà äàòà íà ïåíñèîíèðàíå, èëè äà ïðåäîñòàâè îáåçùåòåíèÿ ïðè 
ïðåêðàòÿâàíå, â ðåçóëòàò íà ïðåäëîæåíèå, íàïðàâåíî çà íàñúð÷àâàíå íà äîáðîâîëíîòî íàïóñêàíå. 
Äîõîäè ïðè ïðåêðàòÿâàíå çà äîáðîâîëíî íàïóñêàíå ñà ïðèçíàòè êàòî ðàçõîä, àêî Áàíêàòà å 
îòïðàâèëà îôèöèàëíî ïðåäëîæåíèå çà äîáðîâîëíî ïðåêðàòÿâàíå, è å âåðîÿòíî, ÷å îôåðòàòà ùå 
áúäå ïðèåòà, à áðîÿò íà ïðèåëèòå ìîæå äà ñå îöåíè íàäåæäíî. Àêî îáåçùåòåíèÿ ñå äúëæàò çà 
ïîâå÷å îò 12 ìåñåöà ñëåä êðàÿ íà îò÷åòíèÿ ïåðèîä, òå ñå äèñêîíòèðàò äî òÿõíàòà íàñòîÿùà 
ñòîéíîñò. 
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2.  ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ì) Äîõîäè íà ïåðñîíàëà, продължение 
 
(4) Краткосрочни доходи на наети лица  

Çàäúëæåíèÿ çà êðàòêîñðî÷íèòå äîõîäè íà íàåòè ëèöà ñå îöåíÿâàò íà íåäèñêîíòèðàíà áàçà è ñà 
îò÷åòåíè êàòî ðàçõîä êîãàòî ñâúðçàíèòå ñ òÿõ óñëóãè ñå ïðåäîñòàâÿò. Ïàñèâ ñå ïðèçíàâà çà ñóìàòà 
êîÿòî ñå î÷àêâà äà áúäå èçïëàòåíà ïî êðàòêîñðî÷åí áîíóñ â ïàðè èëè ïëàíîâå çà ðàçïðåäåëåíèå íà 
ïå÷àëáàòà, àêî Áàíêàòà èìà ïðàâíî èëè êîíñòðóêòèâíî çàäúëæåíèå äà çàïëàòè òàçè ñóìà êàòî 
ðåçóëòàò îò ìèíàëè óñëóãè, ïðåäîñòàâåíè îò ñëóæèòåë, è çàäúëæåíèåòî ìîæå äà ñå îöåíè 
íàäåæäíî. Áàíêàòà ïðèçíàâà êàòî çàäúëæåíèå íåäèñêîíòèðàíàòà ñóìà íà îöåíåíèòå ðàçõîäè ïî 
ïëàòåí ãîäèøåí îòïóñê, î÷àêâàíè äà áúäàò çàïëàòåíè íà ñëóæèòåëèòå â çàìÿíà íà òðóäà èì çà 
èçìèíàëèÿ îò÷åòåí ïåðèîä. 

 (í) Äîõîäè íà àêöèÿ 

 Áàíêàòà ïðåäñòàâÿ äàííè çà îñíîâíè äîõîäè íà àêöèÿ è äîõîäè íà àêöèÿ ñ íàìàëåíà ñòîéíîñò çà 
ñâîèòå îáèêíîâåíè àêöèè. Îñíîâíèòå äîõîäè íà àêöèÿ ñå èç÷èñëÿâàò êàòî ñå ðàçäåëè ïå÷àëáàòà 
èëè çàãóáàòà çà ïåðèîäà, ïîäëåæàùà íà ðàçïðåäåëåíèå ìåæäó ïðèòåæàòåëèòå íà îáèêíîâåíè àêöèè 
íà Áàíêàòà íà ñðåäíîïðåòåãëåíèÿ áðîé íà äúðæàíèòå îáèêíîâåíè àêöèè çà ïåðèîäà. Äîõîäèòå íà 
àêöèÿ ñ íàìàëåíà ñòîéíîñò ñå îïðåäåëÿò êàòî ïå÷àëáàòà èëè çàãóáàòà çà ïåðèîäà, ïîäëåæàùà íà 
ðàçïðåäåëåíèå ìåæäó ïðèòåæàòåëèòå íà îáèêíîâåíè àêöèè íà Áàíêàòà è ñðåäíîïðåòåãëåíèÿ áðîé 
íà äúðæàíèòå îáèêíîâåíè àêöèè çà ïåðèîäà ñå êîðèãèðàò ñ åôåêòà îò âñè÷êè ïîòåíöèàëíè 
îáèêíîâåíè àêöèè ñ íàìàëåíà ñòîéíîñò, êîèòî ñå ñúñòîÿò îò êîíâåðòèðóåìè îáëèãàöèè è îïöèè 
âúðõó àêöèè. 

(î) Ñúùåñòâåíè ñ÷åòîâîäíè äîïóñêàíèÿ è ïðåöåíêè ïðè ïðèëàãàíåòî íà ñ÷åòîâîäíèòå ïîëèòèêè 

Èçãîòâÿíåòî íà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè èçèñêâà ðúêîâîäñòâîòî íà Áàíêàòà äà ïðàâè äîïóñêàíèÿ, 
ïðåöåíêè è ïðåäïîëîæåíèÿ, êîèòî îêàçâàò âëèÿíèå âúðõó ïðèëîæåíèåòî íà ñ÷åòîâîäíàòà ïîëèòèêà 
è íà îò÷åòåíèòå ñòîéíîñòè íà àêòèâèòå, ïàñèâèòå, ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå. Äåéñòâèòåëíèòå 
ðåçóëòàòè ìîãàò äà ñå ðàçëè÷àâàò îò íàïðàâåíèòå îöåíêè íà ðúêîâîäñòâîòî.  

Ïðåäïîëîæåíèÿòà è íàïðàâåíèòå äîïóñêàíèÿ ñå ïðåðàçãëåæäàò ðåãóëÿðíî. Êîðåêöèèòå ïî òÿõ ñå 
ïðèçíàâàò âúâ ôèíàíñîâèòå îò÷åòè çà ïåðèîäà, â êîéòî òîâà å èçâúðøåíî è âúâ âñè÷êè ñëåäâàùè 
ôèíàíñîâè ïåðèîäè. 

(i)  Çàãóáè îò îáåçöåíêà íà êðåäèòè è âçåìàíèÿ 

Àêòèâèòå, îò÷èòàíè ïî àìîðòèçèðàíà ñòîéíîñò ñå ïðåãëåæäàò çà îáåçöåíêà íà áàçà íà ïîëèòèêàòà, 
îïèñàíà â (ç) (i) ïî-ãîðå.  

Èíäèâèäóàëíèòå ïðîâèçèè çà çàãóáè îò îáåçöåíêà íà êðåäèòè, êîèòî Áàíêàòà çàäåëÿ çà êîíêðåòíî 
îïðåäåëåíè åêñïîçèöèè, ñå èç÷èñëÿâàò âúç îñíîâà íà íàé-äîñòîâåðíàòà îöåíêà íà Ðúêîâîäñòâîòî 
çà íàñòîÿùàòà ñòîéíîñò íà î÷àêâàíèòå ïàðè÷íè ïîòîöè.  

Ïðè ïðèáëèçèòåëíàòà îöåíêà íà òåçè ïàðè÷íè ïîòîöè, Ðúêîâîäñòâîòî ïðàâè äîïóñêàíèÿ çà 
ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå íà äëúæíèêà è çà íåòíàòà ðåàëèçóåìà ñòîéíîñò íà íàëè÷íèòå îáåçïå÷åíèÿ. 
Âñåêè îáåçöåíåí ôèíàíñîâ àêòèâ ñå ðàçãëåæäà ïî ñâîåòî ñúäúðæàíèå, ñëåä êîåòî Êðåäèòíèÿ 
êîìèòåò íà Áàíêàòà íåçàâèñèìî îäîáðÿâà ïðåöåíêàòà çà ñúáèðàåìîñòòà íà ïàðè÷íèòå ïîòîöè îò 
ôèíàíñîâèÿ àêòèâ. 

Îïðåäåëåíèòå íà ïîðòôåéëíà îñíîâà çàãóáè îò îáåçöåíêà ïîêðèâàò êðåäèòíè çàãóáè ïðèñúùè çà 
ïîðòôåéëè îò åêñïîçèöèè ñúñ ñõîäíè èêîíîìè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè, â êîèòî îáåêòèâíî 
äîêàçàòåëñòâî ïðåäïîëàãà, ÷å òå ñúäúðæàò îáåçöåíåíè åêñïîçèöèè, íî èíäèâèäóàëíî îáåçöåíåíèòå 
åêñïîçèöèè âñå îùå íå ìîæå äà áúäå èäåíòèôèöèðàíè ïîîòäåëíî. 
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(i)  Çàãóáè îò îáåçöåíêà íà êðåäèòè è âçåìàíèÿ, продължение 

 

Ïðè îöåíÿâàíåòî íà íåîáõîäèìîñòòà îò ïîðòôåéëíè çàãóáè îò îáåçöåíêà íà êðåäèòè, 
ðúêîâîäñòâîòî âçåìà ïîä âíèìàíèå ôàêòîðè êàòî âèä íà êðåäèòèòå, âèä íà îáåçïå÷åíèÿòà, ðàçìåð 
íà ïîðòôåéëà, êîíöåíòðàöèÿ, êàêòî è èêîíîìè÷åñêè ôàêòîðè. Ãðóïèðàíåòî íà êðåäèòèòå ïî 
ïîðòôåéëè ñå èçâúðøâà ïî ïðèçíàêà èêîíîìè÷åñêà äåéíîñò íà  êëèåíòà, ñúãëàñíî Êëàñèôèêàöèÿòà 
íà èêîíîìè÷åñêèòå äåéíîñòè (ÊÈÄ 2008). Èçáîðúò íà òîçè êðèòåðèé çà öåëèòå íà ãðóïèðàíåòî å 
ïîðàäè âúçìîæíîñòòà çà àíàëèç è ïðîñëåäÿâàíå íà îáùàòà áèçíåñ ñðåäà çà ðàçâèòèå íà 
ñúîòâåòíàòà èêîíîìè÷åñêà äåéíîñò. Ñ öåë äà ñå èç÷èñëè ðàçìåðà íà íåîáõîäèìàòà îáåçöåíêà, ñå 
ïðàâÿò äîïóñêàíèÿ, çà òîâà êàê äà ñå ìîäåëèðàò ïðèñúùèòå çàãóáè è äà ñå îïðåäåëÿò 
íåîáõîäèìèòå âõîäíè ïàðàìåòðè íà áàçàòà íà èñòîðè÷åñêè îïèò è òåêóùè èêîíîìè÷åñêè óñëîâèÿ. 
Òî÷íîñòòà íà îáåçöåíêàòà çàâèñè îò òîâà êîëêî äîáðå ñà ïðîãíîçèðàíè âåðîÿòíîñòèòå îò çàãóáè, 
êàêòî è îò äîïóñêàíèÿòà è ïàðàìåòðèòå íà èçïîëçâàíèÿ ìîäåë çà îïðåäåëÿíå íà ïîðòôåéëíè 
ïðîâèçèè. 

 (ii)  Îöåíêà ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò 

 Ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò å ñóìàòà, çà êîÿòî ìîæå äà áúäå çàìåíåí åäèí àêòèâ, èëè óðåäåí åäèí 
ïàñèâ, ìåæäó èíôîðìèðàíè, ñúãëàñíè ñòðàíè â ïðÿêà ñäåëêà íà äàòàòà íà îöåíÿâàíå.   

Êîãàòî å âúçìîæíî, Áàíêàòà îöåíÿâà ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà åäèí èíñòðóìåíò, èçïîëçâàéêè 
áîðñîâèòå öåíè íà àêòèâíèÿ ïàçàð çà òîçè èíñòðóìåíò. Ïàçàðúò ñå ñ÷èòà çà àêòèâåí, àêî áîðñîâèòå 
öåíè ñà ðåãóëÿðíè è ëåñíî äîñòúïíè è ïðåäñòàâëÿâàò àêòóàëíè è ðåäîâíî îñúùåñòâÿâàíè ïðåêè 
ïàçàðíè ñäåëêè. 

 Àêî ïàçàðúò çà äàäåí ôèíàíñîâ èíñòðóìåíò íå å àêòèâåí, Áàíêàòà óñòàíîâÿâà ñïðàâåäëèâàòà 
ñòîéíîñò, èçïîëçâàéêè òåõíèêà çà îöåíêà. Òåõíèêèòå çà îöåíêà âêëþ÷âàò èçïîëçâàíå íà ñêîðîøíè 
ïðåêè ñäåëêè ìåæäó èíôîðìèðàíè, ñúãëàñíè ñòðàíè (àêî èìà òàêèâà), ñïðàâêà ñ òåêóùàòà 
ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò íà äðóãè èíñòðóìåíòè, êîèòî ñà ñõîäíè ïî ñúùåñòâî, àíàëèçè íà 
äèñêîíòèðàíèòå ïàðè÷íè ïîòîöè è ìîäåëè ñ öåíè íà îïöèè. Èçáðàíàòà òåõíèêà çà îöåíêà èçïîëçâà 
ìàêñèìàëíî ïàçàðíèòå äàííè, ðàç÷èòà âúçìîæíî íàé-ìàëêî íà ñïåöèôè÷íè çà Áàíêàòà îöåíêè, 
âêëþ÷âà âñè÷êè ôàêòîðè, êîèòî ó÷àñòíèöèòå â ïàçàðà áèõà âçåëè ïðåäâèä ïðè îïðåäåëÿíåòî íà 
öåíà, è å ñúâìåñòèìà ñ ïðèåòèòå èêîíîìè÷åñêè ìåòîäîëîãèè çà öåíîîáðàçóâàíå íà ôèíàíñîâè 
èíñòðóìåíòè. Äàííèòå çà òåõíèêèòå çà îöåíêà óäà÷íî ïðåäñòàâÿò ïàçàðíèòå î÷àêâàíèÿ è 
èçìåðâàíèÿ çà ôàêòîðèòå íà ðèñê è äîõîäíîñò, ïðèñúùè íà ôèíàíñîâèÿ èíñòðóìåíò. Ãðóïàòà 
ïðîâåðÿâà òåõíèêèòå çà îöåíêà è òåñòâà âàëèäíîñòòà èì, èçïîëçâàéêè öåíè îò ÿâíè òåêóùè ïàçàðíè 
òðàíçàêöèè ñúñ ñúùèÿ èíñòðóìåíò èëè îñíîâàíè íà äðóãè íàëè÷íè ÿâíè ïàçàðíè äàííè. 

 Íàé-äîáðèÿò ïîêàçàòåë çà ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà åäèí ôèíàíñîâ èíñòðóìåíò ïðè 
ïúðâîíà÷àëíî ïðèçíàâàíå å öåíàòà íà ñäåëêàòà, ò.å. ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà äàäåíîòî èëè 
ïîëó÷åíî âúçìåçäÿâàíå, îñâåí àêî ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà òîçè èíñòðóìåíò ñå âèæäà ïðè 
ñðàâíåíèå ñ äðóãè ÿâíè òåêóùè ïàçàðíè òðàíçàêöèè ñúñ ñúùèÿ èíñòðóìåíò (ò.å áåç èçìåíåíèÿ èëè 
ïðåãðóïèðàíå) èëè âúç îñíîâà íà òåõíèêè çà îöåíêà, ÷èèòî ïðîìåíëèâè âêëþ÷âàò ñàìî äàííè îò 
ÿâíè ïàçàðè. Êîãàòî öåíàòà ïî ñäåëêàòà å íàé-äîáðèÿò ïîêàçàòåë çà ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò ïðè 
ïúðâîíà÷àëíî ïðèçíàâàíå, ôèíàíñîâèÿò èíñòðóìåíò ñå îöåíÿâà ïúðâîíà÷àëíî ïî öåíà íà ñäåëêàòà 
è âñÿêà ðàçëèêà ìåæäó òàçè öåíà è ñòîéíîñòòà, ïîëó÷åíà ïúðâîíà÷àëíî îò ìîäåë çà îöåíêà, ñå 
ïðèçíàâà âïîñëåäñòâèå â ïå÷àëáàòà èëè çàãóáàòà â çàâèñèìîñò îò îòäåëíèòå ôàêòè è 
îáñòîÿòåëñòâà ïî ñäåëêàòà, íî íå ïî-êúñíî îò ìîìåíòà, êîãàòî îöåíêàòà å èçöÿëî ïîäêðåïåíà îò 
ÿâíè ïàçàðíè äàííè èëè ñäåëêàòà å ïðèêëþ÷åíà. 

 Àêòèâèòå è äúëãèòå ïîçèöèè ñå îöåíÿâàò ïî öåíà „ïðîäàâà”; ïàñèâèòå è êúñèòå ïîçèöèè ñå îöåíÿâàò 
ïî öåíà „êóïóâà”. Ñïðàâåäëèâèòå ñòîéíîñòè îòðàçÿâàò êðåäèòíèÿ ðèñê íà èíñòðóìåíòà è âêëþ÷âàò 
êîðåêöèè çà îñ÷åòîâîäÿâàíå íà êðåäèòíèÿ ðèñê íà äðóæåñòâîòî îò Áàíêàòà è íà îòñðåùíàòà ñòðàíà 
ïðè íåîáõîäèìîñò. Îöåíêèòå íà ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò, ïîëó÷åíè îò ìîäåëè, ñå êîðèãèðàò ñïîðåä 
âñè÷êè îñòàíàëè ôàêòîðè, êàòî ëèêâèäåí ðèñê èëè íåñèãóðíîñò íà ìîäåëà, äî ñòåïåíòà, â êîÿòî 
ñïîðåä Áàíêàòà òðåòî ëèöå, ó÷àñòâàùî íà ïàçàðà, áè ãè âçåëî ïîä âíèìàíèå ïðè îöåíÿâàíå íà 
ñäåëêà. 
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(î) Ñúùåñòâåíè ñ÷åòîâîäíè äîïóñêàíèÿ è ïðåöåíêè ïðè ïðèëàãàíåòî íà ñ÷åòîâîäíèòå ïîëèòèêè, 
ïðîäúëæåíèå 

(ii)  Îöåíêà ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò, ïðîäúëæåíèå 

 

Áàíêàòà îöåíÿâà ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò íà ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè, èçïîëçâàéêè ñëåäíàòà 
éåðàðõèÿ îò ìåòîäè, êîÿòî îòðàçÿâà çíà÷èìîñòòà íà ôàêòîðèòå èçïîëçâàíè çà îïðåäåëÿíå íà 
ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò: 

• Íèâî 1: îáÿâåíè ïàçàðíè êîòèðîâêè (íåêîðèãèðàíè) íà àêòèâíè ïàçàðè çà ñõîäíè àêòèâè èëè 
ïàñèâè; 

• Íèâî 2: îöåíú÷íè òåõíèêè íà ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè, êîèòî ñà áàçèðàíè íà ïàçàðíè äàííè 
èëè äèðåêòíî (ò.å. êàòî êîòèðàíè öåíè) èëè èíäèðåêòíî (ò.å. ïîëó÷åíè îò öåíè). Â òàçè êàòåãîðèÿ 
ñå âêëþ÷âàò êîòèðîâêè íà èíñòðóìåíòè íà íåàêòèâåí ïàçàð èëè èíñòðóìåíòè îöåíåíè ÷ðåç 
èçïîëçâàíå íà îöåíú÷íè òåõíèêè; 

• Íèâî 3: îöåíú÷íè òåõíèêè, ïðè êîèòî âõîäÿùèòå  äàííè çà ôèíàíñîâèòå àêòèâè è ïàñèâè íå ñà 
áàçèðàíè íà íàëè÷íà ïàçàðíà èíôîðìàöèÿ. Â äîïúëíåíèå â òîâà íèâî ñå âêëþ÷âàò è 
êàïèòàëîâè èíâåñòèöèè â äúùåðíè è àñîöèèðàíè ïðåäïðèÿòèÿ êàêòî è äðóãè ôèíàíñîâè 
èíñòèòóöèè îöåíåíè ïî öåíà íà ïðèäîáèâàíå, çà êîèòî íÿìà íàäåæäíà ïàçàðíà îöåíêà. 

Ñëåäâàùàòà òàáëèöà àíàëèçèðà ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè, îò÷èòàíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò ïî 
ìîäåëè íà îöåíêà 
В хиляди лева 

31 декември 2011 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3  Общо 

Финансови активи, държани за 
търгуване 314,421 6,933 - 321,354
Инвестиции на разположение 
за продажба  24,999 106,115 17,755 148,869

339,420 113,048 17,755 470,223

 

 
В хиляди лева 

31 декември 2010 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3  Общо 
    
Финансови активи, държани за 
търгуване 61,765 - - 61,765
Инвестиции на разположение 
за продажба  94,188 - 91,592 185,780
Общо 155,953 - 91,592 247,545

 

(ï) Îò÷èòàíå ïî ñåãìåíòè 

Áàíêàòà íå îò÷èòà èíôîðìàöèÿ ïî îïåðàòèâíè ñåãìåíòè, òúé êàòî ïðåîáëàäàâàùèÿ é èçòî÷íèê íà 
ðèñêîâå è âúçâðúùàåìîñò å êîðïîðàòèâíèÿ ñåêòîð, íÿìà åäèí îòäåëåí âúíøåí êëèåíò, ïðèõîäèòå 
îò êîéòî äà âúçëèçàò íà ïîâå÷å îò 10%, êàêòî è Áàíêàòà èçâúðøâà ñâîÿòà äåéíîñò íà òåðèòîðèÿòà 
íà ñòðàíàòà. Àêî â áúäåùå òîçè ôàêò ñå ïðîìåíè è Áàíêàòà ïðåäñòàâÿ âúâ ôèíàíñîâèòå ñè îò÷åòè 
îïåðàòèâíè ñåãìåíòè, òî òå ùå áúäàò îïðåäåëåíè è ïðåäñòàâåíè â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà 
ÌÑÔÎ 8 Îïåðàòèâíè ñåãìåíòè. 
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ð)  Íîâè ñòàíäàðòè è ðàçÿñíåíèÿ, êîèòî âñå îùå íå ñà ïðèëîæåíè 

Някои нови стандарти, промени в стандарти и разяснения, са в сила за финансови периоди 
започващи след 1 януари 2011 г., и не са били приложени при изготвянето на този финансов отчет. 
Не се очаква тези промени да имат значителен ефект за финансовия отчет на Банката. 

Стандарти, разяснения и промени в стандарти, които все още не са в сила и не са били 
приложени по-рано – одобрени за прилагане от ЕК 

• Изменения в МСФО 7 Оповестяване – Трансфери на финансови активи в сила за първата 
финансова година, която започва след 1 юли 2011 г. 

• Подобрения в МСФО 2010, в сила от различни дати, по принцип 1 януари 2011 г 

Документи издадени от СМСС/КРМСФО, които не са одобрени за прилагане от ЕК: 
Ръководството счита, че е подходящо да се оповести, че следните нови или ревизирани стандарти, 
нови разяснения и промени към съществуващи стандарти, които към отчетната дата са вече 
издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), все още не са били одобрени 
за прилагане от Европейската комисия и съответно не са взети пред вид от Дружеството при 
изготвянето на този финансов отчет. Датите на влизане в сила за тях ще зависят от решението за 
одобрение за прилагане на Европейската комисия.  
• МСФО 9 Финансови инструменти (издаден ноември 2009) и Допълнения към МСФО 9 (издадени 
октомври 2010) влизат в сила от 1 януари 2015 г. и може да променят класификацията и оценката 
на финансови инструменти. 

• През май 2011 СМСС издаде МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни 
споразумения, МСФО 12 Оповестяване на участия в други предприятия и МСФО 13 Оценяване на 
справедлива стойност, които всички влизат в сила от 1 януари 2013. СМСС също така издаде МСС 
27 Индивидуални финансови отчети (2011) който заменя МСС 27 (2008) и МСС 28 Инвестиции в 
асоциирани и съвместни предприятия (2011) които заменя МСС 28 (2008). Всички тези стандарти 
влизат в сила от 1 януари 2013. 

• Изменения в МСС 12 Отсрочени данъци: Възстановяване на базовите активи (издадени 
декември 2010) в сила от 1 януари 2012. 

• Изменения в МСФО 1 Силна хиперинфлация и премахване на фиксираните дати при  

първоначално прилагане (издадени декември 2010) в сила от 1 юли 2012. 

• През юни 2011 СМСС издаде Представяне на позиции от Друг всеобхватен доход (Промени в 
МСС), който влизат в сила от 1 юли 2012.  

• През юни 2011 СМСС издаде променен МСС 19 Доходи на наети лица, който влиза в сила от 1 
януари 2013. 

• През декември 2011 СМСС издаде промени в МСФО 7 Оповестяване – Компенсиране на 
финансови активи и финансови пасиви, които влизат в сила от 1 януари 2013. 

• През декември 2011 СМСС издаде промени в МСС 32 Компенсиране на финансови активи и 
финансови пасиви, които влизат в сила от 1 януари 2014. 

• Разяснение КРМСФО 20: Разходи за разкриване в производствената фаза на надземна мина 
влиза в сила от 1 януари 2013 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ 

(à)   Âúâåäåíèå è îáù ïðåãëåä  

Óïðàâëåíèåòî íà ðèñêà å ñðåä ïðèîðèòåòèòå íà ðúêîâîäñòâîòî íà Áàíêàòà è å íåðàçðèâíà ÷àñò îò 
öÿëîñòíàòà ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå. Ñòðàòåãèÿòà çà óïðàâëåíèå íà ðèñêà å íàñî÷åíà êúì 
âíåäðÿâàíå íà íàé-äîáðèòå ïðàêòèêè è ñïàçâàíå íà ðåãóëàòîðíèòå èçèñêâàíèÿ. Ïðè óïðàâëåíèåòî 
íà áàíêîâèòå ðèñêîâå ñå ïðèëàãàò ïîëèòèêè è ïðîöåäóðè, àäåêâàòíè íà õàðàêòåðà è ñëîæíîñòòà íà 
íåéíàòà äåéíîñò.  

Îñíîâíèòå ðèñêîâå çà Áàíêàòà, îáåêò íà åæåäíåâíî íàáëþäåíèå, ñà êðåäèòåí, ëèêâèäåí, ïàçàðåí è 
îïåðàöèîíåí ðèñê. 

• êðåäèòåí ðèñê 

• ëèêâèäåí ðèñê 

• ïàçàðåí ðèñê 

• îïåðàöèîíåí ðèñê 

Òîâà ïðèëîæåíèå äàâà èíôîðìàöèÿ çà åêñïîçèöèèòå íà Áàíêàòà êúì âñåêè îò ãîðåïîñî÷åíèòå 
ðèñêîâå, çà öåëèòå, ïîëèòèêèòå è ïðîöåñèòå, êîèòî Áàíêàòà ñëåäâà çà èçìåðâàíå è óïðàâëåíèå íà 
ðèñêà, êàêòî è çà óïðàâëåíèåòî íà êàïèòàëà. 

Îáùè ïîëîæåíèÿ ïðè óïðàâëåíèå íà ðèñêà 

Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íîñè îòãîâîðíîñò çà èçãîòâÿíåòî è ïðèëàãàíåòî íà îáùèòå ïîëîæåíèÿ çà 
óïðàâëåíèå íà ðèñêà íà Áàíêàòà. Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò èçáèðà, à Íàäçîðíèÿò ñúâåò îäîáðÿâà 
ñúñòàâèòå íà Êîìèòåò çà óïðàâëåíèå íà ëèêâèäíîñòòà (ÊÓË), Êðåäèòåí Êîìèòåò è Ñúâåò çà 
óïðàâëåíèå íà îïåðàöèîííèÿ ðèñê, êîèòî ñà îòãîâîðíè çà ïðèëàãàíåòî íà ïîëèòèêèòå çà óïðàâëåíèå 
íà ðèñêà íà Áàíêàòà â òåõíèòå ñïåöèôè÷íè îáëàñòè. Òå ïåðèîäè÷íî äîêëàäâàò íà Óïðàâèòåëíèÿ 
ñúâåò çà äåéíîñòòà ñè. 
 
Ïîëèòèêèòå çà óïðàâëåíèå íà ðèñêà íà Áàíêàòà ñà ñúçäàäåíè, çà äà ñå îïðåäåëÿò è àíàëèçèðàò 
ðèñêîâåòå, ïðåä êîèòî ñå èçïðàâÿ, äà ñúçäàäàò ïîäõîäÿùè ëèìèòè è êîíòðîëè íà ðèñêà, êàêòî è äà 
ñúáëþäàâàò ñïàçâàíåòî íà òåçè ëèìèòè. Ïîëèòèêèòå è ñèñòåìèòå çà óïðàâëåíèå íà ðèñêà ñå 
ïðåãëåæäàò ïåðèîäè÷íî, çà äà îòðàçÿò ïðîìåíèòå â ïàçàðíèòå óñëîâèÿ, ïðîäóêòèòå è ïðåäëàãàíèòå 
óñëóãè.  ×ðåç ñâîèòå îáó÷åíèÿ, ñòàíäàðòè íà óïðàâëåíèå è ïðîöåäóðè, Áàíêàòà èìà çà öåë äà 
ðàçâèå ñòðèêòíà è åôåêòèâíà êîíòðîëíà ñðåäà, â êîÿòî âñè÷êè ñëóæèòåëè ðàçáèðàò òåõíèòå ðîëè è 
çàäúëæåíèÿ. 

Âúòðåøíèÿò îäèò íà Áàíêàòà íàáëþäàâà è îöåíÿâà åôåêòèâíîñòòà íà ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà 
ðèñêà, êàêòî è ðèñêîâåòå è êîíòðîëèòå, ñâúðçàíè ñ óïðàâëåíèåòî, îïåðàòèâíàòà äåéíîñò è 
èíôîðìàöèîííèòå ñèñòåìè íà Áàíêàòà. Âúòðåøíèÿò îäèò ñëåäè äàëè ïðèëàãàíèòå ïîëèòèêè çà 
óïðàâëåíèå íà ðèñêà ñà â ñúîòâåòñòâèå ñ óòâúðäåíèòå ïîëèòèêè çà óïðàâëåíèå íà ðèñêà íà Áàíêàòà, 
êàêòî è äî êîëêî ðèñêà, ïðåä êîéòî Áàíêàòà ñå èçïðàâÿ å â ñúîòâåòñòâèå ñ âúçïðèåòèòå íèâà íà 
áàíêîâèòå ðèñêîâå. Ðåçóëòàòèòå îò èçâúðøåíèòå íåçàâèñèìè îöåíêè Âúòðåøíèÿò îäèò äîêëàäâà íà 
Íàäçîðíèÿ è Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò. 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(á) Êðåäèòåí ðèñê  

Áàíêàòà å îáåêò íà êðåäèòåí ðèñê, âúçíèêíàë âñëåäñòâèå íà ïðåäîñòàâåíèòå çàåìè íà êëèåíòè, 
òúðãîâñêà è èíâåñòèöèîííà äåéíîñò, êàêòî è ïðîèçòè÷àùè îò ôóíêöèÿòà é íà ïîñðåäíèê îò èìåòî íà 
êëèåíòè èëè èçäàâàíå íà ãàðàíöèè.   

Ðèñêúò, êîéòî áàíêàòà ïîåìà â ñëó÷àé, ÷å êîíòðàãåíò ïî äåðèâàòèâåí èëè äðóã èíñòðóìåíò íå å â 
ñúñòîÿíèå äà ïîñðåùíå ñâîèòå çàäúëæåíèÿ ñå íàáëþäàâà ïîñòîÿííî. Ñ öåë óïðàâëåíèå íà íèâîòî 
íà êðåäèòåí ðèñê, Áàíêàòà ðàáîòè ñ êîíòðàãåíòè ñ äîáúð êðåäèòåí ðåéòèíã. 

Îñíîâíèÿò êðåäèòåí ðèñê, íà êîéòî å èçëîæåíà Áàíêàòà, âúçíèêâà â ñëåäñòâèå íà ïðåäîñòàâåíèòå 
çàåìè íà êëèåíòè.  Ðàçìåðúò íà êðåäèòíàòà åêñïîçèöèÿ â ñëó÷àÿ ñå îïðåäåëÿ îò áàëàíñîâà 
ñòîéíîñò íà àêòèâèòå. Ñúùåâðåìåííî áàíêàòà å èçëîæåíà íà çàäáàëàíñîâ êðåäèòåí ðèñê â ðåçóëòàò 
íà ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåäîñòàâÿíå íà êðåäèòè è èçäàâàíå íà ãàðàíöèè.  

Çà Áàíêàòà ñúùåñòâóâà ðèñê îò çíà÷èòåëíà êîíöåíòðàöèÿ íà êðåäèòåí ðèñê (áàëàíñîâ è 
çàäáàëàíñîâ)  ïî ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè ïðè áàíêè êîíòðàãåíòè, êîèòî ïðèòåæàâàò ñõîäíè 
èêîíîìè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè, è ñëåäîâàòåëíî ïðîìåíè â èêîíîìè÷åñêèòå è äðóãè óñëîâèÿ áèõà 
ðåôëåêòèðàëè ïî ïîäîáåí íà÷èí âúðõó ñïîñîáíîñòòà èì äà ïîñðåùíàò äîãîâîðíèòå ñè çàäúëæåíèÿ. 
 

(i) Êðåäèòåí ðèñê â òúðãîâñêè ïîðòôåéë 

Çà öåëèòå íà íàìàëÿâàíå íà ðèñêà îò êîíòðàãåíòà è ðèñêà îò íåïëàùàíå â òúðãîâñêèÿ ñè ïîðòôåéë, 
Áàíêàòà ïðèëàãà ñåëåêòèâíà ïîëèòèêà ïî îòíîøåíèå íà êëèåíòèòå, êàòî ñêëþ÷âà ñäåëêè ñàìî ñ 
ïúðâîêëàñíè êëèåíòè ñ äîêàçàíà êðåäèòîñïîñîáíîñò è ðåéòèíã. Çà ïîâå÷åòî îò òåçè êëèåíòè 
Áàíêàòà èìà óòâúðäåíè ëèìèòè. Çà ðåãóëàòîðíè öåëè òúðãîâñêèÿò ïîðòôåéë âêëþ÷âà âñè÷êè 
ôèíàíñîâè àêòèâè äúðæàíè çà òúðãóâàíå. 

Àíàëèç íà êðåäèòíîòî êà÷åñòâî êúì 31 äåêåìâðè 2011 ã. è êúì 31 äåêåìâðè 2010  ã., áàçèðàí íà 
âúíøíè ðåéòèíãè (òàì êúäåòî òàêèâà ñúùåñòâóâàò) å, êàêòî ñëåäâà: 
В хиляди лева  2011  2010 
     
Държавни ценни книжа     
Оценени с ВВВ  200,741  57,780 
Облигации на кредитни институции     
Оценени с AAA  -  3,985 
Корпоративни облигации:     
Нерейтинговани  120,613  - 
Общо финансови активи държани за търгуване  321,354  61,765 

(ii) Êðåäèòåí ðèñê â áàíêîâ ïîðòôåéë 

Ïîëèòèêàòà íà Áàíêàòà ïðè îñúùåñòâÿâàíåòî íà êðåäèòíàòà äåéíîñò ñå îñíîâàâà âúðõó ïðèíöèïèòå 
íà äîõîäíîñò, ëèêâèäíîñò è ñèãóðíîñò. Êðåäèòíàòà äåéíîñò ñå îñíîâàâà è íà ïðèíöèïà çà 
èêîíîìè÷íîñò, ðàçäåëåíîñò íà ôóíêöèèòå è êîìïåòåíöèèòå ïî àíàëèçà, ñêëþ÷âàíåòî, óïðàâëåíèåòî 
è êîíòðîëà âúðõó êðåäèòíèòå ñäåëêè, ñ öåë ìèíèìèçèðàíå íà êðåäèòíèÿ ðèñê. Â çàâèñèìîñò îò 
ñòåïåíòà íà  êðåäèòíèÿ ðèñê ïðè ñêëþ÷âàíå íà êðåäèòíè ñäåëêè,  Áàíêàòà ñïàçâà ïðèíöèïà íà 
äîñòàòú÷íîñò è ëèêâèäíîñò íà ïðèåòèòå îáåçïå÷åíèÿ, ñ öåë ìèíèìèçèðàíå íà ðèñêà.  

Êðåäèòíàòà ïîëèòèêà íà Áàíêàòà å îðèåíòèðàíà ïðåäèìíî êúì êîðïîðàòèâíè êëèåíòè, áåç òîâà äà ÿ 
îãðàíè÷àâà è ïî îòíîøåíèå íà äðóãè êðåäèòîïîëó÷àòåëè ñ äîêàçàíà åôåêòèâíîñò íà êðåäèòà. 

Óïðàâëåíèåòî íà êðåäèòíèÿ ðèñê å åëåìåíò íà öÿëîñòíèÿ ìîäåë, êîéòî Áàíêàòà ïðèëàãà çà 
óïðàâëåíèå íà áàíêîâèòå ðèñêîâå. Çà óïðàâëåíèå êà÷åñòâîòî íà îòäåëíèòå êðåäèòè è íà öåëèÿ 
ïîðòôåéë, êàêòî è çà äèôåðåíöèðàíå ñòåïåíòà íà êðåäèòíèÿ ðèñê, Áàíêàòà ïðèëàãà ñèñòåìà çà 
âúòðåøåí ðåéòèíã íà êðåäèòîïîëó÷àòåëèòå, ñúîòâåòñòâàùà íà õàðàêòåðà, ðàçìåðà è ñëîæíîñòòà íà 
êðåäèòíàòà é äåéíîñò. Ðåéòèíãúò ñå îïðåäåëÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ Ìåòîäèêà çà îïðåäåëÿíå íà 
êðåäèòíèÿ ðèñê. 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(á) Êðåäèòåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå  

(ii) Êðåäèòåí ðèñê â áàíêîâ ïîðòôåéë, продължение 

×ðåç ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí ðåéòèíã ñå èçâúðøâà êàòåãîðèçàöèÿ íà êëèåíòèòå â ðàçëè÷íè ãðóïè 
÷ðåç êîëè÷åñòâåíà îöåíêà íà ñòåïåíòà íà êðåäèòíèÿ ðèñê. Ïðè îïðåäåëÿíå íà âúòðåøíèÿ ðåéòèíã, 
Áàíêàòà îöåíÿâà ñòåïåíòà íà êðåäèòíèÿ ðèñê íà êðåäèòîïîëó÷àòåëÿ ïî îòíîøåíèå íà 
ïîòåíöèàëíèòå ïðîìåíè â èêîíîìè÷åñêàòà ñðåäà è ôèíàíñîâàòà ìó ñòàáèëíîñò. Çà öåëòà Áàíêàòà 
èçìåðâà: 

• Îáùèÿ áèçíåñ-ðèñê, êîéòî âêëþ÷âà ñèñòåìàòè÷åí ðèñê èëè ðèñê îò ïðîìÿíà íà âúíøíè çà 
êðåäèòîïîëó÷àòåëÿ ôàêòîðè; è ñïåöèôè÷åí èëè íåñèñòåìàòè÷åí ðèñê, îòðàçÿâàù êà÷åñòâîòî íà 
ìåíèäæìúíòà è ôèíàíñîâàòà ñòàáèëíîñò íà êðåäèòîïîëó÷àòåëÿ; 

• Ðèñêúò ïðîèçòè÷àù îò èñòîðè÷åñêèÿ îïèò íà Áàíêàòà ïî îòíîøåíèå íà ñúîòâåòíèÿ êëèåíò. 

Ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí ðåéòèíã ñå èçïîëçâà è çà äà ñå îïðåäåëè äàëè èìà íåîáõîäèìîñò îò 
íà÷èñëÿâàíå íà çàãóáà îò îáåçöåíêà çà îïðåäåëåíè êðåäèòíè åêñïîçèöèè. Íàñòîÿùàòà ðàìêà çà 
ñòåïåíóâàíå íà ðèñêà ñå ñúñòîè îò åäèíàéñåò ñòåïåíè, êîèòî îòðàçÿâàò âúòðåøíî-ïðèñúùèÿ ðèñê è 
äðóãè ôàêòîðè, êîèòî èìàò îòíîøåíèå êúì êðåäèòíèÿ ðèñê.  

Áàíêàòà óïðàâëÿâà ðàâíèùåòî íà êðåäèòíèÿ ðèñê ÷ðåç óñòàíîâÿâàíå íà ëèìèòè çà îòäåëåí 
êðåäèòîïîëó÷àòåë è ãðóïè èêîíîìè÷åñêè ñâúðçàíè ëèöà, êàêòî è äðóãè ëèìèòè â ñúîòâåòñòâèå ñ 
õàðàêòåðà, ñëîæíîñòòà è îáåìà íà êðåäèòíàòà é äåéíîñò, êàêòî è â ñúîòâåòñòâèå ñ íàäçîðíèòå 
èçèñêâàíèÿ íà ÁÍÁ. 

Âúâ âðúçêà ñ óïðàâëåíèåòî íà êðåäèòíèÿ ðèñê â Áàíêàòà ñå èçâúðøàâàò ðåãóëÿðíî ñòðåñ-òåñòîâå çà 
îöåíêà íà êðåäèòíèÿ ðèñê, êàêòî è çà îöåíêà íà êîíöåíòðàöèîííèÿ ðèñê â êðåäèòíèÿ ïîðòôåéë. Çà 
îöåíêà íà êðåäèòíèÿ ðèñê ñà ðàçðàáîòåíè øåñò ñöåíàðèÿ ñ ðàçëè÷íè äîïóñêàíèÿ çà âúçìîæíè 
íåãàòèâíè ïðîìåíè â ìàêðîèêîíîìè÷åñêàòà ñðåäà è/èëè äðóãè ôàêòîðè, êàòî ñå ïðèëàãàò òðè 
ðàçëè÷íè ìåòîäà. Ñòðåñ-òåñòîâåòå çà îöåíêà íà êîíöåíòðàöèîííèÿ ðèñê â êðåäèòíèÿ ïîðòôåéë ñå 
èçâúðøâàò íà áàçà îòðàñëîâà êîíöåíòðàöèÿ âúðõó ÷åòèðèòå íàé-ãîëåìè ïî ðàçìåð åêñïîçèöèè íà 
Áàíêàòà êúì îòðàñëè, îïðåäåëåíè ñúãëàñíî Êëàñèôèêàöèÿòà íà èêîíîìè÷åñêèòå äåéíîñòè (ÊÈÄ 
2008). 

Â äîïúëíåíèå êúì èçãîòâÿíèòå ñòðåñ-òåñòîâå çà îöåíêà íà êðåäèòíèÿ ðèñê çà âñè÷êè 
êðåäèòîïîëó÷àòåëè è êðåäèòíè ñäåëêè íà Áàíêàòà ñ íåôèíàíñîâè èíñòèòóöèè (êîðïîðàòèâíè 
êëèåíòè è ôèçè÷åñêè ëèöà) ñå èçâúðøâà èíäèâèäóàëíà îöåíêà ïî äâà ïàðàìåòúðà: 

Âåðîÿòíîñò çà íåèçïúëíåíèå PD (Probability of Default) å âåðîÿòíîñòòà â ðàìêèòå íà åäíà ãîäèíà 
êîíòðàãåíò äà íå èçïúëíè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî òåêóùà èëè áúäåùà ñäåëêà; 

Âúçñòàíîâèìà ñòîéíîñò RR (Recovery rate) å ñòîéíîñòòà íà ÷àñòòà îò âçåìàíèÿòà íà Áàíêàòà, êîÿòî 
òÿ ìîæå äà ñè âúçñòàíîâè ïðè óñëîâèå, ÷å êîíòðàãåíò íå èçïúëíè çàäúëæåíèÿòà ñè ïî òåêóùà 
ñäåëêà. 

• Â Áàíêàòà ôóíêöèîíèðà äèðåêöèÿ „Êðåäèòåí ðèñê”, êîÿòî å â ñúñòàâà íà Óïðàâëåíèå 
"Àíàëèç è êîíòðîë íà ðèñêà". Â íåÿ ñå èçâúðøâà àíàëèç íà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå è 
êðåäèòîñïîñîáíîñòòà íà êðåäèòîèñêàòåëèòå, ïðåäìåòà è öåëòà íà êðåäèòèðàíåòî, 
ïðåäëàãàíîòî îáåçïå÷åíèå, êàêòî è èêîíîìè÷åñêàòà ñâúðçàíîñò íà êðåäèòîèñêàòåëÿ. Â 
äèðåêöèÿòà ñå ïðèñúæäà è ïåðèîäè÷íî ñå àêòóàëèçèðà êîìïëåêñåí êðåäèòåí ðåéòèíã íà 
êðåäèòîèñêàòåëèòå íà Áàíêàòà. Â äèðåêöèÿòà ñå îöåíÿâà âëèÿíèåòî íà ïðåäëàãàíèòå íîâè 
êðåäèòíè ñäåëêè âúðõó ñïàçâàíåòî íà èçèñêâàíèÿòà íà Íàðåäáà ¹8 íà ÁÍÁ, äðóãè íîðìàòèâíè 
îãðàíè÷åíèÿ è ïðèåòèòå âúòðåøíè ëèìèòè, è ñå ïðåäîñòàâÿ íåçàâèñèìî ìíåíèå çà 
öåëåñúîáðàçíîñòòà íà íîâèòå ñäåëêè êàòî èçòî÷íèê íà ðèñê â êîíòåêñòà íà âå÷å ïîåòèòå îò 
Áàíêàòà ðèñêîâå. 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 

ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(á) Êðåäèòåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå  

(ii) Êðåäèòåí ðèñê â áàíêîâ ïîðòôåéë, продължение 

• Кредитният комитет е специализиран вътрешен орган за наблюдение, оценка, класифициране 
и провизиране на рисковите експозиции, в това число и на сключените кредитни сделки. 
Управителният съвет на Банката определя числеността и персоналния състав на Кредитния 
комитет. Кредитният комитет осъществява своята дейност по ред и правила, приети от 
Управителния съвет и одобрени от Надзорния съвет. 

Áàíêàòà îñúùåñòâÿâà òåêóù êîíòðîë âúðõó ñúñòîÿíèåòî íà îòäåëíèòå êðåäèòè, êàêòî è âúðõó 
àäåêâàòíîñòòà íà çàäåëåíèòå ñóìè çà ïîêðèâàíå íà êðåäèòíèÿ ðèñê. 

Âñè÷êè ðèñêîâè åêñïîçèöèè íà Áàíêàòà, âêëþ÷èòåëíî è êðåäèòíèòå, ñå îöåíÿâàò åæåìåñå÷íî îò  
Êðåäèòíèÿ êîìèòåò íà Áàíêàòà â ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèåòàòà Ïîëèòèêà çà îöåíêà íà ðèñêîâèòå 
åêñïîçèöèè íà ÊÒÁ ÀÄ” (Ïîëèòèêàòà).  

Ñïîðåä Ïîëèòèêàòà è ïîñðåäñòâîì ñèñòåìàòà çà âúòðåøåí ðåéòèíã, Êðåäèòíèÿ êîìèòåò 
êëàñèôèöèðà ðèñêîâèòå åêñïîçèöèè, ñúîáðàçíî ñòåïåíòà íà êðåäèòåí ðèñê â ñëåäíèòå ÷åòèðè 
êëàñèôèêàöèîííè ãðóïè: 

• “Редовни” са рисковите експозиции по кредити и други вземания, които се обслужват и за които 
данните за финансовото състояние на длъжниците не дават основание за съмнение, че той ще 
изплати изцяло задълженията си.  

• Експозиции “под наблюдение” са рисковите експозиции по кредити и други вземания, при които 
са налице несъществени нарушения в тяхното обслужване или съществува възможност за 
влошаване във финансовото състояние на длъжника, което може да постави под съмнение 
пълното изплащане на задължението. 

• “Необслужвани” експозиции са рисковите експозиции по кредити и други вземания, при които 
са налице значими нарушения в тяхното обслужване, или има данни, че финансовото 
състояние на длъжника не е стабилно, текущите и очакваните му постъпления не са 
достатъчни за цялостно изплащане на неговите задължения към Банката и към други 
кредитори, както и когато има установени слабости с ясно изразена възможност Банката да 
понесе загуба.  

• Експозиции, класифицирани като “загуба”, са рисковите експозиции, при които са налице 
съществени нарушения в тяхното обслужване или поради влошаване на финансовото 
състояние на длъжника задълженията му се приемат за несъбираеми, независимо, че имат 
частична възстановителна стойност, която може да се реализира в бъдеще. 

Êëàñèôèêàöèÿòà íà ðèñêîâèòå åêñïîçèöèè ñå ïðåäëàãà íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò çà îäîáðåíèå. 

Âñÿêà áèçíåñ åäèíèöà íà Áàíêàòà å äëúæíà äà ïðèëàãà êðåäèòíèòå ïîëèòèêè è ïðîöåäóðè, êàêòî è 
äà îòãîâàðÿ çà êà÷åñòâîòî íà êðåäèòíèÿ ñè ïîðòôåéë, çà íàáëþäåíèåòî è êîíòðîëà íà âñè÷êè 
êðåäèòíè. Ïåðèîäè÷åí îäèò íà áèçíåñ åäèíèöèòå è ïðîöåñèòå íà Óïðàâëåíèå Êðåäèòèðàíå ñå 
èçâúðøâàò îò Ñïåöèàëèçèðàíàòà ñëóæáà çà Âúòðåøåí îäèò 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(á) Êðåäèòåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå  

(iii) Ìàêñèìàëíà èçëîæåíîñò íà êðåäèòåí ðèñê 
В хиляди  лева Прил. 2011 2010 
    
Пари и парични еквиваленти 14 754,704 569,045 
Ценни книжа държани за търгуване 15 321,354 61,765 
Деривативи държани за търгуване  211 8 
Инвестиции до падеж 16 76,844 76,425 
Инвестиции на разположение за продажба 17 148,869 185,780 
Вземания от банки и други финансови 
институции 18 43,707 73,519 
   
Предоставени кредити на нефинансови 
институции и други клиенти 19 2,628,376 1,659,034 
Индивидуално обезценени   
Под наблюдение  8,748 3,112 
Необслужвани  5,935 - 
Загуба  2,567 3,061 
Брутна отчетна стойност  17,250 6,173 
Загуби от обезценка  (5,195) (2,311) 
Балансова стойност  12,055 3,862 
    
Обезценени на портфейлна основа   
Кредити на юридически лица  2,423,726 1,497,271 
Кредити на физически лица  10,119 8,594 
Отчетна стойност  2,433,845 1,505,865 
Загуби от обезценка  (17,309) (11,398) 
Балансова стойност  2,416,536 1,494,467 
В т.ч. предоговорени експозиции  225,221 228,358 
    
Просрочени, напълно обезпечени, на които не е 
начислена обезценка   
Под наблюдение   4,260 6,104 
Необслужвани  324 - 
Загуба   554 - 
Балансова стойност  5,138 6,104 
    
Непросрочени и необезценени   
Кредити на юридически лица  186,895 147,570 
Кредити на физически лица  7,752 7,031 
Балансова стойност  194,647 154,601 
В т. ч. предоговорени експозиции   19,659 22,601 
Общо балансова стойност на предоставени 
кредити на нефинансови институции и други 
клиенти  2,628,376 1,659,034 
   
Задбалансови ангажименти   
Неусвоени овърдрафти и кредитни линии  72,261 101,361 
Гаранции и акредитиви 28 153,354 171,651 
Общо задбалансова стойност  225,615 273,012 
   

 10



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2011 г. 

 
 

3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(á) Êðåäèòåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(ii) Ìàêñèìàëíà èçëîæåíîñò íà êðåäèòåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå  

Îáåçöåíåíè çàåìè è öåííè êíèãè 

Îáåçöåíåíè êðåäèòè è öåííè êíèãè ñà êðåäèòè è öåííè êíèãè, çà êîèòî Áàíêàòà ñ÷èòà, ÷å å âåðîÿòíî 
òÿ äà íå ìîæå äà ñúáåðå öÿëàòà ãëàâíèöà èëè äúëæèìèòå ëèõâè ñïîðåä äîãîâîðåíèòå óñëîâèÿ ïî 
çàåìà / ñïîðàçóìåíèåòî(à) çà öåííè êíèãè. 

Ïðîñðî÷åíè êðåäèòè, íà êîèòî íå å íà÷èñëåíà îáåçöåíêà  

Êðåäèòè è öåííè êíèãè, ïðè êîèòî äîãîâîðíèòå ëèõâà è ãëàâíèöà ñà ïðîñðî÷åíè, íî Áàíêàòà ñ÷èòà ÷å 
íå å íåîáõîäèìî äà ñå íà÷èñëÿâà îáåçöåíêà íà áàçà íàëè÷íîòî îáåçïå÷åíèå èëè åòàïà íà 
ñúáèðàåìîñò íà ñóìèòå äúëæèìè íà Áàíêàòà. 

Êðåäèòè ñ ïðåäîãîâîðåíè óñëîâèÿ 

Êðåäèòè ñ ïðåäîãîâîðåíè óñëîâèÿ ñà ïðåäîãîâîðåíè èëè ïðåñòðóêòóðèðàíè ðèñêîâè åêñïîçèöèè íà 
Áàíêàòà. Åäíà åêñïîçèöèÿ ñå ñ÷èòà çà ïðåñòðóêòóðèðàíà, êîãàòî ïîðàäè âëîøàâàíå íà ôèíàíñîâîòî 
ñúñòîÿíèå íà êðåäèòîïîëó÷àòåëÿ, âîäåùî äî íåâúçìîæíîñò äà ñå èçïëàòè äúëãà, Áàíêàòà å 
íàïðàâèëà îòñòúïêè, èçðàçÿâàùè ñå â ïðîìÿíà íà ïúðâîíà÷àëíèòå óñëîâèÿ íà ñïîðàçóìåíèåòî, 
êîèòî ïðè äðóãè îáñòîÿòåëñòâà íå áè ïðåäïðèåëà. Ñëåä êàòî âåäíúæ êðåäèòúò íà þðèäè÷åñêî ëèöå 
å ïðåñòðóêòóðèðàí, òîé íå ìîæå äà áúäå ïðåêëàñèôèöèðàí â êëàñèôèêàöèîííà ãðóïà ðåäîâíè, 
îñâåí àêî íå ñà ïîãàñåíè âñè÷êè ïðîñðî÷åíè ñóìè, èçïëàòåíè ñà òðè ðåäîâíè ïîãàñèòåëíè âíîñêè ïî 
ãëàâíèöà è/èëè ëèõâè ñúãëàñíî äîãîâîðåíèÿ ïîãàñèòåëåí ïëàí è åêñïîçèöèÿòà îòãîâàðÿ íà âñè÷êè 
îñòàíàëè óñëîâèÿ çà ãðóïà „ðåäîâíè åêñïîçèöèè”. Óñëîâèÿòà çà ïðåêëàñèôèêàöèÿ â ãðóïà ðåäîâíè 
íà ïðåñòðóêòóðèðàí êðåäèò íà ôèçè÷åñêî ëèöå å äà ñà ïîãàñåíè âñè÷êè ïðîñðî÷åíè ñóìè (ãëàâíèöà 
è/èëè ëèõâè). Åäíà åêñïîçèöèÿ ñå ñ÷èòà çà ïðåäîãîâîðåíà, êîãàòî íå å èäåíòèôèöèðàíà êàòî 
âëîøåíà, íàïúëíî å îáåçïå÷åíà è èìà îñíîâàíèå äà ñå ñ÷èòà, ÷å Áàíêàòà ùå ñúáåðå ãëàâíèöàòà è 
ëèõâàòà. 

 Çàãóáà îò îáåçöåíêà 

Ïîëèòèêàòà íà Áàíêàòà çà íà÷èñëÿâàíå çàãóáè îò îáåçöåíêà íà ôèíàíñîâèòå àêòèâè, å ïðåäñòàâåíà 
â ò. 2 ç) ïî-ãîðå. 

Ïîëèòèêà çà îòïèñâàíå 

Áàíêàòà îòïèñâà âçåìàíå ïî êðåäèò èëè öåííà êíèãà, êëàñèôèöèðàíî êàòî „çàãóáà” èçöÿëî ïîêðèòî ñ 
ïðîâèçèè çà çàãóáè îò îáåçöåíêà, ñ ðåøåíèå íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Áàíêàòà ïî ïðåäëîæåíèå íà 
Êðåäèòíèÿ êîìèòåò çà ñìåòêà íà íà÷èñëåíèòå ïðîâèçèè çà çàãóáè îò îáåçöåíêà. Òàçè ïðåöåíêà ñå 
ïðàâè, ñëåä êàòî ñå âçåìà ïðåäâèä èíôîðìàöèÿ âêëþ÷âàùà: çíà÷èòåëíè ïðîìåíè âúâ ôèíàíñîâîòî 
ñúñòîÿíèå íà êðåäèòîïîëó÷àòåëÿ èëè åìèòåíòà, êîãàòî òîé íå å â ñúñòîÿíèå äà ïîãàñè (ïëàùà) 
ñâîåòî çàäúëæåíèå; èëè ïîëçèòå îò îáåçïå÷åíèåòî íå áèõà áèëè äîñòàòú÷íè äà ïîêðèÿò öÿëàòà 
åêñïîçèöèÿ. Çàäáàëàíñîâîòî îò÷èòàíå íà åêñïîçèöèè ñå ïðåêðàòÿâà ñ ðåøåíèå íà Óïðàâèòåëíèÿ 
ñúâåò, êîãàòî Êðåäèòíèÿò êîìèòåò íà Áàíêàòà ïðåöåíè, ÷å êðåäèòèòå èëè öåííèòå êíèãè ñà 
íåñúáèðàåìè ïîðàäè íàëè÷èå íà íÿêîå îò ñëåäíèòå îáñòîÿòåëñòâà: äëúæíèêúò å þðèäè÷åñêî ëèöå, 
çàëè÷åíî îò òúðãîâñêèÿ èëè îò äðóã ïóáëè÷åí ðåãèñòúð è íÿìà ïðàâîïðèåìíèê; ôèçè÷åñêî ëèöå, 
ïî÷èíàëî áåç äà îñòàâè íàñëåäíèöè èëè íàñëåäíèöèòå ñà íàïðàâèëè îòêàç îò íàñëåäñòâî; 
äëúæíèêúò å íàïðàâèë âúçðàæåíèå çà äàâíîñò. 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(á) Êðåäèòåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

Â òàáëèöàòà ïî-äîëó å ïðåäñòàâåí àíàëèç íà  áðóòíèòå è íåòíèòå (ñëåä ïðèñïàäàíå íà çàãóáèòå îò 
îáåçöåíêè) áàëàíñîâè ñóìè íà èíäèâèäóàëíî îáåçöåíåíè ôèíàíñîâè àêòèâè ñïîðåä 
êëàñèôèêàöèîííè ãðóïè: 
  

 

Кредити на 
нефинансови 
институции и 
други клиенти 

В хиляди лева Брутно Нетно 
31 декември 2011   
Под наблюдение 13,008 11,030 
Необслужвани 6,259 5,305 
Загуба 3,121 858 
Общо 22,388 17,193 
   
31 декември 2010    
Под наблюдение 9,216 8,719 
Необслужвани - - 
Загуба 3,061 1,247 
Общо 12,277 9,966 

Ïîëèòèêàòà íà Áàíêàòà èçèñêâà ïðåäè îòïóñêàíå íà îäîáðåíèòå êðåäèòè, êëèåíòèòå äà îñèãóðÿò 
ïîäõîäÿùè îáåçïå÷åíèÿ. Ñïîðåä ïîëèòèêàòà íà áàíêàòà îáùèÿò ðàçìåð íà ïðåäîñòàâåíèòå êðåäèòè 
òðÿáâà äà áúäå èçöÿëî îáåçïå÷åí. Áàíêîâèòå ãàðàíöèè è àêðåäèòèâè ñà ñúùî îáåêò íà 
ïðåäâàðèòåëíî ñòðèêòíî ïðîó÷âàíå.  

Обезпеченията по кредити, гаранции и акредитиви обикновено включват парични средства, 
съоръжения и оборудване, борсово регистрирани ценни книжа, или друга собственост.  
Представената по - долу таблица показва общия размер на кредити, предоставени от банката на 
нефинансови институции и други клиенти, и вида на обезпеченията: 

 
В хиляди лева 2011 2010 

  
Обезпечени с ипотека 409,410 547,420 
Парично обезпечение 58,968 15,645 
Финансови обезпечения 444,978 224,904 
Други обезпечения 1,596,284 801,456 
Необезпечени  141,240 83,318 

Загуби от обезценка (22,504)
 

(13,709) 
 
 

2,628,376

 
 

1,659,034   
 

Другите обезпечения включват залог върху движимо имущество, други материални 
и нематериални активи, вземания и бъдещи приходи, записи на заповед. 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(á) Êðåäèòåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

Îñíîâíàòà êîíöåíòðàöèÿ íà êðåäèòåí ðèñê âúçíèêâà â çàâèñèìîñò îò ñåêòîðà íà äåéíîñò è âèäà íà 
êëèåíòèòå ïî îòíîøåíèå íà áàíêîâèòå èíâåñòèöèè, çàåìè è àâàíñè, ñïîðàçóìåíèÿ çà ïðåäîñòàâÿíå 
íà  êðåäèòè è èçäàâàíå íà ãàðàíöèè. 

Ïðåäñòàâåíàòà ïî-äîëó òàáëèöà ïîêàçâà îáùèÿ ðàçìåð íà êðåäèòè, ïðåäîñòàâåíè îò áàíêàòà íà 
íåôèíàíñîâè èíñòèòóöèè è äðóãè êëèåíòè ïî èêîíîìè÷åñêè ñåêòîðè: 
   
В хиляди лева  2011 2010 

    
Търговия и услуги  1,025,866 671,401 
Производство  417,635 274,745 
Строителство  324,774 269,304 
Земеделие  54,893 47,814 
Транспорт и комуникации  220,424 86,610 
Други индустрии  607,288 322,869 
  2,650,880 1,672,743 
   
Минус загуби от обезценка  (22,504) (13,709) 
   
  2,628,376 1,659,034 

 
В таблиците по-долу са посочени държавните ценни книжа във всички банкови портфейли, 
разпределени по дата на падежа и държава-емитент към 31 Декември 2011 г. и 31 Декември 2010 г.  

 

По-малко 
от 1 
месец 

От 1 до 3 
месеца 

От 3 месеца 
до 1 година 

От 1 до 5 
години 

Над 5 
години Общо

31 Декември 2011 г.     

Финансови активи, държани за търгуване 
 

 
 

 
 

 
 

Държавни ценни книжа           

България 41,599 - 58,272 90,005  3,932  193,808

     

Инвестиции на разположение за продажба      

Държавни ценни книжа           

България - - - -  1,270  1,270

Инвестиции държани до падеж        

Държавни ценни книжа        

България - - - 11,943  64,901  76,844

Общо 41,599  -  58,272  101,948   70,103   271,922
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(á) Êðåäèòåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 
 

 

По-малко 
от 1 
месец 

От 1 до 
3 месеца

От 3 месеца 
до 1 година 

От 1 до 5 
години 

Над 5 
години Общо

31 Декември 2010 г.     

Финансови активи, държани за търгуване 
 

 
 

 
 

 
 

Държавни ценни книжа 
 

 
 

    

България 20,296 - - 37,480  4  57,780

Инвестиции         

Инвестиции на разположение за продажба      

Държавни ценни книжа          
 
България 1,015 - -  2  -  1,017

САЩ - - 36,718 36,746  -  73,464

Инвестиции държани до падеж        

Държавни ценни книжа        

България - - - -  76,425  76,425

Общо 21,311 - 36,718 74,228  76,429  208,686

(â) Ëèêâèäåí ðèñê 

Ëèêâèäíèÿò ðèñê âúçíèêâà âúâ âðúçêà ñ îñèãóðÿâàíåòî íà ñðåäñòâà çà äåéíîñòèòå íà Áàíêàòà è 
óïðàâëåíèåòî íà íåéíèòå ïîçèöèè. Òîé èìà äâå èçìåðåíèÿ – ðèñê Áàíêàòà äà íå áúäå â ñúñòîÿíèå 
äà ïîñðåùíå çàäúëæåíèÿòà ñè, êîãàòî òå ñòàíàò äúëæèìè è ðèñê îò íåâúçìîæíîñò äà ðåàëèçèðà 
ñâîè àêòèâè ïðè ïîäõîäÿùà öåíà è â ïðèåìëèâè ñðîêîâå. 

(i) Óïðàâëåíèå íà ëèêâèäíèÿ ðèñê  

Ñèñòåìàòà çà óïðàâëåíèå íà ëèêâèäíîñòòà â Áàíêàòà ñå îñíîâàâà íà ñëåäíèòå ïðèíöèïè: 

• öåíòðàëèçèðàí êîíòðîë âúðõó ëèêâèäíîñòòà íà Áàíêàòà, îñúùåñòâÿâàí îò Êîìèòåòà çà 
óïðàâëåíèå íà ëèêâèäíîñòòà; 

• ïîñòîÿííî íàáëþäåíèå è îöåíêà íà áúäåùèòå ïàðè÷íè ïîòîöè è íà äîñòàòú÷íîñòòà  íà 
ëèêâèäíèòå àêòèâè íà Áàíêàòà; 

• ïëàíèðàíå íà äåéíîñòòà ïðè èçâúíðåäíè ñèòóàöèè. 

Óïðàâëåíèå “Ëèêâèäíîñò” ïîëó÷àâà èíôîðìàöèÿ îò äðóãè áèçíåñ çâåíà îòíîñíî ëèêâèäíîñòòà íà 
ôèíàíñîâèòå àêòèâè è ïàñèâè, êàêòî è î÷àêâàíèòå ïàðè÷íè ïîòîöè ïðîèçòè÷àùè îò ïðîãíîçèðàíè 
áúäåùè äåéíîñòè. Óïðàâëåíèå “Ëèêâèäíîñò” ïîäúðæà ïîðòôåéë, êîéòî ñå ñúñòîè ïðåäèìíî îò 
êðàòêîñðî÷íè è ëèêâèäíè öåííè êíèæà, êðåäèòè è âçåìàíèÿ îò áàíêè è äðóãè ôèíàíñîâè 
èíñòðóìåíòè ñ öåë îñèãóðÿâàíå íà äîñòàòú÷íà ëèêâèäíîñò â ðàìêèòå íà Áàíêàòà, êàòî öÿëî.  
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(â) Ëèêâèäåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(i) Óïðàâëåíèå íà ëèêâèäíèÿ ðèñê, ïðîäúëæåíèе 

Öåíòðàëèçèðàíîòî óïðàâëåíèåòî íà ëèêâèäíîñòòà â Áàíêàòà ñå îñúùåñòâÿâà ÷ðåç ïîñòîÿííî 
íàáëþäåíèå è îöåíêà íà  áúäåùèòå ïàðè÷íè ïîòîöè è íà äîñòàòú÷íîñòòà íà ëèêâèäíèòå àêòèâè. Â 
äîïúëíåíèå íà ðåãóëÿðíà áàçà ñå èçâúðøâàò ñòðåñ-òåñòîâå çà îöåíêà íà ëèêâèäíèÿ ðèñê. Òå 
âêëþ÷âàò èçãîòâÿíåòî íà ïàäåæíè òàáëèöè çà ñöåíàðèé “ëèêâèäíà êðèçà” â èçïúëíåíèå 
èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 6, àë.(4) íà Íàðåäáà 11 íà ÁÍÁ çà óïðàâëåíèåòî è íàäçîðà âúðõó ëèêâèäíîñòòà 
íà áàíêèòå.  

Ïàäåæíèòå òàáëèöè çà ñöåíàðèé “ëèêâèäíà êðèçà” ñå ðàçðàáîòâàò â äâà âàðèàíòà: 

• ïðè ëèêâèäíà êðèçà íà áàíêàòà; 

• ïðè ëèêâèäíà êðèçà íà áàíêîâàòà ñèñòåìà. 

Ïðåç öÿëàòà 2011 ã. Áàíêàòà ïîääúðæà îïòèìàëíà ëèêâèäíîñò, ãàðàíòèðàùà áåçïðîáëåìíîòî 
îáñëóæâàíå íà çàäúëæåíèÿòà é. Êîåôèöèåíòúò íà ëèêâèäíèòå àêòèâè ñúãëàñíî Íàðåäáà 11 íà ÁÍÁ 
êúì 31.12.2011 ã. å 22.34%.Âñè÷êè ïîëèòèêè è ïðîöåäóðè çà ëèêâèäíîñòòà ñà îáåêò íà ïðåãëåä è 
îäîáðåíèå îò ñòðàíà íà ÊÓË. Åæåäíåâíèòå ñïðàâêè ïîêðèâàò ëèêâèäíèòå ïîçèöèè íà Áàíêàòà, êàòî 
êúì ÊÓË ñå ïîäàâà ïåðèîäè÷íî îò÷åò, âêëþ÷âàù èçêëþ÷åíèÿ è ïðåäïðèåòèòå êîðåêòèâíè äåéñòâèÿ. 

Банката има достъп до разнообразни инструменти на финансиране включително депозити, 
разплащателни сметки и други привлечени средства, както и акционерен капитал.  По този начин 
се увеличава възможността за гъвкавост при финансиране на дейностите на Банката, намалява се 
зависимостта от един източник на средства и се понижава стойността на привлечения ресурс.  
Банката се стреми да поддържа баланс между срочност на привлечения ресурс и гъвкавост при 
използване на средства с различна матуритетна структура.  Банката извършва текущи оценки на 
ликвидния риск посредством идентифициране и следене на промените в необходимостта от 
средства за постигането на целите, залегнали в цялостната й стратегия.  В допълнение, Банката 
притежава портфейл от ликвидни активи като част от системата й за управление на ликвидния 
риск.  

(ii) Èçëîæåíîñò íà ëèêâèäåí ðèñê 

Îñíîâíèÿò èíñòðóìåíò èçïîëçâàí îò Áàíêàòà çà êîíòðîë âúðõó ëèêâèäíèÿ ðèñê å íàáëþäåíèåòî íà 
êîåôèöèåíòà íà íåòíèòå ëèêâèäíè àêòèâè êúì äåïîçèòè îò êëèåíòè. Çà òàçè öåë ñå ïðèåìà, ÷å 
íåòíèòå ëèêâèäíè àêòèâè âêëþ÷âàò ïàðè÷íè íàëè÷íîñòè è ïàðè÷íè åêâèâàëåíòè êàêòî è äúëãîâè 
öåííè êíèãè ñ ïðèñúäåí èíâåñòèöèîíåí ðåéòèíã, çà êîèòî èìà àêòèâåí è ëèêâèäåí ïàçàð, ìèíóñ 
äåïîçèòè îò áàíêè. 

Êîåôèöèåíòèòå íà íåòíèòå ëèêâèäíè àêòèâè ñïðÿìî äåïîçèòè îò êëèåíòè êúì äàòàòà íà îò÷åòà è 
ïðåç îò÷åòíèÿ ïåðèîä ñà êàêòî ñëåäâà: 
  
 2011 2010 
Към 31 декември 19.91% 25.12% 
Средно за периода 23.40% 19.75% 
Максимално за периода 26.22% 25.12% 
Минимално за периода 18.70% 16.03% 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

 (â) Ëèêâèäåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iii) Îñòàòú÷íè äîãîâîðíè ñðîêîâå äî ïàäåæ íà ôèíàíñîâè ïàñèâè 

В приложената по-долу таблица са представени недисконтираните парични потоци на финансовите 
пасиви на Банката на базата на най-ранната възможна дата на падеж.  

Брутният номинален входящ/(изходящ)  паричен поток е договореният недисконтиран паричен 
поток от финансовия пасив или ангажимент.  

     

  Балансова 
Брутен 

номинален
По-малко 

от От 1 до 3
От 3 

месеца  От 1 до 5 Над 5
В хиляди  лева 

Бел. стойност (изходящ) 1 месец месеца
до 1 

година години години 
   паричен   
   поток   
31 декември 2011          

Депозити от банки 23         30,856   (30,892)
  

(26,853)
  

(4,039) - - - 
Депозити от други 
финансови 
институции 23       115,966  

  
(119,122)

  
(34,118)

  
(10,355)

   
(67,222) 

  
(7,427) - 

Депозити от 
нефинансови 
институции и други 
клиенти 24 

   
3,383,287  

  
(3,445,540)

  
(666,670)

  
(467,606)

   
(1,549,067) 

  
(762,197) - 

Други привлечени 
средства 25       86,474        (91,562) -

  
(145)        (297) 

  
(43,954)

  
(47,166)

    3,616,583  
  

(3,687,116)
  

(727,641)
  

(482,145)
   

(1,616,586)    (813,578)
  

(47,166)
Неусвоени кредитни 
ангажименти  - (72,261) (72,261) - - - - 

    3,616,583  (3,759,377)
  

(799,902)
  

(482,145)
 

(1,616,586)    (813,578)
  

(47,166)
     
31 декември 2010     

Депозити от банки 23       64,317        (66,392)
  

(55,298)
  

(9,094)
   

-                   - 
  

(2,000)
Депозити от други 
финансови 
институции 23         96,922  

  
(99,106)

  
(44,059)

  
(6,867)

   
(48,180)                  - 

  
- 

Депозити от 
нефинансови 
институции и други 
клиенти 24 

   
2,164,552  

  
(2,192,277)

  
(789,241)

  
(411,402)

   
(598,502) 

  
(393,132)

  
- 

Други привлечени 
средства 25 

   
40,539  

  
(40,558)

  
(3)

  
(154)

   
(178) 

  
(223)

  
(40,000)  

    2,366,330  
  

(2,398,333)
  

(888,601)
  

(427,517)
   

(646,860)    (393,355)
  

(42,000)
Неусвоени кредитни 
ангажименти  - (101,361) (101,361) - - - - 

    2,366,330  
  

(2,499,694)
  

(989,962)
  

(427,517)
   

(646,860)    (393,355)
  

(42,000)
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(â) Ëèêâèäåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iv) Î÷àêâàíè ñðîêîâå äî ïàäåæ íà àêòèâè è ïàñèâè 

Î÷àêâàíèòå ïàðè÷íè ïîòîöè íà Áàíêàòà çà ôèíàíñîâè ïàñèâè ñå ðàçëè÷àâàò çíà÷èòåëíî îò 
ïðåäñòàâåíèÿ ïî-ãîðå ìàòóðèòåòåí àíàëèç, êàòî äåïîçèòèòå íà âèæäàíå íà êëèåíòè ñå î÷àêâà äà 
çàïàçÿò ñòàáèëåí èëè íàðàñòâàù áàëàíñ è íå âñè÷êè íåïðèçíàòè êðåäèòíè àíãàæèìåíòè ñå î÷àêâà äà 
áúäàò óñâîåíè âåäíàãà. Â ñëåäâàùèòå äâå òàáëèöè å ïðåäñòàâåí àíàëèç íà ìàòóðèòåòíàòà ñòðóêòóðà 
íà Áàíêàòà íà áàçà íà î÷àêâàíèÿ ñðîê äî ïàäåæ íà àêòèâèòå è íà ïàñèâèòå. Ïðè ïðîãíîçèðàíåòî íà 
ïàðè÷íèòå ïîòîöè îò àêòèâèòå è ïàñèâèòå Áàíêàòà âçåìà ïðåäâèä èñòîðè÷åñêèòå äàííè çà ïàðè÷íèòå 
ïîòîöè, êîðèãèðàíè ñ öåë îò÷èòàíå íà ñåçîííèòå êîëåáàíèÿ è ïðåîáëàäàâàùèòå èêîíîìè÷åñêè è 
ïàçàðíè óñëîâèÿ. 

Ïàäåæíà òàáëèöà êúì 31 äåêåìâðè 2011 

 
В хиляди лева 
 

До 1 
месец

От 1 до 3 
месеца

От 3 
месеца 

до 1 год.

От 1 
 до 5 

години 

 Над 5 
години 

Общо

Активи    
Пари и парични еквиваленти 754,704 - - -  - 754,704
Ценни книжа държани за търгуване 101,156 602 219,596 -  - 321,354
Деривативи държани за търгуване 211 - - -  - 211
Инвестиции на разположение за 
продажба - 7,035 1,438 121,320  19,076 148,869
Инвестиции до падеж 52,909 - 4,058 -  19,877 76,844
Вземания от банки и ДФИ 1,629 3,136 11,285 17,853  9,804 43,707
Вземания от клиенти 149,134 161,453 583,112 1,406,205  328,472 2,628,376
Имоти, съоръжения и оборудване - - - 9,474  52,972 62,446
Дълготрайни нематериални активи - - - 370  - 370
Други активи 4,895 - 1,284 -  - 6,179
  1,064,638 172,226 820,773 1,555,222  430,201 4,043,060
Пасиви    
Депозити от банки и ДФИ 60,272 14,362 57,731 14,457  - 146,822
Депозити от нефинансови 
институции и други клиенти 665,257 428,865 1,531,534 757,631  - 3,383,287
Деривативи държани за търгуване 214 - - -  - 214
Подчинен срочен дълг - - - -  39,709 39,709
Други привлечени средства - 144 70 41,296  44,964 86,474
Други пасиви 3,103 - 353 -  - 3,456
 728,846 443,371 1,589,688 813,384  84,673 3,659,962
Разлика в срочността на активите 
и пасивите 335,792 (271,145) (768,915) 741,838  345,528 383,098

 

 17



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2011 г. 

 
 

 

3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(â) Ëèêâèäåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iv) Î÷àêâàíè ñðîêîâå äî ïàäåæ íà àêòèâè è ïàñèâè, ïðîäúëæåíèå 

Падежна таблица към 31 декември 2010 

 
В хиляди лева 
 

До 1 
месец

От 1 до 3 
месеца

От 3 
месеца 

до 1 год.

От 1 
 до 5 

години 

 Над 5 
години 

Общо

Активи    
Пари и парични еквиваленти 569,045  - - -  - 569,045  
Ценни книжа държани за търгуване 60,788  977  - -  - 61,765  
Деривативи държани за търгуване 8  - - -  - 8  
Инвестиции на разположение за 
продажба 176,066  8,819  - -  895  185,780  

Инвестиции до падеж 56,638  - - -  19,787  76,425  
Вземания от банки и ДФИ 26,097  3,193  14,166  20,273   9,790  73,519  
Вземания от клиенти 81,256  141,304  443,071  831,186   162,217  1,659,034  
Имоти, съоръжения и оборудване - - - 9,266   54,991  64,257  
Дълготрайни нематериални активи - - - 365   - 365  
Други активи 8,856  - 818  -  - 9,674  
  978,754 154,293 458,055 861,090  247,680 2,699,872
Пасиви    
Депозити от банки и ДФИ 98,394  15,982  43,744  3,119   -  161,239  
Депозити от нефинансови 
институции и други клиенти 788,332  394,415  590,916  390,889   -  2,164,552  

Деривативи държани за търгуване 324  - - -  - 324  
Други привлечени средства 3  152  169  215   40,000 40,539  
Други пасиви 12,432  - 213  -   - 12,645  
 899,485  410,549  635,042  394,223   40,000  2,379,299  
Разлика в срочността на активите 
и пасивите 79,269 (256,256) (176,987) 466,867   207,680  320,573  
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

 (ã) Ïàçàðåí ðèñê  

Ïàçàðíèÿò ðèñê å ðèñêúò, ïðè êîéòî ïðîìÿíàòà íà ïàçàðíèòå óñëîâèÿ, êàòî íàïðèìåð ëèõâåíèòå 
ïðîöåíòè, öåíèòå íà êàïèòàëîâèòå èíñòðóìåíòè èëè îáìåííèòå êóðñîâå çà ÷óæäåñòðàííè âàëóòè, 
ùå ïîâëèÿå âúðõó ïðèõîäèòå èëè ñòîéíîñòòà íà ïðèòåæàâàíèòå îò Áàíêàòà ôèíàíñîâè 
èíñòðóìåíòè.  

(i) Óïðàâëåíèå íà ïàçàðíèÿ ðèñê 

Ïîëèòèêàòà çà óïðàâëåíèå íà ïàçàðíèÿ ðèñê èìà çà öåë äà óïðàâëÿâà è êîíòðîëèðà ïàçàðíèòå 
ðèñêîâè åêñïîçèöèè â ðàìêèòå íà äîïóñòèìèòå ãðàíèöè, îïòèìèçèðàéêè ñúùåâðåìåííî 
ñúîòíîøåíèåòî ðèñê/äîõîäíîñò.  Áàíêàòà àêòèâíî óïðàâëÿâà ëèõâåíèÿ, âàëóòíèÿ, öåíîâèÿ è äðóãè 
ðèñêîâå ñ öåë îñèãóðÿâàíå íà ñúîòâåòñòâèå ñ ïðèåòèòå ëèìèòè îòíîñíî ïðèåìëèâî íèâî íà ðèñê.  
Ðèñêîâèòå ëèìèòè íà Áàíêàòà ñå ïðåãëåæäàò ðåäîâíî ñ öåë îöåíêà íà òÿõíàòà àäåêâàòíîñò ïðåäâèä 
öåëèòå è ñòðàòåãèèòå íà Áàíêàòà è ñúîòâåòíèòå ïàçàðíè óñëîâèÿ.  Áàíêàòà ðàçãðàíè÷àâà ïàçàðíèòå 
ðèñêîâè åêñïîçèöèè ñâúðçàíè ñ òúðãîâñêèòå è áàíêîâèòå ñè ïîðòôåéëè, êàòî èçïîëçâà ðàçëè÷íè 
ìåòîäè çà îöåíêà íà ïðèñúùèÿ ðèñê íà òúðãîâñêèòå è áàíêîâèòå ñè ïîçèöèè, âêëþ÷èòåëíî â 
äåðèâàòèâíè è íåäåðèâàòèâíè èíñòðóìåíòè. 

Óïðàâëåíèåòî íà ïàçàðíèÿ ðèñê å ïîâåðåíî íà Êîìèòåòà çà óïðàâëåíèå íà ëèêâèäíîñòòà. 
Óïðàâëåíèå „Àíàëèç è êîíòðîë íà ðèñêà” îòãîâàðÿ çà ðàçðàáîòâàíåòî íà äåòàéëíè ïîëèòèêè çà 
óïðàâëåíèå íà ðèñêà (ïðåäìåò íà ïðèåìàíå è îäîáðåíèå ñúîòâåòíî îò Óïðàâèòåëåí è Íàäçîðåí 
ñúâåò) è ñëåäè çà åæåäíåâíîòî èì ïðèëàãàíå. 

 

 (ii) Èçëîæåíîñò íà ïàçàðåí ðèñê - òúðãîâñêè ïîðòôåéë  

Áàíêàòà çàåìà àêòèâíè òúðãîâñêè ïîçèöèè íà ïàçàðà â îãðàíè÷åí áðîé äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè 
èíñòðóìåíòè (îñíîâíî êðàòêîñðî÷íè ôîðóúðäè), êàêòî è íåäåðèâàòèâíè èíñòðóìåíòè.  Ïîâå÷åòî îò 
òúðãîâñêèòå îïåðàöèè íà Áàíêàòà ñà íàñî÷åíè êúì êëèåíòà.  Ñ öåë çàäîâîëÿâàíå íà íóæäèòå íà 
êëèåíòà Áàíêàòà ïîääúðæà ïàêåò îò èíñòðóìåíòè íà êàïèòàëîâèÿ ïàçàð è îñèãóðÿâà ïîñòîÿííà 
ïàçàðíà ëèêâèäíîñò êàòî îáÿâÿâà öåíè êóïóâà / ïðîäàâà è òúðãóâà àêòèâíî ñ äðóãèòå ó÷àñòíèöè íà 
ïàçàðà. Òåçè äåéíîñòè îáõâàùàò òúðãîâèÿòà ñ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè è äàâàò âúçìîæíîñò íà 
Áàíêàòà äà ïðåäîñòàâÿ íà ñâîèòå êëèåíòè ïðîäóêòè íà êàïèòàëîâèÿ ïàçàð íà êîíêóðåíòíè öåíè. Òúé 
êàòî òúðãîâñêàòà ñòðàòåãèÿ çàâèñè åäíàêâî îò ðîëÿòà íà áàíêàòà ïðè îïðåäåëÿíå íà ïàçàðà è 
ïîçèöèèòå é â ðàçëè÷íè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè, èìàéêè ïðåäâèä âðúçêàòà ìåæäó èíñòðóìåíòè è 
ïàçàð, òî òÿ èìà çà öåë äà îïòèìèçèðà íåòíèÿ ïðèõîä îò òúðãîâñêè îïåðàöèè. Áàíêàòà óïðàâëÿâà 
ñâîèòå òúðãîâñêè îïåðàöèè ñïîðåä âèäà ðèñê è íà áàçàòà íà ðàçëè÷íèòå êàòåãîðèè ïðèòåæàâàíè 
òúðãîâñêè èíñòðóìåíòè. 

Всички търговски инструменти са обект на пазарен риск, който се определя като рискът от 
обезценка в резултат на настъпване на промени в пазарните условия.  Инструментите се оценяват 
по справедлива стойност и всички промени в пазарните условия пряко рефлектират върху нетните 
приходи от търговски операции.  

Áàíêàòà óïðàâëÿâà ïðèòåæàâàíèòå îò íåÿ òúðãîâñêè èíñòðóìåíòè â îòãîâîð íà ïðîìåíÿùèòå ñå 
ïàçàðíè óñëîâèÿ.  Ïàçàðíàòà åêñïîçèöèÿ ñå óïðàâëÿâà â ñúîòâåòñòâèå ñ îïðåäåëåíèòå îò 
ðúêîâîäñòâîòî ðèñê ëèìèòèòå, îïðåäåëåíè îò ðúêîâîäñòâîòî ïîñðåäñòâîì ïîêóïêî-ïðîäàæáà íà 
èíñòðóìåíòè èëè ÷ðåç îòêðèâàíå íà êîìïåíñèðàùà ïîçèöèÿ.  
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ã) Ïàçàðåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(ii) Èçëîæåíîñò íà ïàçàðåí ðèñê - òúðãîâñêè ïîðòôåéë, ïðîäúëæåíèå 

Îñíîâíèÿò èíñòðóìåíò èçïîëçâàí çà èçìåðâàíå è óïðàâëåíèå íà ïàçàðíèÿ ðèñê â òúðãîâñêèÿ 
ïîðòôåéë å „Ñòîéíîñò, èçëîæåíà íà ðèñê” èëè Value at Risk (VaR). VaR å ïîêàçàòåë çà î÷àêâàíàòà 
çàãóáà îò òúðãîâñêè ïîðòôåéë çà îïðåäåëåí ïåðèîä îò âðåìå (ïåðèîä íà äúðæàíå) è ïðè 
íåáëàãîïðèÿòíî ðàçâèòèå íà ïàçàðà ñ îïðåäåëåíà ñòåïåí íà âåðîÿòíîñò (íèâî íà доверителност). 
Ìîäåëúò VaR, èçïîëçâàí îò Áàíêàòà ñå îñíîâàâà íà 99% íèâî íà äîñòîâåðíîñò è ïðåäïîëàãà 
äåñåòäíåâåí ïåðèîä íà äúðæàíå. Ìîäåëúò VaR å èçãðàäåí íà áàçàòà íà èñòîðè÷åñêè äàííè. 
Âçåìàéêè ïðåäâèä äàííèòå íà ïàçàðà çà ïîñëåäíèòå 2 ãîäèíè, ìîäåëúò ãåíåðèðà ìíîæåñòâî îò 
âåðîÿòíè áúäåùè ñöåíàðèè çà ïðîìÿíà â ïàçàðíèòå öåíè. 

Âúïðåêè, ÷å VaR å âàæåí èíñòðóìåíò ïðè èçìåðâàíåòî íà ïàçàðíèÿ ðèñê, äîïóñêàíèÿòà, íà êîèòî 
ìîäåëúò ñå îñíîâàâà âîäÿò äî íÿêîè îãðàíè÷åíèÿ: 

• 99% íèâî íà äîâåðèòåëíîñò íå îò÷èòà çàãóáèòå, êîèòî ìîãàò äà âúçíèêíàò èçâúí òîâà 
íèâî.  Äîðè è â ðàìêèòå íà ìîäåëà, èìà 1% âåðîÿòíîñò, ÷å çàãóáèòå ìîæå äà íàäõâúðëÿò VaR; 

• VaR ñå èç÷èñëÿâà â êðàÿ íà âñåêè äåí è íå îò÷èòà èçëàãàíåòî íà ðèñêîâå, êîèòî ìîãàò 
äà âúçíèêíàò ïî âðåìå íà äåíÿ íà òúðãóâàíå/òúðãîâñêàòà ñåñèÿ; 

• Èçïîëçâàíåòî íà èñòîðè÷åñêè äàííè êàòî áàçà çà îïðåäåëÿíå íà âåðîÿòíèòå èçõîäè, íå 
âèíàãè ìîæå äà ïîêðèå âñè÷êè âúçìîæíè ñöåíàðèè, îñîáåíî òåçè îò/ñ íåîáè÷àéíî åñòåñòâî; 

• VaR çàâèñè îò ïîçèöèÿòà íà Áàíêàòà è âîëàòèëíîñòòà íà ïàçàðíèòå öåíè. VaR íà 
íåïðîìåíåíà ïî îáåì ïîçèöèÿ íàìàëÿâà, êîãàòî âîëàòèëíîñòòà íà ïàçàðíèòå öåíè íàìàëÿâà è 
îáðàòíîòî. 

Áàíêàòà ïðèëàãà VaR ìåòîäîëîãèÿòà îò íà÷àëîòî íà 2007 ã. è èçïîëçâà ëèìèòèòå/äèàïàçîíà íà VaR 
çà èçìåðâàíåòî íà ëèõâåíèÿ ðèñê â òúðãîâñêèÿ ñè ïîðòôåéë.  

VaR ïîçèöèèòå íà òúðãîâñêèÿ ïîðòôåéë íà Áàíêàòà êúì 31 äåêåìâðè 2011  è 31 äåêåìâðè 2010 ñà 
êàêòî ñëåäâà: 
  
В лева Към датата Средно Максимум Минимум 
  
31 декември 2011 4,081,418 650,613 5,210,966 114,251 
Пазарен риск  
31 декември 2010  
Пазарен риск 118,906 430,267 1,086,815 118,906 

Îãðàíè÷åíèÿòà, êîèòî ïðîèçòè÷àò îò VaR ìåòîäîëîãèÿòà, ñå ñëåäÿò ÷ðåç çàìåñòâàíå íà VaR  
ëèìèòèòå ñ äðóãè ëèìèòè ïî ïîçèöèè è ÷óâñòâèòåëíîñò, âêëþ÷èòåëíî ëèìèòè, êîèòî ðàçãëåæäàò 
âúçìîæíè êîíöåíòðàöèîííè ðèñêîâå âúâ âñåêè îòäåëåí òúðãîâñêè ïîðòôåéë. Â äîïúëíåíèå, 
Áàíêàòà èçïîëçâà ìíîæåñòâî ñòðåñ òåñòîâå, çà äà îïðåäåëè ôèíàíñîâîòî âëèÿíèå íà íåîáè÷àéíè 
ñèòóàöèè íà ïàçàðà, êàêòî çà âñåêè èíäèâèäóàëåí òúðãîâñêè ïîðòôåéë, òàêà è çà îáùàòà ïîçèöèÿ íà 
Áàíêàòà. 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ã) Ïàçàðåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iii) Ëèõâåí ðèñê 

Ëèõâåíèÿò ðèñê å ðèñê îò çàãóáè, ïîðîäåíè îò íåñèãóðíîñò îòíîñíî áúäåùèòå ðàâíèùà íà 
ëèõâåíèòå ïðîöåíòè. Äåéíîñòòà íà Áàíêàòà å îáåêò íà ðèñê îò êîëåáàíèÿ â ëèõâåíèòå ïðîöåíòè, 
äîòîëêîâà, äîêîëêîòî ëèõâî÷óñòâèòåëíè àêòèâè (âêëþ÷èòåëíî èíâåñòèöèèòå) è ïàñèâè ïàäåæèðàò 
èëè òúðïÿò ïðîìåíè â ëèõâåíèòå ðàâíèùà ïî ðàçëè÷íî âðåìå è â ðàçëè÷íà ñòåïåí. Â ñëó÷àèòå íà 
àêòèâè è ïàñèâè ñ ïëàâàùè ëèõâåíè ïðîöåíòè, Áàíêàòà å èçëîæåíà íà ðèñê îò ïðîìåíè â áàçèñíèòå 
ëèõâåíè ïðîöåíòè (íàïðèìåð ÎËÏ, LIBOR, EURIBOR), êîèòî ñëóæàò çà îñíîâà ïðè îïðåäåëÿíå íà 
ëèõâåíèòå óñëîâèÿ,  Ïîëèòèêàòà ïî óïðàâëåíèå íà ðèñêà öåëè îïòèìèçèðàíå íà íåòíèòå ïðèõîäè îò 
ëèõâè, è ïîñòèãàíå íà ïàçàðíè ëèõâåíè ðàâíèùà, ñúîòâåòñòâàùè íà ñòðàòåãèÿòà íà Áàíêàòà. 

Ïðîöåäóðèòå ïî óïðàâëåíèå íà ëèõâåíèÿ ðèñê ïî îòíîøåíèå íà áàëàíñà ìåæäó ïðèâëå÷åí è 
ïðåäîñòàâåí ðåñóðñ ñå ïðèëàãàò îò ãëåäíà òî÷êà íà ÷óâñòâèòåëíîñòòà íà Áàíêàòà ñïðÿìî ïðîìåíè â 
ëèõâåíèòå ðàâíèùà.  Òîâà çàâèñè îò ðàçëè÷íè ôàêòîðè, âêëþ÷èòåëíî ñòåïåíòà, â êîÿòî ñå ñïàçâàò 
äîãîâîðåíèòå ïîãàñèòåëíè ñðîêîâå, êàêòî è âàðèàöèèòå â ëèõâåíèòå ðàâíèùà. 

Îñíîâíèÿò ðèñê, íà êîéòî Áàíêàòà å èçëîæåíà å ðèñêà îò çàãóáà â ñëåäñòâèå íà êîëåáàíèÿ â 
áúäåùèòå ïàðè÷íè ïîòîöè èëè ñïðàâåäëèâè ñòîéíîñòè íà ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè, â ðåçóëòàò íà 
ïðîìÿíà íà ïàçàðíèòå ëèõâåíè ïðîöåíòè. ÊÓË ñëåäè ãðàíèöèòå íà èçìåíåíèå íà ëèõâåíèòå 
ïðîöåíòè è å ïîäïîìàãàí â äåéíîñòòà ñè îò Óïðàâëåíèå „Àíàëèç è êîíòðîë íà ðèñêà”.  

Êðàòêî îïèñàíèå íà ïîçèöèèòå íà Áàíêàòà ïî îòíîøåíèå íà ãðàíèöèòå íà èçìåíåíèå íà ëèõâåíèòå 
ïðîöåíòè ïî ëèõâî÷óñòâèòåëíè àêòèâè è ïàñèâè å êàêòî ñëåäâà: 

В   хил. лева 
По-малко 
от 1 месец

От 1 до 3 
месеца

   От 3 до 6 
месеца 

   От 6 
месеца до 

1 година 
 От 1 до 5 

години 
Над 5 

години
   

31 Декември 11   

Общо активи с лихва 
 

723,774 
 

173,128       217,686       369,763    1,536,247    372,410 

Общо пасиви с лихва 
 

797,482 
 

560,388       776,112    1, 207,230         68,512      79,117 
Общ дисбаланс на 
активите и пасивите 

 
(73,708)

 
(387,260)      (558,426)      (837,467)   1,467,735    293,293 

Кумулативен общ 
лихвен дисбаланс 

 
(73,708)

 
(460,968)   (1,019,394)   (1,856,861)    (389,126) 

 
(95,833)

   
31 Декември 10   

Общо активи с лихва 422,434 151,918 171,503 309,979 969,043 222,425
Общо пасиви с лихва 687,211 499,695 388,776 660,947 30,028 40,000
Общ дисбаланс на 
активите и пасивите (264,777) (347,777) (217,273) (350,968) 939,015 182,425
Кумулативен общ 
лихвен дисбаланс (264,777) (612,554) (829,827) (1,180,795) (241,780) (59,355)
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(ã) Ïàçàðåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

Àíàëèç íà ÷óâñòâèòåëíîñòòà – ëèõâåí ðèñê 

Çà óïðàâëåíèåòî íà ëèõâåíèÿ ðèñê è ãðàíèöèòå íà èçìåíåíèåòî íà ëèõâåíèòå ïðîöåíòè ñå ïðàâÿò 
íàáëþäåíèÿ âúðõó ÷óâñòâèòåëíîñòòà íà ôèíàíñîâèòå àêòèâè è ïàñèâè íà Áàíêàòà êúì ðàçëè÷íè 
ñòàíäàðòíè è íåñòàíäàðòíè ñöåíàðèè çà äâèæåíèåòî íà ëèõâåíèòå ïðîöåíòè. 

Ñòàíäàðòíèòå ñöåíàðèè, êîèòî ñå ðàçãëåæäàò íà ìåñå÷íà áàçà âêëþ÷âàò 200 áàçèñíè òî÷êè íà 
ïàðàëåëíî íàðàñòâàíå è ñïàä ïî êðèâèòå íà äîõîäíîñò âúâ âñè÷êè âàëóòè. Àíàëèçúò íà 
÷óâñòâèòåëíîñòòà íà Áàíêàòà êúì ïðîìÿíàòà íà ëèõâåíèòå ïðîöåíòè (ïðåäïîëàãàéêè êîíñòàíòíà 
áàëàíñîâà ïîçèöèÿ è èçêëþ÷âàéêè àñèìåòðè÷íî äâèæåíèå íà êðèâèòå íà äîõîäíîñò) å êàêòî ñëåäâà: 

 

 
Изменение в нетния лихвен 

доход  

В хиляди лева 

200  базисни 
точки на 

паралелно 
покачване

200 базисни 
точки на 

паралелно 
понижение 

  
31 декември 2011  
Промяна в нетен лихвен доход (18,102) 18,102 
  
31  декември 2010  
Промяна в нетен лихвен доход (8,274) 8,274 

Ëèõâåíèòå ðèñêîâè ïîçèöèè ñå óïðàâëÿâàò îò Óïðàâëåíèå Ëèêâèäíîñò, êîåòî èçïîëçâà öåííè êíèæà, 
âçåìàíèÿ îò áàíêè, äåïîçèòè íà áàíêè è äåðèâàòèâíè èíñòðóìåíòè, çà äà óïðàâëÿâà îáùàòà 
ïîçèöèÿ íà Áàíêàòà. 

  

(iv) Âàëóòåí ðèñê 

Âàëóòíèÿò ðèñê å ðèñê îò çàãóáè, âúçíèêâàùè îò íåïðåäâèäåíè äâèæåíèÿ âúâ âàëóòíèòå êóðñîâå. 
Áàíêàòà å èçëîæåíà íà âàëóòåí ðèñê è ïðè èçâúðøâàíå íà ñäåëêè ñ ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè, 
äåíîìèíèðàíè â ÷óæäåñòðàííà âàëóòà.  

Ñëåä âúâåæäàíåòî íà Âàëóòåí áîðä â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, áúëãàðñêèÿò ëåâ å ôèêñèðàí êúì 
åâðîòî. Òúé êàòî âàëóòàòà, â êîÿòî Áàíêàòà èçãîòâÿ ôèíàíñîâèòå ñè îò÷åòè å áúëãàðñêèÿò ëåâ, 
âëèÿíèå âúðõó îò÷åòèòå îêàçâàò äâèæåíèÿòà â îáìåííèòå êóðñîâå íà ëåâà ñïðÿìî âàëóòèòå èçâúí 
Åâðîçîíàòà. 

Ïðè èçâúðøâàíå íà ñäåëêè â ÷óæäåñòðàííà âàëóòà âúçíèêâàò ïðèõîäè è ðàçõîäè îò âàëóòíè 
îïåðàöèè, êîèòî ñå îò÷èòàò â îò÷åòà çà ïðèõîäè è ðàçõîäè. Òàêèâà åêñïîçèöèè ñà ìîíåòàðíèòå 
àêòèâè è ïàñèâè íà Áàíêàòà, äåíîìèíèðàíè âúâ âàëóòà, ðàçëè÷íà îò âàëóòàòà íà èçãîòâÿíå íà 
ôèíàíñîâèòå îò÷åòè íà Áàíêàòà. Òåçè åêñïîçèöèè ñà êàêòî ñëåäâà: 
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ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ã) Ïàçàðåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iv) Âàëóòåí ðèñк, ïðîäúëæåíèå                                                 
В хиляди лева   2011 2011 2011 

   
  Лева Чуждестран

на валута
Общо 

Активи   

Пари и парични еквиваленти  464,551  290,153  754,704 
Ценни книжа държани за 
търгуване 

 
61,575  259,779  321,354 

Деривативи държани за 
търгуване 

 
-  211  211 

Инвестиции на разположение за 
продажба 

 
41,461  107,408  148,869 

Инвестиции до падеж  73,677  3,167  76,844 
Вземания от банки и други 
финансови институции 

 
21,548  22,159  43,707 

Вземания от клиенти  523,192  2,105,184  2,628,376 
Имоти, съоръжения и 
оборудване 

 
62,446  -  62,446 

Дълготрайни нематериални 
активи 

 
370  -  370 

Други активи  5,601  578  6,179 

  1,254,421  2,788,639  4,043,060 
  

 
Пасиви   
Деривативи държани за 
търгуване -  214  214 
Депозити от банки и други 
финансови институции 72,126  74,696  146,822 
Депозити от нефинансови 
институции и други клиенти 

 
1,630,346  1,752,941  3,383,287 

Други привлечени средства  40,071  46,403  86,474 
Подчинен срочен дълг  -  39,709  39,709 
Други пасиви  3,331 125 3,456 

  1,745,874 1,914,088 3,659,962 
 

Ïî îòíîøåíèå íà ïàðè÷íèòå àêòèâè è ïàñèâè â ÷óæäåñòðàííà âàëóòà, êîèòî íå ñà õåäæèðàíè, 
Áàíêàòà ïîääúðæà ïðèåìëèâà íåòíà åêñïîçèöèÿ, êàòî êóïóâà è ïðîäàâà ÷óæäåñòðàííà âàëóòà íà 
ñïîò êóðñ, êîãàòî ñ÷åòå çà ïîäõîäÿùî. 
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ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ã) Ïàçàðåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iv) Âàëóòåí ðèñк, ïðîäúëæåíèå 
В хиляди лева   2010 2010 2010 

   
  Лева Чуждестран

на валута
Общо 

Активи   

Пари и парични еквиваленти  188,055   380,990   569,045   
Ценни книжа държани за 
търгуване 

 
37,871   23,894   61,765   

Деривативи държани за 
търгуване 

 
8   -   8   

Инвестиции на разположение за 
продажба 

 
28,072   157,708   185,780   

Инвестиции до падеж  73,234   3,191   76,425   
Вземания от банки и други 
финансови институции 

 
39,247   34,272   73,519   

Вземания от клиенти  473,770   1,185,264   1,659,034   
Имоти, съоръжения и 
оборудване 

 
64,257   -   64,257   

Дълготрайни нематериални 
активи 

 
365   -   365   

Други активи  9,206   468   9,674   

  914,085   1,785,787   
 

2,699,872   
Пасиви   
Деривативи държани за 
търгуване -   324   324   
Депозити от банки и други 
финансови институции 51,641   109,598   161,239   
Депозити от нефинансови 
институции и други клиенти 

 
836,649   1,327,903   2,164,552   

Други привлечени средства  40,108   431   40,539   
Други пасиви  12,592   53   12,645   

  940,990 1,438,309 2,379,299   

 

Àíàëèç íà ÷óâñòâèòåëíîñòòà – âàëóòåí ðèñê 

10 ïðîöåíòíî óâåëè÷åíèå íà êóðñà íà ëåâà ñïðÿìî îñíîâíèòå âàëóòè, ðàçëè÷íè îò åâðî, êúì 31 
äåêåìâðè 2011 áè óâåëè÷èëî (íàìàëèëî) ïå÷àëáèòå è çàãóáèòå ñúñ ñóìèòå ïîñî÷åíè ïî-äîëó. 
Àíàëèçът äîïóñêà, ÷å âñè÷êè äðóãè ïðîìåíëèâè, â ò. ÷. è ëèõâåíèòå ïðîöåíòè, ñà ïîñòîÿííè. 
Àíàëèçúò å íàïðàâåí íà ñúùàòà áàçà çà 2010 ãîäèíà.  
   
Ефект в хиляди лева към   
 2011 2010  
Щатски долари 227 199 
Британски паунди (16) (44) 
Швейцарски франкове (12) (13) 

10 ïðîöåíòíî îòñëàáâàíå íà ëåâà ñïðÿìî âàëóòèòå ïî-ãîðå êúì 31 äåêåìâðè áè èìàëî ñúùèÿò êàòî 
ñóìè, íî îáðàòåí êàòî ïîñîêà åôåêò, ïðè ðàâíè äðóãè óñëîâèÿ. 

 24



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2011 г. 

 
 

3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

 (д) Операционен риск  

Операционен риск е рискът от преки или косвени загуби в следствие на различни причини свързани 
с процесите в Банката, персонала, технологиите и инфраструктурата, както и в следствие на 
външни фактори, различни от кредитен, пазарен и ликвиден риск, като например рисковете 
възникващи от правните и регулаторни изисквания и общоприети стандарти за корпоративно 
поведение. Събитие, предизвикано от неадекватни или нефункциониращи вътрешни, процеси, 
хора, системи или външни събития се класифицира като операционно събитие. За целите на 
регистриране и анализ на операционните събития, както и разработване на адекватни мерки срещу 
последваща проява в Банката има създадена и се поддържа база данни с операционни събития. 
Целта на Банката е да управлява операционния риск, така че да постигне баланс между 
избягването на финансови загуби и щети по репутацията на Банката и ефективното управление на 
разходите. 

В Банката е разработена Методика за определяне и анализ на ключови рискови индикатори (КРИ) 
за операционен риск. Въведени са КРИ за всички основни бизнес процеси, с чиято помощ се 
осъществява текущ мониторинг и се идентифицират промени в рисковия профил на Банката. 

Друг инструмент, прилаган в Банката за измерване, оценка и контрол на операционния риск, е 
Самооценката на риска и контрола. Самооценката е процес, с помощта на който се идентифицират 
значителните рискове, присъщи за всеки вътрешно-банков процес, оценява се потенциалния им 
ефект и вероятност за проявление, и се извършва оценка за адекватност на въведените контролни 
действия и нужда от внедряване на допълнителни такива.    

На базата на данни, получени от трите основни инструмента за управление на операционния риск, 
Управление „Анализ и контрол на риска” в КТБ АД изготвя матрица на рисковете, която се 
актуализира най-малко веднъж годишно. 

Отговорността за разработването и прилагането на контролите, свързани с операционния риск, се 
поема от мениджмънта на всяко бизнес звено. За целта се разработват правила и стандарти на 
Банката за управлението на операционния риск в следните области: 

• Изисквания за подходящо разделение на отговорностите, включително независима оторизация 
на документи 

• Изисквания за равнение и мониторинг на транзакциите 

• Съответствие с надзорни и други правни изисквания 

• Документиране на контролите и процедурите 

• Изисквания за периодична оценка на операционния рискове и адекватността на контролите и 
процедурите за тези рискове 

• Изисквания за отчитане на операционни загуби и предложения за тяхното отстраняване 

• Разработване на планове за извънредни ситуации 

• Обучения и професионално развитие 

• Намаление на риска, включително чрез сключване на застраховка, когато това е ефективно. 

Спазването на стандартите на Банката се подпомага и от програма на периодичен преглед, 
извършван от Вътрешния одит. Резултатите от проверката се обсъждат с мениджмънта на бизнес 
звеното, за което се отнасят, и се изготвят доклади, които се представят на УС и НС.  
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(å) Ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà çà êàïèòàëîâà àäåêâàòíîñò 

Българските банки прилагат изискванията на Базел II за измерване на капиталовата адекватност. 
Съгласно нормативната рамка Банката заделя капитал за покриване на капиталовите изисквания 
за кредитен риск, пазарен риск и операционен риск. Към 31 декември 2011  година Корпоративна 
Търговска Банка АД прилага стандартизирания подход по отношение на кредитен и пазарен риск и 
подхода на базисния индикатор за операционен риск.  

Минималните изисквания, приложими за България, включват поддържане на обща капиталова 
адекватност не по-малко от 12% и адекватност на капитала от първи ред не по-малко от 6%.  

(i) Капиталова база (Собствени средства) 

Капиталовата база (Собствените средства) включва капитал от първи и втори ред, както са 
дефинирани от Българската народна банка. Към 31 декември 2011  неконсолидираната капиталова 
база на Корпоративна Търговска Банка АД се състои от:  

 

В хиляди лева 
  
Акционерен капитал 60,000 
Премийни резерви 48,500 
Фонд Резервен 187,580 
Текуща печалба 30,530 
Други резерви 135 
Общо капитал и резерви 326,745 
  
Намаления  
Нереализирана загуба от финансови инструменти държани за 
продажба (2,121) 
Дълготрайни нематериални активи (370) 
Общо намаления (2,491) 
  
Общо капитал първи ред 324,254 
  
Преоценъчен резерв на недвижими имоти, в които се помещава 
Банката 25,536 
Подчинен срочен дълг 39,117 
Общо капитал втори ред 64,653 
  
Допълнителни намаления на капитал първи ред и капитал втори 
ред (13,663) 
Инвестиции в акции и друга форма на дялово участие (165) 
Специфични провизии за кредитен риск (13,498) 
  

Общо капиталова база 375,244 

Допълнителните намаления от капиталовата база са свързани с участия на Банката в не 
консолидирани дружества, които представляват 10% или повече от регистрирания им капитал и 
специфични провизии за кредитен риск, изчислени по реда на Наредба №9 на БНБ. За регулаторни 
цели те се приспадат по равно от капитала първи ред и от капитала втори ред. 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÐÈÑÊÀ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ, 
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(å) Ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà çà êàïèòàëîâà àäåêâàòíîñò, ïðîäúëæåíèå 

(ii) Капиталови изисквания 

Към 31 декември 2011  г. капиталовите изисквания за кредитен , пазарен и операционен риск са 
както следва: 
В хиляди лева 

 
Капиталови 
изисквания 

Капиталови изисквания за кредитен риск  
Експозиции към:  
    Регионални и местни органи на властта 23 
    Административни органи и сдружения с нестопанска цел - 
    Институции 4,460 
    Предприятия 188,498 
    Експозиции на дребно 207 
    Експозиции обезпечени с недвижимо имущество 25,044 
Просрочени експозиции 196 

    Други експозиции 9,357 
Общо капиталови изисквания за кредитен риск 227,785 
Капиталови изисквания за пазарен риск 1,210 
Капиталови изисквания за операционен риск 13,228 
Общо капиталови изисквания за кредитен, пазарен и 
операционен риск 242,223 
  
Допълнителни капиталови изисквания по силата на  Национална 
дискреция на БНБ 121,111 
Общо регулаторни капиталови изисквания 363,334 
  
Капиталова база 375,244 
От която капитал първи ред 317,423 
  
Свободен капитал 11,910 
Обща капиталова адекватност 12.39% 
Капиталова адекватност на капитал първи ред 10.48% 

Капиталовите изисквания за кредитен риск покриват кредитния риск и риск от разсейване в банков 
и търговски портфейл и риск от контрагента за цялостната дейност. 

Капиталовите изисквания за пазарен риск включват пазарен риск в търговски портфейл, валутен 
риск за цялостна дейност и стоков риск за цялостна дейност. КТБ АД изчислява капиталови 
изисквания за лихвен риск на дългови инструменти в търговски портфейл. Към 31 декември 2011  г. 
капиталовото  изискване за валутен риск е нула – общата нетна открита валутна позиция е под 2% 
от Капиталовата база. Операционният риск се изчислява чрез прилагане на метода на Базисния 
индикатор и представлява 15% от средногодишния брутен доход за последните три финансови 
години (2010, 2009 и 2008).  

Допълнителните капиталови изисквания, описани по-горе, са изцяло дискреция на Българската 
Народна Банка. Те представляват завишение с 50% на общите капиталови изисквания за кредитен, 
пазарен и операционен риск.  
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4.  ÏÐÅÄÑÒÀÂßÍÅ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ  

Â ñúîòâåòñòâèå ñ ÌÑÔÎ 7 Áàíêàòà îïîâåñòÿâà èíôîðìàöèÿ çà ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà  ôèíàíñîâèòå àêòèâè è ïàñèâè, çà êîèòî èìà íàëè÷íà 
ïàçàðíà èíôîðìàöèÿ, è ÷èÿòî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò å ñúùåñòâåíî ðàçëè÷íà îò îò÷åòåíàòà ñòîéíîñò. 

 
В хил. лева Държани за 

търгуване

Държани 
до 

падеж
Кредити и 

аванси 

На 
разположение 
за продажба

Други по 
амортизирана 

стойност

Обща 
балансова 
стойност

Справедлива 
стойност 

31 декември 2011    
Пари и парични еквиваленти - - 754,704 - - 754,704 754,704 
Финансови активи държани за търгуване 321,354  321,354 321,354 
Инвестиции  - 76,844 - 148,869 - 225,713 228,005 
Вземания от банки и други финансови институции - - 43,707 - - 43,707 43,707 
Предоставени кредити на нефинансови институции и 
други клиенти - - 2,628,376 - - 2,628,376 2,628,376 
  321,354 76,844 3,426,787 148,869 - 3,973,854 3,976,146 
Депозити от банки и други финансови институции - - - - 146,822 146,822 146,822 
Депозити от нефинансови институции и други клиенти - - - - 3,383,287 3,383,287 3,383,287 
Други привлечени средства - - - - 86,474 86,474 86,474 
Подчинен срочен дълг - - - - 39,709 39,709 39,709 
  - - - - 3,656,292 3,656,292 3,656,292 
31 декември 2010    
Пари и парични еквиваленти - - 569,045 - - 569,045 569,045 
Финансови активи държани за търгуване 61,765 - - - - 61,765 61,765 
Инвестиции  - 76,425 - 185,780 - 262,205 260,321 
Вземания от банки и други финансови институции - - 73,519 - - 73,519 73,519 
Предоставени кредити на нефинансови институции и 
други клиенти - - 1,659,034 - - 1,659,034 1,659,034 
  61,765 76,425 2,301,598 185,780 - 2,625,568 2,623,684 
Депозити от банки и други финансови институции  161,239 161,239 161,239 
Депозити от нефинансови институции и други клиенти - - - - 2,164,552 2,164,552 2,164,552 
Други привлечени средства - - - - 40,539 40,539 40,539 
  - - - - 2,366,330 2,366,330 2,366,330 
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4.  ÏÐÅÄÑÒÀÂßÍÅ ÍÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀ ÑÒÎÉÍÎÑÒ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ, 

ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 
 

Ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà ïàðè÷íèòå åêâèâàëåíòè, äåïîçèòèòå, êàêòî è âñè÷êè êðåäèòè è 
àâàíñè, ïðåäîñòàâåíè íà áàíêè è äðóãè ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè å ïðèáëèçèòåëíî ðàâíà íà 
îò÷åòíàòà èì ñòîéíîñò, ïîðàäè òîâà, ÷å ñà êðàòêîñðî÷íè.  
Ïàçàðíàòà ñòîéíîñò íà êðåäèòèòå, ïðåäîñòàâåíè íà äðóãè êëèåíòè íå ñå ðàçëè÷àâà ñúùåñòâåíî 
îò áàëàíñîâàòà èì ñòîéíîñò, òúé êàòî â ñúùåñòâåíàòà ñè ÷àñò êðåäèòèòå ñà ñ ïëàâàù ëèõâåí 
ïðîöåíò, êîéòî îòðàçÿâà ïðîìÿíàòà â ïàçàðíèòå íèâà.   

5. ÍÅÒÍÈ ÏÐÈÕÎÄÈ ÎÒ ËÈÕÂÈ 
В хиляди лева  2011 2010  

   
Приходи от лихви и аналогични приходи   
Приходи от лихви  от:   
Вземания от банки  2,009 915 
 Предоставени кредити на нефинансови 

институции и други клиенти 
 207,765 161,263 

 Финансови инструменти за търгуване и 
инвестиции на разположение за 
продажба 

 18,360 9,996 

  228,134 172,174 
   
Разходи за лихви и аналогични разходи   
Разходи за лихви и аналогични разходи от:   
 Депозити от банки  (5,291) (1,603) 
 Депозити от други клиенти  (141,134) (93,728) 
       Амортизация на премии по ценни книги  (946) (27) 
  (147,371) (95,358) 
   
 
Нетни приходи от лихви 

 
80,763 76,816 

Â ïðèõîäèòå îò ëèõâè ïî êðåäèòè íà íåôèíàíñîâè èíñòèòóöèè è äðóãè êëèåíòè ñà âêëþ÷åíè 
îáùî 48 õèë. ëåâà íà÷èñëåíè âúðõó èíäèâèäóàëíî îáåçöåíåíè ôèíàíñîâè àêòèâè.  

6. ÍÅÒÍÈ ÏÐÈÕÎÄÈ ÎÒ ÒÀÊÑÈ È ÊÎÌÈÑÈÎÍÍÈ 
   
В хиляди лева  2011 2010 

   
Приходи от такси и комисионни   
В български лева   7,983 9,672 
В чуждестранна валута   5,205 5,681 
  13,188 15,353 
   
Разходи за такси и комисионни    
В български лева   (826) (757) 
В чуждестранна валута   (222) (174) 
  (1,048) (931) 
   

Нетни приходи от такси и комисионни 
 

12,140 14,422 

 

3/ 
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7. ÍÅÒÍÈ ÏÐÈÕÎÄÈ ÎÒ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
В хиляди лева  2011 2010 

Нетни приходи от търговски операции от:   
 Търговия  с дългови инструменти и 

сходни деривативи 
 

6,124 3,589 
 Преоценки на дългови инструменти и 

сходни деривативи 
 

4 (2) 
  6,128 3,587 
   
Нетни приходи от търговски операции от:   
 Печалба от валутни операции  1,152 17,934 
 Печалба от валутна преоценка  13,433 6,698 
  14,585 24,632 
     
Нетни приходи от търговски операции  20,713 28,219 

 

8. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈÕÎÄÈ ÎÒ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ 
В хиляди лева  2011 2010 

Печалба/(загуба) от продажба/замяна на 
дълготрайни материални активи 5 (223) 
Предоставени други нефинансови услуги 942 810 
Други нетни приходи 3,631 3,084 

Други приходи от дейността 4,578 3,671 
 

9. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÈ ÐÀÇÕÎÄÈ 
В хиляди лева  2011 2010 

Административни разходи:  
 Разходи за персонала (15,838) (13,280) 
 Разходи за материали, наем и услуги (9,625) (8,684) 
 Амортизации (4,242) (4,318) 
 Административни, маркетинг и други 

разходи   (12,208) (11,176) 

Административни разходи (41,913) (37,458) 

Ðàçõîäèòå çà ïåðñîíàëà âêëþ÷âàò ðàçõîäè çà çàïëàòè, ñîöèàëíè è çäðàâíè îñèãóðîâêè, 
íà÷èñëåíè â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà ìåñòíîòî çàêîíîäàòåëñòâî. Êúì 31 äåêåìâðè 
2011ã. áðîÿò íà ñëóæèòåëèòå â Áàíêàòà å 481. (31 äåêåìâðè 2010: 456). 

 

 30



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2011 г. 

 
 

10. ÇÀÃÓÁÈ ÎÒ ÎÁÅÇÖÅÍÊÀ 
  
В хиляди лева  2011 2010  

  
Увеличение  
Загуби от обезценка на предоставени 
кредити (15,173) (8,357) 

Ðåèíòåãðèðàíå íà îáåçöåíêà ïî êðåäèòè 6,367 5,305 

Нетни загуби от обезценка (8,806) (3,052) 

 

11. ÐÀÇÕÎÄÈ ÇÀ ÄÀÍÚÖÈ 
   
В хиляди лева  2011 2010 

   
Текущи данъци  (6,688) (8,035) 
   
Отсрочени данъци  164 (46) 
Общо данък върху печалбата признат в 
Отчета за доходите 

 
(6,524) (8,081) 

Ñúãëàñíî áúëãàðñêîòî äàíú÷íî çàêîíîäàòåëñòâî ïå÷àëáàòà íà òúðãîâñêèòå äðóæåñòâà ïðåç 
2011 ã. å îáåêò íà îáëàãàíå ñ êîðïîðàòèâåí äàíúê â ðàçìåð íà 10%. 

Âðúçêàòà ìåæäó ñ÷åòîâîäíàòà ïå÷àëáà ïðåäè äàíúöè è ðàçõîäèòå çà äàíúöè å êàêòî ñëåäâà: 

   

В хиляди лева  2011 2010 

Счетоводна печалба  67,475 82,618 
Данъци при действащи данъчни ставки 
 (10% - 2011 и 2010 год.) 

 
6,748 8,262 

Данъчен ефект от разходи, които не се 
приспадат при определяне на облагаемата 
печалба 

 

627 691 
Данъчен ефект от (приходи), които не са 
данъчно облагаеми 

 
(687) (918) 

Текущи данъци  6,688 8,035 

Отсрочени данъци  (164) 46 

Разходи за данъци  6,524 8,081 

Ефективна данъчна ставка  9,67% 9.78% 
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12. ÎÒÑÐÎЧÅÍÈ ÄÀÍÚÖÈ 
Ïðèçíàòè îòñðî÷åíè äàíú÷íè àêòèâè è ïàñèâè 

Îòñðî÷åíèòå äàíúöè âúðõó ïå÷àëáàòà ñå èç÷èñëÿâàò çà âñè÷êè âðåìåííè äàíú÷íè ðàçëèêè ïî 
ìåòîäà íà çàäúëæåíèÿòà, êàòî ñå èçïîëçâà îñíîâíà äàíú÷íà ñòàâêà îò 10% çà 2011 ã. (2010 ã.: 
10%), êîãàòî ñå î÷àêâà ïúðâîòî âúçìîæíî ðåàëèçèðàíå íà ðàçëèêèòå. 

Ñàëäàòà ïî îòñðî÷åíè äàíúöè ñå îòíàñÿò çà ñëåäíèòå ñòàòèè: 
 
Â õèëÿäè ëåâà 

        Àêòèâè 
 

       Ïàñèâè Íåòíî    
(àêòèâè)/ïàñèâè 

 2011  2010 2011 2010 2011 2010
   
Финансови активи 
налични за продажба (212) (324) 250 187 38 (137) 

Финансови активи 
налични за продажба – 
признати в ГДД 

(250) (187) 263 375 13 188 

Други  пасиви (28) (39) - - (28) (39) 
Преоценка ДМА (21) (21) 2,844 2,844 2,823 2,823 

Нетни данъчни активи (511) (571) 3,357 3,406 2,846 2,835 
 

Äâèæåíèå âúâ âðåìåííèòå ðàçëèêè ïðåç ãîäèíàòà: 
Â õèëÿäè ëåâà Ñúñòîÿíèå Ïðèçíàòè ïðåç ãîäèíàòà Ñúñòîÿíèå 
 

2010
Â Îò÷åòà çà 

äîõîäèòå
Â Îò÷åòà çà 

âñåîáõâàòíèÿ 
äîõîä 

2011

Финансови активи налични за 
продажба (137) - 175 38
Финансови активи налични за 
продажба – признати в данъчната 
декларация 188 (175) - 13
Други пасиви  (39) 11 - (28)
Преоценка на ДМА 2,823 - - 2,823
Нетни отсрочени данъчни 
(активи)/пасиви 2,835 (164) 175 2,846

 

13. ÄÎÕÎÄÈ ÍÀ ÀÊÖÈß   

 
2011 2010 

Нетна печалба, подлежаща на разпределение между 
притежателите на обикновени акции на Банката на 
годишна база (в хил. лв.) 60,951 74,537 
Среднопретеглен брой на обикновените акции (в хиляди) 6,000 6,000 

Основни доходи на акция (в лева) 10.16 12.43 
 

През 2011  г. не са емитарани нови акции. 

Îñíîâíèòå äîõîäè íà àêöèÿ, ñúãëàñíî ÌÑÑ 33, ñà èç÷èñëåíè âúç îñíîâà íà ïå÷àëáàòà, 
ïîäëåæàùà íà ðàçïðåäåëåíèå ìåæäó ïðèòåæàòåëèòå íà îáèêíîâåíè àêöèè íà Áàíêàòà. Òúé êàòî 
ïðåç 2011 ã. è 2010 ã. Áàíêàòà íÿìà åìèòèðàíè ïîòåíöèàëíè îáèêíîâåíè àêöèè ñ íàìàëåíè 
ñòîéíîñòè, äîõîäèòå íà àêöèÿ ñ íàìàëåíà ñòîéíîñò ñúâïàäàò ñ îñíîâíèòå äîõîäè íà àêöèÿ. 
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14. ÏÀÐÈ È ÏÀÐÈ×ÍÈ ÅÊÂÈÂÀËÅÍÒÈ  
    
В хиляди лева  2011 2010 

Парични средства в каса   
 В лева  24,664  68,205 
 В чуждестранна валута  46,197 105,544 
   
Разплащателна сметка в БНБ  436,849 166,015 
   
Разплащателни сметки и салда в местни 
банки с продължителност по-малка от 3 
месеца 

 

80,916 149,881 
   
Разплащателни сметки и салда в 
чуждестранни банки с продължителност по-
малка от 3 месеца 

 

166,078 79,400 
  754,704 569,045 

Ðàçïëàùàòåëíàòà ñìåòêà â öåíòðàëíàòà áàíêà ñå èçïîëçâà çà äèðåêòíî ó÷àñòèå íà ïàðè÷íèÿ 
ïàçàð è ïàçàðà íà öåííè êíèæà, êàêòî è çà èçâúðøâàíå íà ñåòúëìåíò. Òå âêëþ÷âàò è 
ìèíèìàëíèòå çàäúëæèòåëíè ðåçåðâè íà Áàíêàòà. Çà öåëèòå íà îò÷åòà çà ïàðè÷íèÿ ïîòîê, 
ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà è ïàðè÷íèòå åêâèâàëåíòè âêëþ÷âàò ïàðè â áðîé, ïàðè÷íè ñðåäñòâà ïî 
ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè â öåíòðàëíàòà áàíêà è äåïîçèòè ñ îðèãèíàëåí ìàòóðèòåò äî òðè ìåñåöà.  

 

15. ÖÅÍÍÈ ÊÍÈÆÀ, ÄÚÐÆÀÍÈ ÇÀ ÒÚÐÃÓÂÀÍÅ 
 
   
В хиляди лева  2011 2010 

   
ДЦК, издадени от правителството на 
Република България 
       Облигации в лева 

 

285 - 
Средносрочни ДЦК, деноминирани в лева  45,785 34,890 
Средносрочни ДЦК, деноминирани в  

чуждестранна валута 
 

59,279 9,294 
Дългосрочни  ДЦК, деноминирани в лева  15,505 1,027 
Дългосрочни ДЦК , деноминирани в  
чуждестранна валута 

 
73,239 12,569 

Облигации деноминирани в чужда валута  127,261 - 
Чуждестранни ценни книжа, деноминирани в 
лева 

 
- 1,954 

Чуждестранни ценни книжа, деноминирани 
във валута 

 
- 2,031 

  321,354 61,765 

 

16. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÄÎ ÏÀÄÅÆ 
 
В хиляди лева 

 2011 2010 

   
ДЦК, издадени от правителството на 
Република България 

 
 

Дългосрочни  ДЦК, деноминирани в лева  73,677 73,234 
ДългосрочниДЦК , деноминирани в  
чуждестранна валута 

 
3,167 3,191 

  76,844 76,425 
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17. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÍÀ ÐÀÇÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÇÀ ÏÐÎÄÀÆÁÀ 
 
В хиляди лева  2011 2010 

ДЦК, издадени от правителството на 
Република България 
        Дългосрочни  ДЦК, деноминирани в 
чужда валута  

 

1,270 - 
Средносрочни ДЦК, деноминирани в лева  - 1,015 
Дългосрочни  ДЦК, деноминирани в лева  - 2 

Корпоративни облигации в лева  - 6,456 
Краткосрочни ЦК на чужди правителства, 
деноминирани в чужда валута 

 
- 36,718 

Средносрочни ЦК на чужди правителства, 
деноминирани в чужда валута 

 
- 36,746 

Облигации деноминирани в чуждестранна 
валута 

 
106,135 84,241 

Капиталови инвестиции  41,464 20,602 
  148,869 185,780 

Êàïèòàëîâèòå èíâåñòèöèè ïðåäñòàâëÿâàò àêöèè â ìåñòíè êîìïàíèè è ñåòúëìåíò èíñòèòóöèè, 
ïðîèçòè÷àùè îò ÷ëåíñòâîòî íà Áàíêàòà â òÿõ. Èíâåñòèöèèòå êëàñèôèöèðàíè êàòî êàïèòàëîâè è 
äðóãè èíñòðóìåíòè ñ íåôèêñèðàí äîõîä çà ïðîäàæáà ñà ïðåäñòàâåíè ïî öåíà íà ïðèäîáèâàíå, 
òúé êàòî ñïðàâåäëèâàòà èì öåíà íå ìîæå äà áúäå íàäåæäíî îïðåäåëåíà.  

 

18. ÂÇÅÌÀÍÈß ÎÒ ÁÀÍÊÈ È ÄÐÓÃÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 
 
В хиляди лева  2011 2010 

   
Вземания от местни банки и други 
финансови институции 

 
33,938 63,754 

Вземания от чуждесттранни банки и други 
финансови институции 

 
9,803 9,788 

Минус загуби от обезценка 
 

(34) (23) 
  

43,707 73,519 
 

19. ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА НЕФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ КЛИЕНТИ 
 
Àíàëèç ïî êðåäèòîïîëó÷àòåë 
   
В хиляди лева  2011 2010  

Физически лица   
 В лева  3,872 4,303 
 В чуждестранна валута  15,455 11,341 
   
Нефинансови институции и  
други клиенти 

  

 В лева  524,036 472,646 
 В чуждестранна валута  2,107,517 1,184,453 
   
Общо вземания от клиенти  2,650,880 1,672,743 

   
Загуби от обезценка   (22,504) (13,709) 
   
  2,628,376 1,659,034 
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19. ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА НЕФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ КЛИЕНТИ, 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

Çàãóáè îò îáåçöåíêà íà èíäèâèäóàëíà îñíîâà: 
    
В хиляди лева  2011 2010  

   
Състояние към 1 Януари  (2,485) (1,370) 
   
Начислени загуби от обезценка  (3,560) (2,042) 
Реинтегрирани загуби от обезценка  850 878 
Отписани  - 49 

Състояние към 31 Декември 
 

(5,195) (2,485) 

Çàãóáè îò îáåçöåíêà íà ïîðòôåéëíà îñíîâà: 
   
В хиляди лева  2011 2010  

   
Състояние към 1 Януари   (11,224) (9,304) 
Начислени загуби от обезценка  (11,602) (6,315) 
Реинтегрирани загуби от обезценка  5,517 4,395 

Състояние към 31 Декември 
 

(17,309) (11,224) 

 
 

 

Общо загуби от обезценка 
 

(22,504) (13,709) 

20. ИМОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 
   

В хиляди лева Земя и 
сгради 

Съоръжения 
и оборудване

Транспортни
средства

Стопански 
инвентар

Други активи Разходи за 
придобиване на 

ДМА

Общо 

Îò÷åòíà ñòîéíîñò    
Към 1 Януари 2011 59,905 6,408 2,068 3,711 117 5,618 77,827
Постъпили - - - - - 2,315 2,315
Прехвърлени от 
разходи за  
придобиване                  358 684 157 369 10 (1,578) -
Преоценка 
Отписани - (321) (82) (45) (4) - (452)
Към 31 декември 2011 60,263 6,771 2,143 4,035 123 6,355 79,690
 
Àìîðòèçàöèÿ 

Към 1 Януари 2011 4,913 5,101 1,360 2,137 59 - 13,570
Начислена през 
периода 2,378 823 418 461 14 - 4,094
На отписаните  - (321) (51) (44) (4) - (420)

Към 31 декември 2011  7,291 5,603 1,727 2,554 69 - 17,244
 

Балансова стойност 
Към 1 Януари 2011 54,992 1,307 708 1,574 58 5,618 64,257
 
Към 31 декември 2011  52,972 1,168 416 1,481 54 6,355 62,446
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21. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

В хиляди лева 
 
Îò÷åòíà ñòîéíîñò 
Към 1 Януари 2011 1,866
Прехвърлени от разходи за 
придобиване -
Постъпили 153
Отписани (заменени) (30)
Към 31 декември 2011 1,989
 
Àìîðòèçàöèÿ 
Към 1 Януари 2011 1,501
Начислена през периода 148

На отписаните (30)

Към 31 декември 2011  1,619
 
Балансова стойност 
Към 1 Януари 2011 365
 
Към 31 декември 2011  370
 

22. ÄÐÓÃÈ ÀÊÒÈÂÈ 
   
В хиляди лева  2011 2010  

Авансови плащания  1,122 274 
Разходи за бъдещи периоди  1,852 825 
Данъчни вземания  2,213 7,948 
Активи за препродажба  84 74 
Други активи  908 553 
 

 6,179 9,674 
 

23. ÄÅÏÎÇÈÒÈ ÎÒ ÁÀÍÊÈ È ÄÐÓÃÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 
   
В хиляди лева  2011 2010  

   
 В лева  72,126 51,642 
 В чуждестранна валута  74,696 109,597 

  146,822 161,239 
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24. ÄÅÏÎÇÈÒÈ ÎÒ ÍÅÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ È ÄÐÓÃÈ ÊËÈÅÍÒÈ 
   
В хиляди лева  2011 2010  

Физически лица   
 В лева  616,289 287,298 
 В чуждестранна валута  861,788 607,529 
   
Нефинансови институции и други 

клиенти 
 

 
 В лева  1,014,057 549,351 
 В чуждестранна валута  891,153 720,374 
   
  3,383,287 2,164,552 
 

25. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ 
   
В хиляди лева  2011 2010  

  
 

 

Задължения по заемни средства от банки  86,403 40,431 
Задължения по финансов лизинг  71 108 
  

86,474 40,539 
Â äåïîçèòè îò áàíêè â ëåâà ñà âêëþ÷åíè ïðèâëå÷åíè ñðåäñòâà îò Áúëãàðñêà Áàíêà çà ðàçâèòèå â 
ðàçìåð íà 40,000 õèë. ëâ. (2010ã – 40,000 õèë. ëâ.) ïî äîãîâîð çà ïðåäîñòàâÿíå íà êðåäèòíè 
ëèíèè ïî Ïðîãðàìà çà öåëåâî ðåôèíàíñèðàíå íà òúðãîâñêè áàíêè çà îñèãóðÿâàíå íà 
ñðåäíîñðî÷íî è äúëãîñðî÷íî êðåäèòèðàíå è ïðîåêòíî ôèíàíñèðàíå íà ìàëêè è ñðåäíè 
ïðåäïðèÿòèÿ. 
В допълнение Банката получава средства от Societe Generale в размер на 21,000 хиляди евро 
по договор за заем от 19 май 2011г. с цел финансиране на малки и средни предприятия. 
 

 

26. ÄÐÓÃÈ ÏÀÑÈÂÈ 
   
В хиляди лева  2011 2010  

   
Данъчни задължения   2,846 11,501 
Разсрочени такси и комисионни  109 390 
Други кредитори  476 479 
Други пасиви  25 275 
  3,456 12,645 

 

 37



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2011 г. 

 
 

27. ÊÀÏÈÒÀË È ÐÅÇÅÐÂÈ 

(a)   Çàïèñàí àêöèîíåðåí êàïèòàë 
 
В хиляди лева Брой акции

 
 

Номинална 
 стойност 

   
Записан акционерен капитал 

      6,000,000 60,000 
 
 6,000,000 60,000 

Записаният акционерен капитал на Банката към 31 декември 2011 г. е 60,000 хиляди лева и е 
напълно внесен.  Капиталът на Банката се състои от 6,000 хиляди обикновени акции с право на 
глас, всяка с номинал 10 лева. През второто тримесечие на 2007 г. бе финализирана 
процедурата по преобразуване на КТБ АД в публично дружество и през месец май, в резултат 
от успешно първично публично предлагане чрез Българска фондова борса – София, бе 
пласирана емисия от 1,000 хиляди нови безналични акции.  

(á) Çàêîíîâè ðåçåðâè  

Законовите резерви се състоят от разпределения за целите на местното банково 
законодателство, според което Банката е задължена да заделя най-малко една пета от 
печалбата след данъчно облагане до достигане на законовите резерви до 1.25% от сбора на 
сумата на активите по отчета за финансовото състояние и задбалансовите ангажименти.    

 (в) Премиен резерв 

Премиен резерв включва разликата между номиналната и емисионна стойност на продадените 
акции на Българска фондова борса – София. 

(г) Преоценъчен резерв от инвестиции за продажба 

Преоценъчен резерв от инвестиции за продажба включва преоценъчните резерви от промяната 
в справедливата стойност на финансови активи на разположение за продажба или на деривати, 
хеджиращи парични потоци съгласно МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и 
оценяване”.  

 (д) Преоценъчен резерв от дълготрайни материални активи 

Преоценъчен резерв от ДМА включва резервите от преоценка на недвижими имоти съгласно 
допустимия модел на отчитане по справедлива стойност в МСС 16 „Имоти, машини, 
съоръжения и оборудване”,  

(е) Други резерви 

Други резерви включват суми заделени като резерви по решение на Управителния съвет на 
Банката. 
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28. ÏÎÅÒÈ ÀÍÃÀÆÈÌÅÍÒÈ È ÓÑËÎÂÍÈ ÇÀÄÚËÆÅÍÈß 

(a)  Çàäáàëàíñîâè àíãàæèìåíòè 

Банката предоставя банкови гаранции и акредитиви, с цел гарантиране за изпълнението на 
ангажименти на свои клиенти пред трети страни.  Тези споразумения имат фиксирани лимити и 
обикновено имат период на валидност до една година.  

Ñóìèòå ïî ñêëþ÷åíè ñïîðàçóìåíèÿ çà ïîåòè àíãàæèìåíòè è óñëîâíè çàäúëæåíèÿ ñà 
ïðåäñòàâåíè â òàáëèöàòà ïî-äîëó. Ñ÷èòà ñå, ÷å ñòîéíîñòèòå îòðàçåíè â òàáëèöàòà çà ïîåòè 
àíãàæèìåíòè, ñà èçöÿëî ïðåâåäåíè. Ñóìèòå, îòðàçåíè â òàáëèöàòà êàòî ãàðàíöèè è àêðåäèòèâè, 
ïðåäñòàâëÿâàò ìàêñèìàëíàòà ñóìà íà ñ÷åòîâîäíà çàãóáà, êîÿòî ùå ñå îòðàçè â îò÷åòà çà 
ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå â ñëó÷àé, ÷å êîíòðàãåíòèòå íå èçïúëíÿò ñâîèòå çàäúëæåíèÿ.  

В хиляди лева  2011 2010 

  Банкови гаранции и акредитиви    
 В лева   112,709  129,852 
 В чуждестранна валута  40,645  41,799 
  153,354  171,651 

 
Издадените гаранции са обезпечени с дълготрайни материални активи, депозити или други 
активи, заложени в полза на Банката. Тези ангажименти и потенциални задължения носят само 
задбалансов кредитен риск.  Много от поетите условни задължения се очаква да приключат без 
да се наложат частични или пълни плащания по тях. По тази причина сумите не представляват 
бъдещи парични потоци.  
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29. ÑÄÅËÊÈ ÑÚÑ ÑÂÚÐÇÀÍÈ ËÈÖÀ 
 

В хиляди лева 
 

Сделки с 
Асоциирани 
предприятия
  

Сделки с 
Дъщерни 

предприятия
  

Сделки с 
лица, които 
управляват 

или 
контролират 

Банката
  

Сделки с лица, 
които са 

свързани с 
управляващите 

и 
контролиращи 

Банката 
  

Сделки със 
служители на 

Банката
  

      
Предоставени 
кредити      
Експозиция към 1 
януари 2011 г. - - 1,007 5,845 2,180
Изменение през 
периода - - 324 13,430 459
Експозиция към 31 
декември 2011 г. - - 1,331 19,275 2,639
Привлечени средства  
Експозиция към 1 
януари 2011 г. 1,541 532 40,945 22,698 5,376
Изменение през 
периода (1,432) (93) 1,873 3,621 1,834
Експозиция към 31 
декември 2011 г. 109 439 42,818 26,319 7,210
Условни задължения   
Експозиция към 1 
януари 2011 г. - - 163 3,284 121
Изменение през 
периода - - 120 47 35
Експозиция към 31 
декември 2011 г. - - 283 3,331 156
Възнаграждения на 
управляващите 1,277  

 

30. ÑÚÁÈÒÈЯ ÑËÅÄ ÄÀÒÀÒÀ ÍÀ ÎÒЧÅÒÀ ÇÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ ÑÚÑÒОЯÍÈÅ 

Íÿìà ñúáèòèÿ, âúçíèêíàëè ñëåä äàòàòà íà îò÷åòà çà ôèíàíñîâîòî ñúñòîÿíèå, êîèòî äà èçèñêâàò 
äîïúëíèòåëíî îïîâåñòÿâàíå èëè êîðåêöèè âúâ ôèíàíñîâèòå îò÷åòè íà Áàíêàòà. 
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