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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), изготвени от Съвета по международни счетоводни 
стандарти (СМСС) и приети от Комисията на Европейския съюз. 

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, доколкото справедливата им стойност може достоверно да 
бъде определена. 

(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. 

(д) Използване на приблизителни оценки и преценки 

Èçãîòâÿíåòî íà ôèíàíñîâèòå îò÷åòè според МСФО èçèñêâà ðúêîâîäñòâîòî íà Áàíêàòà äà ïðàâè 
äîïóñêàíèÿ, ïðåöåíêè è приблизителни оценки, êîèòî îêàçâàò âëèÿíèå âúðõó ïðèëîæåíèåòî íà 
ñ÷åòîâîäíите ïîëèòèêи è íà îò÷åòåíèòå ñòîéíîñòè íà àêòèâèòå, ïàñèâèòå, ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå. 
Äåéñòâèòåëíèòå ðåçóëòàòè ìîãàò äà ñå ðàçëè÷àâàò îò íàïðàâåíèòå приблизителни 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, когато 
преразглеждането засяга този период, и в бъдещи периоди ако преразглеждането оказва влияние 
на бъдещите периоди. 
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1.   ÁÀÇÀ ÇÀ ÈÇÃÎÒÂßÍÅ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

 

(е) Промени в счетоводните политики 

Банката е приложила следните нови стандарти и промени в стандарти, включително всички 
произтичащи от тях промени в други стандарти, с дата на първоначално прилагане 1 януари 2013 г. 

• Оповестявания – компенсиране на финансови активи и финансови пасиви (промени в МСФО 
7) (виж (i)) 

• МСФО 13 Оценяване на справедлива стойност (виж (ii)) 

• Представяне на позиции от друг всеобхватен доход (Промени в МСС 1) (виж (iii)) 

• МСС 19 Доходи на наети лица (2012) (виж (iv)) 

 

(i) Компенсиране на финансови активи и финансови пасиви 

В резултат на промените в МСФО 7, Банката е разширила своите оповестявания относно 
компенсиране на финансови активи и финансови пасиви. 

 

(ii) Оценяване на справедлива стойност 

МСФО 13 предоставя единна рамка за оценка на справедлива стойност и оповестявания на 
оценките на справедлива стойност, когато такива оповестявания се изискват или допускат от други 
стандарти. Стандартът унифицира дефиницията на справедлива стойност като цена при нормална 
сделка за продажба на актив или за прехвърляне на пасив, която би се случила между пазарни 
участници към датата на оценка. Стандартът заменя и увеличава изискванията за оповестяване за 
оценките на справедлива стойност в други стандарти, включително тези съгласно МСФО 7. В 
резултат на това, Банката е представила допълнителни оповестявания в това отношение. 

Според преходните разпоредби на МСФО 13, Банката е приложила новите насоки за оценяване на 
справедлива стойност проспективно и не е представяна сравнителна информация за новите 
оповестявания. Въпреки това, промяната не е довела до значителен ефект върху оценките на 
активите и пасивите на Банката.     

 

(iii) Представяне на позиции от друг всеобхватен доход 

В резултат на промените в МСС 1, Банката е променила представянето на позиции от друг 
всеобхватен доход в своя отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, като 
позиции, които могат впоследствие да се рекласифицират в печалбата или загубата, се представят 
отделно от такива, които никога няма да се рекласифицират. Съответно, сравнителната 
информация е повторно представена.  

 

(iv) План с дефинирани доходи 

В резултат на МСС 19 Доходи на наети лица (2012), Банката е променила своята счетоводна 
политика за отчитане на актюерски печалби и загуби по план с дефинирани доходи към признаване 
на всички актюерски печалби и загуби в друг всеобхватен доход.  
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ 

(a) Ïðèçíàâàíå íà ïðèõîäè è ðàçõîäè  

Приходите от и разходите за лихви се признават  в отчета за доходите ñúãëàñíî ïðèíöèïà íà 
íà÷èñëÿâàíåòî, чрез прилагането на метода на ефективния лихвен процент. 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. 
Ефективният лихвен процент е този, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични 
плащания и постъпления през срока на съществуване на финансовия актив или пасив до 
балансовата стойност на актива или пасива. Ефективният лихвен процент се определя при 
първоначалното признаване на финансовия актив или пасив и впоследствие не се коригира. 

Изчисляването на ефективния лихвен процент включва всички комисиони, получени или платени, 
както и отстъпки или премии, които са неразделна част от ефективния лихвен процент. Разходите 
по осъществяването на сделки са вътрешно присъщи разходи, директно отнасящи се към 
придобиването, емитирането или отписването на финансов актив или пасив. 

Приходите и разходите от лихви, представени в отчета за доходите включват: 

• лихвата върху финансовите активи и пасиви по амортизирана стойност, изчислена по метода 
на ефективен  лихвен процент; 

• лихвата върху инвестиционни ценни книжа на разположение за продажба, изчислена по метода 
на ефективен лихвен процент 

(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. 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.  

(в) Такси и комисионни 
Приходите и разходите от такси и комисионни, които са неразделна част от ефективния лихвен 
процент на финансов актив или пасив се признават в приходите от и разходите за лихви.  

Другите приходи от такси и комисиони, включително такси за обслужване на сметки, продажби на 
услуги, гаранции и акредитиви се признават с извършването на съответните услуги. 

Другите разходи за такси и комисиони, свързани основно с обслужване на сметки и други разходи 
за такси се признават с получаването на съответните услуги. 

(г) Нетни доходи от търговски операции 
Нетни доходи от търговски операции включват печалбите нетно от загубите, свързани с активи и 
пасиви държани за търгуване, деривативи, държани за търгуване, както и всички реализирани и 
нереализирани промени в справедливата стойност, лихви, и курсови разлики. Нетен доход от 
търговски операции включва и курсови разлики от финансови активи в инвестиционен портфейл. 

(д)  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. 
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

(д)  Ôèíàíñîâè àêòèâè, продължение 

(1)  Класификация 

  Подробно описание на класификацията на финансовите активи и пасиви е представено в  бележка 
2 – Основни елементи на счетоводната политика -  т.2  (е), (ж), (з), (и). 

(2)  Признаване 

  Банката отчита финансовите активи за търгуване и инвестиции, кредити и вземания на Банката 
както и финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност от датата на уреждане. Всички 
останали финансови активи и финансови пасиви се отчитат на дата на търгуване, когато Банката 
стане страна по договорите на финансовите инструменти. От този момент Банката отчита всички 
приходи и разходи, свързани с промяна на справедливата им стойност. 

  Финансовите инструменти се отчитат първоначално по справедлива стойност, като за финансовите 
инструменти, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, се включват 
разходите по осъществяване на сделката. 

(3) Оценка по амортизирана стойност 

  Амортизираната стойност на финансов актив или пасив е сумата, по която финансов актив или 
пасив се оценява при първоначално признаване, минус погашенията по главница, плюс или минус 
кумулативната амортизация като се използва ефективния лихвен процент за разликата между 
първоначално признатата сума и сумата на падеж минус разходите за обезценка. 

(4) Оценяване по справедлива стойност  

Справедлива стойност е цената, която би била получена при продажба на актив или платена при 
прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници на основния, или при липса 
на такъв, най-изгодния пазар, до който Банката има достъп към датата на оценяване. 
Справедливата стойност на пасив отразява ефекта от риска от неизпълнение на задължения. 

Когато е приложимо, Банката използва котираната цена на активен пазар за определяне на 
справедливата стойност на този инструмент. Пазарът се счита за активен, когато сделките за актив 
или пасив се извършват с достатъчна честота и обем, така че                         
да позволява предоставяне на текуща информация за цените. 

Когато липсва котирана цена на активен пазар, Банката следва да използва максимално 
подходящи наблюдаеми входящи данни и да свежда до минимум използването на ненаблюдаеми 
данни. Целта на използването на дадена техника за оценяване е да се оцени приблизително 
цената, по която би се осъществила обичайна сделка между пазарни участници. 

Най-доброто свидетелство за справедлива стойност при първоначално признаване е цената на 
транзакцията (т.е. справедливата стойност на полученото или дадено възнаграждение). Ако 
Банката счита, че съществува разлика между справедливата стойност при първоначално 
признаване и цената на сделката, и че справедливата стойност нито е подкрепена от 
доказателства за котирана цена на активен пазар за идентичен актив или пасив, нито се базира на 
техника на оценяване, която използва единствено данни от наблюдаеми пазари, тогава 
финансовият инструмент първоначално се признава по справедлива стойност, коригирана с 
разликата между справедливата стойност при първоначално признаване и цената на сделката. При 
последваща оценка тази разлика се признава в печалбата или загубата по подходящ начин според 
живота на инструмента, но не по-късно от момента, в който е възможно да се направи оценка на 
актива, напълно  използвайки изцяло наблюдаеми пазарни данни или когато сделката е 
прекратена. 

Ако актив или пасив, оценяван по справедлива стойност, има цена „купува” и цена „продава”, 
Банката признава активите и дългите позиции по цена „купува” и пасивите и късите позиции по 
цена „продава”. 
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(д)  Ôèíàíñîâè àêòèâè, продължение 

(4) Оценяване по справедлива стойност , продължение  

  Банката, която държи група финансови активи и финансови пасиви, е изложена на пазарни рискове 
и на кредитен риск. Ако Банката ги управлява въз основа на нетната си експозиция към пазарни 
рискове или кредитен риск, оценяването на справедливата стойност е въз основа на цената, която 
би получило при продажбата на нетна дълга позиция за определена рискова експозиция или 
платило при прехвърлянето на нетна къса позиция за определена рискова експозиция. В такива 
случаи е необходимо Банката да разпредели корекциите на равнище портфейл към отделните 
активи или пасиви, които образуват групата на финансовите активи и финансовите пасиви според 
корекцията за относителния риск на всеки един инструмент от групата. 

  Банката оповестява прехвърлянето между нивата в йерархията на справедливите стойности в края 
на отчетния период, през който се е осъществила промяната. 

(5) 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 печалби 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 печалби 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. 

(6) Компенсиране 

  Финансовите активи и пасиви се компенсират и съответно нетната стойност се отчита в отчета за 
финансовото състояние, когато Банката има законно право да компенсира признатите стойности и 
възнамерява да  извърши уреждане на актива и пасива на нетна основа.   

  Приходи и разходи се представят нетно само в случаите, които са позволени от счетоводните 
стандарти, или от печалби и загуби, които възникват от група от сходни транзакции като тези, които 
са в резултат на търговските операции на Банката. 

(7) Обезценка на активи 

  Към всяка дата на изготвяне на отчет за финансовото състояние се извършва преглед на 
финансовите активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, за 
наличие на индикации за обезценка. Финансовите активи са обезценени, когато съществува 
обективно доказателство, че е възникнало събитие, което води до загуба след първоначалното 
признаване и, че събитието има значение за бъдещите парични потоци на актива, които могат да 
бъдат измерени надеждно. 
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(д)    Ôèíàíñîâè àêòèâè, продължение 

(7) Обезценка на активи, продължение 

  Обективни доказателства за загуба от обезценка на финансовите активи включително капиталови 
инструменти представляват просрочие или невъзможност за погасяване на задължения на 
кредитополучател, преструктуриране на кредити при неблагоприятни за Банката финансови 
условия, индикации, че кредитополучателя или емитента на финансов инструмент ще обяви 
фалит, изчезването на активен пазар за ценна книга, или друга публично достъпна информация, 
отнасяща се до група активи като негативна промяна във възможността за погасяване на група 
кредитополучатели в група или икономически условия, които са в пряка връзка с просрочия в група 
активи. В допълнение, в случай на продължителен или съществен спад в пазарната стойност на 
инвестиция в капиталови инструменти съществува обективно доказателство за наличие на 
обезценка на капиталовите инструменти. 

  Банката преценява необходимостта от обезценка на кредити и инвестиции до падеж на 
индивидуална и групова основа. Всички индивидуално значими кредити и инвестиции до падеж се 
оценяват за индивидуална обезценка. Всички индивидуално значими кредити и инвестиции до 
падеж, на които не са начислени провизии за загуби от обезценка, се оценяват на портфейлна 
база. Кредити и инвестиции до падеж, които не са индивидуално значими се оценяват за обезценка 
на портфейлна основа като се създават групи от кредити и ценни книги до падеж със сходни 
рискови характеристики. При обезценката на портфейлна основа Банката използва статистически 
модели, базирани на исторически опит за вероятността от неплащане, времето на реинтегриране 
на загуби от обезценка и сумата на възникналата загуба, която се коригира с преценката на 
ръководството дали текущите икономически и кредитни условия са такива, че реалните загуби са 
по-високи или по-ниски от резултатите от историческото моделиране. Делът на просрочените 
активи, загубите и очаквания период на реинтегриране на загуби редовно се съпоставят с реалните 
данни, за да се валидират моделите за оценка. 

  Загубите от обезценка при активи, отчетени по амортизирана стойност, се измерват като разликата 
между балансовата стойност на финансовия актив и настоящата стойност на  приблизително 
изчислени бъдещи парични потоци, намалени с процент за риск, според класификационната група, 
към която са причислени и дисконтирани по първоначалния ефективен лихвен процент на актива. 
Загубите се признават в печалбата или загубата и се отразяват в корективна сметка срещу кредити 
и вземания. Лихвата върху обезценения актив продължава да се признава чрез амортизация на 
сконтото. Когато последващо събитие става причина за намаляването на загубата от обезценка, 
намалението в загубата от обезценка се сторнира в печалбата или загубата. 

 Загубите от обезценка при инвестиционни ценни книжа 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. 

(е) Ïàðè÷íè ñðåäñòâà 

Ïàðè÷íèòå ñðåäñòâà âêëþ÷âàò ïàðè â áðîé, ïàðè÷íè ñðåäñòâà íà äåïîçèò â öåíòðàëíàòà áàíêà, 
ностро сметки è êðàòêîñðî÷íè âèñîêîëèêâèäíè èíâåñòèöèè ñ ìàòóðèòåò äî òðè ìåñåöà èëè ïî-ìàëêî 
êúì äàòàòà на придобиване, които са свързани с незначителен риск от промяна в справедливата 
им стойност и се използват от Банката за управление на краткосрочни ангажименти. 

Те са отчетени в отчета за финансовото състояние по амортизирана стойност. 
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(ж)  Финансови активи и пасиви, държани за търгуване  

Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, включват 
инструменти за търгуване, които Банката държи основно с цел да продаде или придобие обратно в 
кратък срок или държи като част от портфейл, който се управлява като цяло с цел  краткосрочна 
печалба. Äåðèâàòèâèòå ñúùî ñå êàòåãîðèçèðàò êàòî äúðæàíè çà òúðãóâàíå, îñâåí àêî íå ñà 
îïðåäåëåíè çà õåäæèðàùè èíñòðóìåíòè. 

Финансовите активи и пасиви за търгуване се признават първоначално по справедлива стойност в 
отчета за финансовото състояние като разходите за придобиване се отнасят директно в отчета за 
доходите. Всички промени в справедливата стойност се признават като нетни приходи от търговски 
операции в отчета за доходите. Финансовите активи и пасиви за търгуване не се прекласифицират 
след първоначалното им признаване, освен ако Банката прецени, че няма да ги държи с цел 
търгуване в близко бъдеще и са налице следните условия: ако финансовият актив отговаря на 
определението за кредити и вземания той би могъл да бъде рекласифициран, ако Банката има 
намерение и възможност да държи актива за определен период или до падеж; ако финансовият 
актив не отговаря на определението за кредити и вземания, той може да бъде рекласифициран 
извън категория „за търговия” само при „необичайни обстоятелства”. 

 (з)  Инвестиции 

 Инвестициите се признават първоначално по справедлива стойност като за инвестиции, които не 
се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в справедливата стойност се 
включват директните разходи за придобиването им. При последваща оценка в зависимост от 
класификацията, инвестициите се отчитат като държани до падеж или на разположение за 
продажба. 

(1) Инвестиции, държани до падеж 

 Финансови активи, държани до падеж са недеривативни активи с фиксирани или определими 
плащания и фиксиран падеж, които ръководството на Банката има намерението и възможността да 
държи до падеж, не са класифицирани по справедлива стойност в печалбата или загубата и не 
представляват финансови активи на разположение за продажба.  

 Инвестициите, държани до падеж се отчитат по амортизирана стойност на базата на ефективения 
лихвен процент. При продажби или прекласификации на повече от незначителна част от активите, 
държани до падеж, които не падежират в близък срок, следва да се направи прекласификация на 
целия портфейл от инвестиции, държани до падеж в групата на инвестиции на разположение за 
продажба. В резултат на прекласификацията, Банката не може да класифицира инвестиции като 
държани до падеж в текущата година, както и през двете последващи години. Продажби и 
прекласификации при следните обстоятелства няма да предизвикат прекласификация на целия 
портфейл: продажби или прекласификации близо до датата на падежа, при която пазарния лихвен 
процент няма значителен ефект върху пазарната цена на финансовите инструменти; продажби или 
прекласификации след като Банката е събрала значителна част от главниците; продажби или 
прекласификации, които са в резултат на извънредни, непредвидими обстоятелства, извън 
контрола на Банката.    

(2) Инвестиции на разположение за продажба  

Инвестициите на разположение за продажба са недеривативни активи, които не са класифицирани 
в друга група финансови активи. Капиталови инвестиции, които не се котират на пазара и 
справедливата им стойност не може да бъде надеждно определена,  се отчитат по цена на 
придобиване. Всички останали инвестиции на разположение за продажба се отчитат по 
справедлива стойност. 

Приходите от лихви се признават като се използва метода  на ефективения лихвен процент. 
Приходите от дивиденти се признават в отчета за доходите, когато Банката получава правото на 
дивидент. Валутните разлики на инвестициите на разположение за продажба се признават в отчета 
за доходите. 
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(з)   Инвестиции, продължение 

(2)   Инвестиции на разположение за продажба,продължение  

След първоначално признаване те се оценяват по справедлива стойност и промените в тази 
стойност, различни от загуби за обезценка и валутни курсови разлики от дългови инструменти на 
разположение за продажба, се отчитат в друг всеобхватен доход и се представят в резерв за 
справедлива стойност в собствения капитал. 

(и)  Кредити и аванси 

Кредити и аванси са недеривативни финансови инструменти с фиксирани или определени 
плащания, които не се котират на активен пазар и които Банката не възнамерява да продаде 
незабавно или в близко бъдеще. Те включват заеми и аванси към банки и клиенти, различни от 
закупените от Банката кредити, придобити при тяхното отпускане. 

Кредитите и авансите се признават първоначално по справедлива стойност увеличена с 
директните транзакционни разходи, а в последствие се отчитат по амортизирана стойност, 
изчислена след прилагане на метода на ефективния лихвен процент. 

(й) 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. 

(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. 

(к) Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

(i)    Признаване и оценка 

Първоначално признаване 

Имотите, машините, съоръженията и оборудването се признават първоначално по цена на 
придобиване, която включва разходите, пряко свързани с придобиването на актива. Цената на 
придобиване на активите придобити по стопански начин включва следното: 

• разходи за материали и за директно вложен труд;  

• разходи пряко свързани с привеждане на актива до състояние необходимо за предвидената 
употреба;  

• когато Банката има задължение да демонтира актива или да възстанови терена, 
приблизителна оценка на разходите за демонтаж и за възстановяване на площадката, на която 
е разположен актива; 
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

(к) Имоти, машини, съоръжения и ободрудване, продължение 

(i)    Признаване и оценка, продължение 

• капитализирани разходи за лихви.  

Закупен софтуер, без който е невъзможно функционирането на закупено оборудване, се 
капитализира като част от това оборудване. 

Когато в имотите, машините, съоръженията и оборудването се съдържат компоненти с различна 
продължителност на полезен живот, те се отчитат отделно. 

Последваща оценка 

За целите на последваща оценка на земята и сградите, Банката прилага модела на преоценка в 
МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения. Преоценената стойност представлява справедливата 
стойност на актива към датата на преоценка, намалена с последваща амортизация и натрупани 
загуби от обезценка. Справедливата стойност на земята и сградите се определя периодично от 
независим лицензиран оценител.  

Всички други нетекущи активи и активи в процес на изграждане са представени в отчета за 
финансовото състояние на базата на историческа цена, намалена с натрупани амортизации и 
загуби от обезценка. 

Печалби и загуби при отписване на имоти, машини, съоръжения и оборудване (определят се като 
разлика между постъпленията и балансовата стойност на актива) се признават нетно в „Други 
приходи от дейността” в отчета за доходите.  

(ii)    Последващи разходи 

Последващи разходи се капитализират само когато е вероятно, че бъдещи икономически ползи от 
тези разходи ще бъдат получени от Банката. Текущи ремонти и поддръжка се признават като 
разход при възникването им. 

(iii)    Амортизация 

Амортизацията се признава в отчета за доходите на база линейния метод въз основа на очаквания 
полезен живот на всеки един компонент от имоти, машини съоръжения и оборудване. Земя и 
активи в процес на изграждане не се амортизират. 

Имоти, машини, съоръжения и оборудване се амортизират от датата, на която са завършени, 
инсталирани и са готови за употреба,и прехвърлени от сметка за разходи за придобиване на 
дълготрайни активи в съответния клас активи.  

Използваните годишни амортизационни норми за текущия и сравнителния период са както следва: 

 

Активи % 
Сгради 4 

Машини, оборудване и апаратура 30 

Компютри 50 

Автомобили 25 

Други амортизируеми активи 15 
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2.  ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

(л) 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.  

(i) Последващи разходи 

Последващи разходи се капитализират само когато увеличават бъдещата икономическа полза от 
специфичния актив, за който се отнасят. Всички останали разходи се признават като разход в 
момента на тяхното възникване 

(ii) Амортизация 

Нематериалните активи се амортизират на база линейния метод в отчета за доходите въз основа 
на очаквания срок на полезния им живот от датата, на която са готови за употреба. 

Иçïîëçâàíèòå ãîäèøíè àìîðòèçàöèîííè íîðìè са както следва: 
  
Активи % 

Програмни продукти и лицензи 50 

Други нематериални дълготрайни активи 15 

Методите на амортизация, полезния живот и остатъчните стойности се преразглеждат към всяка 
отчетна дата и се коригират, ако е подходящо. 

(м) 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.  

(н) Депозити, подчинени пасиви и други привлечени средства 

Депозитите, подчинените пасиви и другите привлечени средства са източниците на Банката за 
финансиране на вземанията.  

Когато Банката продава финансов актив и едновременно сключи споразумение за обратно 
изкупуване на този (или подобен) актив на фиксирана цена на бъдеща дата („репо”) 
споразумението се осчетоводява като депозит, а основният актив продължава да се признава във 
финансовите отчети на Банката. 

Банката класифицира капиталовите инструменти като финансови пасиви или капиталови 
инструменти в съответствие със съдържанието на договорните условия на инструментите. 

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.   

(о)  Финансови гаранции 

Финансовите гаранции са договори, според които Банката трябва да извърши специфични 
плащания, за да компенсира държателя на договора за загуба, претърпяна поради неплащане 
навреме на вноска от определен длъжник в съответствие с условията на дългов инструмент. 
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2. ÎÑÍÎÂÍÈ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÍÀ Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÀÒÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(о)  Финансови гаранции, продължение 

Пасивите от финансови гаранции първоначално се признават по справедливата им стойност, а 
първоначалната справедлива стойност се амортизира през живота на финансовата гаранция. 
Пасивът от гаранция впоследствие се отчита по по-високата от амортизираната сума и настоящата 
стойност на каквото и да е очаквано плащане (когато е  вероятно плащане по гаранцията). 

(п) 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. 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се нетират, ако съществува правно основание текущите 
данъчни активи да се компенсират с текущи данъчни пасиви и те са свързани с начисляване на 
текущи данъци към една и съща данъчна администрация на данъчно задължените лица 

(р) 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
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(р) Äîõîäè íà ïåðñîíàëà, продължение  

(3) Доходи при прекратяване, продължение  

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. 

(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. 

 

(с) 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. 

 

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

Някои нови стандарти, промени в стандарти и разяснения, одобрени за прилагане от Европейската 
комисия, могат да бъдат по-рано приложени в годишния период, завършващ на 31 декември 2013 
г., въпреки че все още не са задължителни преди следващ период. Тези промени в МСФО не са 
били приложени по-рано при изготвянето на тези финансови отчети. Банката не планира да 
прилага тези стандарти по-рано.  

 

Стандарти, разяснения и промени в стандарти, които не са били приложени по-рано – 
одобрени за прилагане от Европейската комисия 

• МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни предприятия, МСФО 12 
Оповестяване на дялови участия в други предприятия и, МСС 27 Индивидуални финансови 
отчети (2011), който заменя МСС 27 (2008) и МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни 
предприятия (2011), който заменя МСС 28 (2008) се прилагат най- късно от началната дата на 
първата финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 г. Банката не очаква МСС 27 
(2011) да има съществен ефект върху финансовите отчети, тъй като няма да доведе до 
промяна в счетоводната политика. 

• Промени в МСС 32 Компенсиране на финансови активи и финансови пасиви, се прилагат най-
късно от началната дата на първата финансова година, започваща на или след 1 януари 2014 
г. Банката не очаква промените да имат значителен ефект върху финансовите отчети, тъй като 
не прилага компенсиране за своите финансови активи и финансови пасиви и няма глобални 
споразумения за компенсиране. 

 

Стандарти, разяснения и промени в стандарти издадени от СМСС/КРМСФО, които все още не 
са одобрени за прилагане от Европейската комисия 

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 предвид при изготвянето на тези 
финансови отчети. 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) са приложими от 1 януари 2015 г. и може да промени 
класификацията и оценката на финансови инструменти. 
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(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. 

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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(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 2013 ã. è êúì 31 äåêåìâðè 2012 ã., áàçèðàí íà 
âúíøíè ðåéòèíãè (òàì êúäåòî òàêèâà ñúùåñòâóâàò) å, êàêòî ñëåäâà: 

В хиляди лева  
 

2013  2012
     
Държавни ценни книжа     
Оценени с ВВВ+  11,540  -
Оценени с ВВВ  -  398,728
Оценени с ВВВ-  159,745  4,147

Корпоративни облигации     
Нерейтинговани  5,981  7,391
Общо финансови активи държани за търгуване  177,266  410,266

(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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×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 8 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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• 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 кредитния риск 
на åêñïîçèöèèте (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 експозиции. Ïåðèîäè÷åí îäèò íà áèçíåñ åäèíèöèòå è ïðîöåñèòå íà Óïðàâëåíèå 
Êðåäèòèðàíå ñå èçâúðøâàò îò Ñïåöèàëèçèðàíàòà ñëóæáà çà Âúòðåøåí îäèò. 
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(iii) Ìàêñèìàëíà èçëîæåíîñò íà êðåäèòåí ðèñê 
В хиляди  лева Прил.           2013 2012 
    
Пари и парични еквиваленти 15 1,200,366   1,034,288 
Ценни книжа държани за търгуване 16 177,266   410,266 
Деривативи държани за търгуване 16.1 17,514   2,846 
Инвестиции до падеж 17 - 77,282 
Инвестиции на разположение за продажба 18 463,840   159,737 
Вземания от банки и други финансови 
институции 19 170,764   103,027 
    
Предоставени кредити на нефинансови 
институции и други клиенти 20 4,613,679   3,677,723 
Индивидуално обезценени    
Под наблюдение  5,465 12,247 
Необслужвани  5,805 6,314 
Загуба  46,836 12,983 
Брутна отчетна стойност  58,106 31,544 
Загуби от обезценка  (31,653) (15,081) 
Балансова стойност  26,453 16,463 
    
Обезценени на портфейлна основа    
Кредити на юридически лица  4,203,236 3,328,938 
Кредити на физически лица  12,960 18,153 
Отчетна стойност  4,216,196 3,347,091 
Загуби от обезценка  (28,556) (20,844) 
Балансова стойност  4,187,640 3,326,247 
В т.ч. предоговорени експозиции  223,642 202,767 
    
Просрочени, напълно обезпечени, на които не е 
начислена обезценка    
Под наблюдение   6,212 9,136 
Необслужвани  1,700 712 
Загуба   5,415 796 
Балансова стойност  13,327 10,644 
    
 
Структурата на просрочените, напълно обезпечени кредити, на които не е начислена 
обезценка е както следва: 
До 30 дни  1,219 3,527 
31 – 90 дни   6,535 5,905 
91 – 180 дни  158 416 
Над 180 дни  5,415 796 
Балансова стойност  13,327 10,644 
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В хиляди  лева Прил. 2013 2012
   
Непросрочени и необезценени   
Кредити на юридически лица  381,271 317,859
Кредити на физически лица  4,988 6,510
Балансова стойност  386,259 324,369
В т. ч. предоговорени експозиции   35,189 38,194
Общо балансова стойност на предоставени 
кредити на нефинансови институции и други 
клиенти  4,613,679 3,677,723
   
Задбалансови ангажименти   
Неусвоени овърдрафти и кредитни линии  55,802 79,775
Гаранции и акредитиви 29 134,640 126,890
Общо задбалансова стойност  190,442 206,665
   

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  (д) ïî-ãîðå.  
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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. 

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 2013   
Под наблюдение 11,677 10,556
Необслужвани 7,505 4,453
Загуба 52,251 24,771
Общо 71,433 39,780
  
31 декември 2012  
Под наблюдение 21,383 18,456
Необслужвани 7,026 5,887
Загуба 13,779 2,764
Общо 42,188 27,107

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. 
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Обезпечения и други кредитни облекчения, и техният финансов ефект 

Банката държи обезпечения и други кредитни облекчения срещу определени свои кредитни 
експозиции. Представената таблица показва общия размер на кредити, предоставени от 
Банката на други банки, финансови и нефинансови институции, както и на други клиенти, по вид 
на обезпеченията: 

В хиляди лева 

 Предоставени кредити на 
нефинансови институции и 

други клиенти

 Вземания от банки и 
други финансови 

институции
  2013 2012 2013 2012
Обезпечения, държани срещу 
индивидуално обезценени 
кредити и вземания 

 

58,106 31,544 - - 

Обезпечени с ипотека  40,806 23,347 - - 
Парично обезпечение  - - - - 
Финансови обезпечения  8,553 3,124 - - 
Други обезпечения  7,650 4,720 - - 
Необезпечени   1,097 353 - - 

Обезпечения, държани срещу 
портфейлно обезценени кредити 
и вземания 

 

4,216,196 3,347,091 129,893 55,289

Обезпечени с ипотека  244,730 311,947 - - 
Парично обезпечение  - - - - 
Финансови обезпечения  554,169 514,350 451 958
Други обезпечения  3,217,500 2,399,287 123,643 51,387
Необезпечени   199,797 121,507 5,799 2,944

Обезпечения, държани срещу 
просрочени необезценени 
кредити и вземания 

 

13,327 10,644 - - 

Обезпечени с ипотека  11,198 7,588 - - 
Парично обезпечение  739 76 - - 
Финансови обезпечения  142 1,747 - - 
Други обезпечения  1,156 1,156 - - 
Необезпечени  92 77 - - 

Обезпечения, държани срещу 
непросрочени необезценени 
кредити и вземания 

 

386,259 324,369 41,064 47,820

Обезпечени с ипотека  136,069 124,773 - 770
Парично обезпечение  116,613 96,982  - - 
Финансови обезпечения  38,761 53,125 35,189 39,212
Други обезпечения  93,705 49,489 - - 
Необезпечени   1,111 - 5,875 7,838

  4,673,888 3,713,648 170,957 103,109
Загуби от обезценка  (60,209) (35,925) (193) (82)
  4,613,679 3,677,723 170,764 103,027
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Обезпечения и други кредитни облекчения, и техният финансов ефект, продължение 

 

В таблицата по-долу са посочени основни видове обезпечения, държани срещу различни 
видове активи. 

 

Тип кредитна експозиция Основен вид  на 
обезпечение 

Процент от 
експозицията, която е 

предмет на 
споразумение, 

изискващо 
обезпечение

  2013 2012

   
Деривативи държани за търгуване Няма - -
   
Вземания от банки и други финансови 
институции   
Споразумения за обратна продажба и 
обратно изкупуване  

Търгуеми ценни 
книжа 100 100

Кредити и аванси към банки  Няма -  -
Друго кредитиране на други финансови 
институции 

Ипотека, финансови  
и други обезпечения 100 100

   
Кредити към физически лица   
Жилищно кредитиране  Жилищни имоти  100 100
Потребителско кредитиране Ипотека, парични  и 

други обезпечения 100 100
Кредитни карти                                          Няма -  -

   
Кредити към корпоративни клиенти   
Споразумения за обратна продажба и 
обратно изкупуване  

Търгуеми ценни 
книжа - -

Друго кредитиране на корпоративни клиенти Ипотека, парични, 
финансови  и други 
обезпечения 100 100
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Обезпечения и други кредитни облекчения, и техният финансов ефект, продължение 

Жилищно ипотечно кредитиране 
 

Таблиците по-долу представят кредитни експозиции от ипотечни кредити към клиенти – 
физически лица - в зависимост от стойността на коефициента loan-to-value (LTV). LTV се 
изчислява като съотношение от брутната стойност на кредита (или съответно заделеният 
размер на кредитния ангажимент) към стойността на обезпечението. В брутната стойност не се 
включва начислената обезценка. Оценката на обезпечението не включва бъдещи разходи за 
придобиването и реализацията на обезпечението. Стойността на обезпечението по жилищните 
ипотечни кредити се основава на стойността на обезпечението при възникване на кредита, 
обновена на база промените в индексите на цените на жилищата. 

 
В хиляди лева 2013 2012
   

Loan to value (LTV) коефициент   
По-малко от 50% 5,088 733
51% до 70% 1,382 1,344
71% до 90% 964 1,002
91% до 100% 728 655
Повече от 100% 170 14,608
Общо 8,332 18,342

Към 31 декември 2013 г. и 31 декември 2012 г. Банката няма поети ангажименти за 
предоставяне на жилищни ипотечни кредити. 

 

Кредити към корпоративни клиенти 

Кредитите към корпоративни клиенти на Банката са предмет на индивидуална кредитна оценка 
и тестване за обезценка. Кредитоспособността на корпоративен клиент обикновено е най-
подходящият показател за качеството на експозицията към него. Въпреки това, обезпечението 
осигурява допълнителна сигурност и Банката обикновено изисква такова да бъде предоставено 
от корпоративните си клиенти. Банката приема обезпечения във формата на първа по ред 
ипотека на недвижим имот, права върху всички техни активи, както и други гаранции и права на 
собственост. 

Банката периодично анализира предоставените обезпечения от гледна точка на евентуални 
изменения в стойността им, дължащи се на промени в пазарната конюнктура, нормативната 
уредба или вследствие разпоредителни действия на длъжника. В случай, че тези изменения 
водят до нарушаване на изискванията за достатъчност на обезпечението, Банката изисква 
допълването му в определен срок. 

Към 31 декември 2013, балансовата стойност на обезценените кредити към корпоративни 
клиенти е в размер на 4,200,476 хил. лева (31 декември 2012: 3,323,532 хил. лева) и стойността 
на обезпеченията по тези кредити и заеми е в размер на 8,054,123 хил. лева (31 декември 2012: 
6,464,969 хил. лева). 
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Споразумения за обратна продажба, споразумения за обратно изкупуване и 
предоставени ценни книжа 

Вземания, отнасящи се до споразумения за обратна продажба и споразумения за обратно 
изкупуване обикновено са обезпечени на база на брутната стойност на експозицията.  

Следващата таблица представя балансовите стойности на споразуменията за обратна 
продажба и обратно изкупуване, и стойностите на държаните по тях обезпечения:  

 
 2013 2012

Вид 
В хиляди лева 

Балансова 
стойност

Стойност на 
обезпечението

Балансова 
стойност 

Стойност на 
обезпечението

Вземания от банки и други 
финансови институции 

    

Споразумения за обратна 
продажба и обратно изкупуване  35,189 35,189 39,212 39 ,212
Кредити и заеми към 
корпоративни клиенти 

    

Споразумения за обратна 
продажба и обратно изкупуване  - -  -  -

 

Стойностите на обезпеченията в таблицата са посочени до размера на балансовата стойност 
на експозицията. 

 

Други видове обезпечения и кредитни облекчения 

В допълнение към включените в таблиците по-горе обезпечения, Банката също държи други 
видове обезпечения и кредитни облекчения като втори и следващи по ред права, за които 
конкретни стойности обикновено не са налични. 

През 2013 година Банката е придобила на публична продан с Постановление за възлагане на 
недвижим имот нефинансови активи, държани като обезпечение по кредити и заеми, на 
стойност 2 хил. лв. Политиката на Банката е да осъществява навременна реализация на 
придобитите обезпечения и като цяло да не ги използва за собствената си дейност. 
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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 

 Кредити на 
нефинансови 

институции и други 
клиенти

Кредити и 
вземания от банки 
и други финансови 

институции 

Инвестиции в 
ценни книги

  2013 2012 2013 2012 2013 2012

Търговия и услуги  1,847,391 1,432,458 - - 51,814 17,437

Производство  607,073 499,336 - - 54,522 40,273

Строителство  506,892 403,966 - - 14,625 14,625

Земеделие  65,228 92,751 - - - -

Транспорт и 
комуникации 

 
157,021 157,104 - - 5,980 17,086

Финансови и 
застрахователни 
дейности 

 

- - 170,957 103,109 96,763 24,680

Държавно 
управление 

 
- - - - 374,385 496,939

Професионални 
дейности и научни 
изследвания 

 

640,052 611,293 - - 42,938 35,599

Други индустрии  850,231 516,740 - - 79 646

  4,673,888 3,713,648 170,957 103,109 641,106 647,285

Минус загуби от 
обезценка 

 
(60,209) (35,925) (193) (82) - -

Общо  4,613,679 3,677,723 170,764 103,027 641,106 647,285
    

Географски анализ    

Европа  4,634,107 3,673,350 170,957 103,109 641,106 647,285

Азия  39,301 39,249 - - - -

Северна Америка  480 1,049 - - - -

  4,673,888 3,713,648 170,957 103,109 641,106 647,285

Минус загуби от 
обезценка 

 
(60,209) (35,925) (193) (82) - -

Общо  4,613,679 3,677,723 170,764 103,027 641,106 647,285
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В таблиците по-долу са посочени държавните ценни книжа във всички банкови портфейли, 
разпределени по дата на падежа и държава-емитент към 31 декември 2013 г. и 31 декември 
2012 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 2013 г.    

Финансови активи, държани за търгуване 
 

 
 

 
 

 
 

Държавни ценни книжа           

България - 47,012 23,059 73,849  5,701  149,621

Италия - - 1,167 -  -  1,167

Румъния  - - 5,026 1,433  -  6,459

Словения - - 10,373 -  -  10,373

Турция - - - 2,177  1,488  3,665

    

Инвестиции на разположение за продажба      

Държавни ценни книжа           

България - - 15,224 164,748  12,968  192,940

Словения - - 10,160 -  -  10,160

Общо - 47,012 65,009 242,207  20,157  374,385

 

 
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 2012 г.    

Финансови активи, държани за търгуване 
 

 
 

 
 

 
 

Държавни ценни книжа           

България 271,413 - - 125,024  2,291  398,728

Испания 4,147 - - -  -  4,147

    

Инвестиции на разположение за продажба      

Държавни ценни книжа           

България - - - -  16,782  16,782

Инвестиции държани до падеж        

Държавни ценни книжа        

България - - - 57,510  19,772  77,282

Общо 275,560 - - 182,534  38,845  496,939
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(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.  

 

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 2013 ã. Áàíêàòà ïîääúðæà îïòèìàëíà ëèêâèäíîñò, ãàðàíòèðàùà áåçïðîáëåìíîòî 
îáñëóæâàíå íà çàäúëæåíèÿòà é. Êîåôèöèåíòúò íà ëèêâèäíèòå àêòèâè ñúãëàñíî Íàðåäáà 11 íà 
ÁÍÁ êúì 31 декември 2013 ã. å 19.79%. 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. 
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(â) Ëèêâèäåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(ii) Èçëîæåíîñò íà ëèêâèäåí ðèñê 

 

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.  

 

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: 

 
  
 2013 2012 
Към края на периода 18.42% 21.41% 
Средно за периода 19.80% 18.89% 
Максимално за периода 26.60% 23.72% 
Минимално за периода 14.97% 13.73% 
 
 

 (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. 
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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, продължение 

  
     

  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 2013          
Депозити от банки 24 32,394 (32,399) (32,399) - - - - 

Депозити от други 
финансови 
институции 24 169,717 (173,846) (42,818) (19,973) (101,290) (9,765) - 
Депозити от 
нефинансови 
институции и други 
клиенти 25 5,466,980 (5,552,834) (1,082,259) (826,739) (2,206,380) (1,433,456) (4,000)
Други привлечени 
средства 26 319,898 (337,384) (4,144) (8,188) (239,809) (81,172) (4,071)
Подчинен срочен 
дълг  127,853 (135,929) (673) (1,346) (6,057) (64,808) (63,045)
  6,116,842 (6,232,392) (1,162,293) (856,246) (2,553,536) (1,589,201) (71,116)
Неусвоени кредитни 
ангажименти  - (55,802) (55,802) - - - - 
  6,116,842 (6,288,194) (1,218,095) (856,246) (2,553,536) (1,589,201) (71,116)

 
 
31 декември 2012     
Депозити от банки 24 78,524 (78,601) (55,537) - (23,064) - - 
Депозити от други 
финансови 
институции 24 153,021 (156,976) (47,856) (10,919) (86,022) (12,179) - 
Депозити от 
нефинансови 
институции и други 
клиенти 25 4,508,235 (4,578,724) (1,014,235) (719,685) (2,021,631) (823,173) - 
Други привлечени 
средства 26 316,860 (363,685) (4,198) (4,390) (21,010) (286,226) (47,861)
Подчинен срочен 
дълг  119,663 (139,835) (673) (1,346) (6,057) (7,620) (124,139)
  5,176,303 (5,317,821) (1,122,499) (736,340) (2,157,784) (1,129,198) (172,000)
Неусвоени кредитни 
ангажименти  - (79,775) (79,775) - - - - 
  5,176,303 (5,397,596) (1,202,274) (736,340) (2,157,784) (1,129,198) (172,000)
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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 декември 2013 г.: 

 
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 1,200,366  - - -  - 1,200,366  
Ценни книжа държани за търгуване 167,106  10,160  - -  - 177,266  
Деривативи държани за търгуване 5,328  8,098  4,088  -  - 17,514  
Инвестиции на разположение за 
продажба 86,445 82,225 95,727 119,509  79,934 463,840  
Инвестиции до падеж - - - -  - -
Вземания от банки и ДФИ 16,297  26,497  11,962  116,008   - 170,764  
Предоставени кредити на 
нефинансови институции 266,217  296,152  1,412,672  2,253,345   385,293  4,613,679  
Имоти, съоръжения и оборудване - - - 12,113   56,425  68,538  
Дълготрайни нематериални активи - - - 874   - 874  
Други активи 19,947  - 7,510  -  - 27,457  
  1,761,706  423,132  1,531,959  2,501,849   521,652  6,740,298  
Пасиви   
Депозити от банки и ДФИ 75,144  19,802  97,621  9,544   - 202,111  
Депозити от нефинансови 
институции и други клиенти 1,080,617  759,014  2,191,035  1,432,314   4,000  5,466,980  
Деривативи държани за търгуване 2,933  5,479  2,766  -  - 11,178  
Подчинен срочен дълг - - - 64,808   63,045  127,853  
Други привлечени средства 4,111  8,188  222,356  81,172   4,071  319,898  
Други пасиви (виж бел.1) 5,509  - 1,206  -  - 6,715  
 1,168,314  792,483  2,514,984  1,587,838   71,116  6,134,735  
Разлика в срочността на активите 
и пасивите 593,392  (369,351)  (983,025)  914,011   450,536  605,563  

 

Бележка 1: За целите на рисковите таблици, в Други пасиви са обобщени следните позиции от отчета 
за финансовото състояние: Текущи данъчни пасиви, Отсрочени данъчни пасиви, Провизии и Други 
пасиви.
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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, ïðîäúëæåíèå 

Падежна таблица към 31 декември 2012 г.: 

 
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 1,034,288 - - -  - 1,034,288
Ценни книжа държани за търгуване 386,632 11,874 11,760 -  - 410,266
Деривативи държани за търгуване 2,846 - - -  - 2,846
Инвестиции на разположение за 
продажба 15,313 170 5,153 48,289  90,812 159,737
Инвестиции до падеж 43,924 7,673 5,713 -  19,972 77,282
Вземания от банки и ДФИ 40,709 2,473 8,533 43,474  7,838 103,027
Предоставени кредити на 
нефинансови институции 214,486 219,301 869,452 1,978,140  396,344 3,677,723
Имоти, съоръжения и оборудване - - - 9,187  86,697 95,884
Дълготрайни нематериални активи - - - 540  - 540
Други активи 63,164 - 11,136 -  - 74,300
  1,801,362 241,491 911,747 2,079,630  601,663 5,635,893
Пасиви   
Депозити от банки и ДФИ 103,282 10,815 105,757 11,691  - 231,545
Депозити от нефинансови 
институции и други клиенти 1,012,752 679,470 1,993,223 822,790  - 4,508,253
Деривативи държани за търгуване 618 - - -  - 618
Подчинен срочен дълг - - - -  119,663 119,663
Други привлечени средства 1,999 - 1,253 267,954  45,654 316,860
Други пасиви (виж бел.1) 9,381 - 366 -  - 9,747
 1,128,032 690,285 2,100,599 1,102,435  165,317 5,186,668
Разлика в срочността на активите 
и пасивите 673,330 (448,794) (1,188,852) 977,195  436,346 449,225

 

Бележка 1: За целите на рисковите таблици, в Други пасиви са обобщени следните позиции от отчета 
за финансовото състояние: Текущи данъчни пасиви, Отсрочени данъчни пасиви, Провизии и Други 
пасиви.
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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 Óïðàâèòåëåí 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 ëèìèòè, 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 декември 2013 г. è 31 äåêåìâðè 2012 
г. ñà êàêòî ñëåäâà: 
  
В лева Към датата Средно Максимум Минимум 
  
31 декември 2013  
Пазарен риск 1,300,199 1,643,256 4,011,209 880,185 

31 декември 2012  
Пазарен риск 1,716,692 3,068,922 5,463,054 859,011 

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  хиляди 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 2013  
Общо активи с 
лихва 709,241 322,966 657,444 842,240 2,685,586 263,329
Общо пасиви с 
лихва 1,220,784 1,061,556 1,317,534 2,233,623 216,127 -
Общ дисбаланс на 
активите и пасивите (511,543) (738,590) (660,090) (1,391,383) 2,469,459 263,329
Кумулативен общ 
лихвен дисбаланс (511,543) (1,250,133) (1,910,223) (3,301,606) (832,147) (568,818)
  
31 декември 2012  
Общо активи с 
лихва 916,162 220,502 323,525 530,468 2,157,094 362,777
Общо пасиви с 
лихва 1,014,898 843,696 1,370,576 1,405,600 314,140 120,879
Общ дисбаланс на 
активите и пасивите (98,736) (623,194) (1,047,051) (875,132) 1,842,954 241,898
Кумулативен общ 
лихвен дисбаланс (98,736) (721,930) (1,768,981) (2,644,113) (801,159) (559,261)
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(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 2013  
Промяна в нетен лихвен доход (28,710) 28,710 
  
31  декември 2012  
Промяна в нетен лихвен доход (23,139) 23,139 

 

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

(ã) Ïàçàðåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iv) Âàëóòåí ðèñк, ïðîäúëæåíèå                                                 
В хиляди лева  31 декември 2013

    
  Лева Чуждестран-

на валута 
 Общо

Активи    

Пари и парични еквиваленти  746,013 454,353  1,200,366
Ценни книжа държани за търгуване  76,693 100,573  177,266
Деривативи държани за търгуване  16,197 1,317  17,514
Инвестиции на разположение за 
продажба 

 
168,972 294,868  463,840

Инвестиции до падеж  - -  -
Вземания от банки и други финансови 
институции 

 
117,596 53,168  170,764

Предоставени кредити на нефинансови 
институции 

 
949,847 3,663,832  4,613,679

Имоти, съоръжения и оборудване  68,538 -  68,538
Дълготрайни нематериални активи  874 -  874
Други активи  10,724 16,733  27,457

  2,155,454 4,584,844  6,740,298
  

  
Пасиви    
Деривативи държани за търгуване 10,959 219  11,178
Депозити от банки и други финансови 
институции 119,927 82,184  202,111
Депозити от нефинансови институции и 
други клиенти 

 
2,916,899 2,550,081  5,466,980

Други привлечени средства  40,130 279,768  319,898
Подчинен срочен дълг  - 127,853  127,853
Други пасиви (виж бел.1)  6,548 167  6,715

  3,094,463 3,040,272  6,134,735
 

Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута са преимуществено в евро. 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. 

 Бележка 1: За целите на рисковите таблици, в Други пасиви са обобщени следните позиции от 
отчета за финансовото състояние: Текущи данъчни пасиви, Отсрочени данъчни пасиви, 
Провизии и Други пасиви. 
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 3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ã) Ïàçàðåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iv) Âàëóòåí ðèñк, ïðîäúëæåíèå 
В хиляди лева  31 декември 2012

    
  Лева Чуждестран-

на валута 
 Общо

Активи    

Пари и парични еквиваленти  546,655 487,633  1,034,288
Ценни книжа държани за търгуване  50,304 359,962  410,266
Деривативи държани за търгуване  41 2,805  2,846
Инвестиции на разположение за продажба  87,812 71,925  159,737
Инвестиции до падеж  74,140 3,142  77,282
Вземания от банки и други финансови 
институции 

 
63,670 39,357  103,027

Предоставени кредити на нефинансови 
институции 

 
770,531 2,907,192  3,677,723

Имоти, съоръжения и оборудване  95,884 -  95,884
Дълготрайни нематериални активи  540 -  540
Други активи  14,825 59,475  74,300

  1,704,402 3,931,491  5,635,893
  

  
Пасиви    
Деривативи държани за търгуване 139 479  618
Депозити от банки и други финансови 
институции 129,614 101,931  231,545
Депозити от нефинансови институции и 
други клиенти 

 
2,433,279 2,074,956  4,508,235

Други привлечени средства  41,030 275,830  316,860
Подчинен срочен дълг  - 119,663  119,663
Други пасиви (виж бел.1)  9,377 370  9,747

  2,613,439 2,573,229  5,186,668

Àíàëèç íà ÷óâñòâèòåëíîñòòà – âàëóòåí ðèñê 

10 ïðîöåíòíî óâåëè÷åíèå íà êóðñà íà ëåâà ñïðÿìî îñíîâíèòå âàëóòè, ðàçëè÷íè îò åâðî, êúì 31 
декември 2013 г. 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 2012 ãîäèíà.  
   
Ефект в хиляди лева към  
края на годината 

  

 2013 2012  
Щатски долари 160 (542) 
Британски паунди (70) (104) 
Швейцарски франкове (14) (18) 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈß ÐÈÑÊ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(ã) Ïàçàðåí ðèñê, ïðîäúëæåíèå 

(iv) Âàëóòåí ðèñк, ïðîäúëæåíèå 

Àíàëèç íà ÷óâñòâèòåëíîñòòà – âàëóòåí ðèñê, продължение 

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

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

(д) Операционен риск, продължение  

• 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 Управителен 
Съвет и Надзорен Съвет.  

(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, пазарен и операционен риск. Към 31 декември 2013 
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 2013 г. неконсолидираната 
капиталова база на Корпоративна Търговска Банка АД се състои от:  

 

В хиляди лева 
  
Акционерен капитал 65,517 
Премийни резерви 129,312 
Фонд Резервен 325,397 
Текуща печалба 27,092 
Други резерви 135 
Общо капитал и резерви 547,453 
  
Намаления  
Нереализирана загуба от финансови инструменти държани за 
продажба (539) 
Дълготрайни нематериални активи (874) 
Общо намаления (1,413) 
  
Общо капитал първи ред 546,040 
  
Преоценъчен резерв на недвижими имоти, в които се помещава 
Банката 7,271 
Подчинен срочен дълг 96,227 
Общо капитал втори ред 103,498 
  
Допълнителни намаления на капитал първи ред и капитал втори 
ред (4,193) 
Инвестиции в акции и друга форма на дялово участие (3,156) 
Специфични провизии за кредитен риск (1,037) 

Общо капиталова база 645,345 
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3.  ÎÏÎÂÅÑÒßÂÀÍÅ ÍÀ ÏÎËÈÒÈÊÀÒÀ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÍÀ ÐÈÑÊÀ, ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

(å) Ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà çà êàïèòàëîâà àäåêâàòíîñò, ïðîäúëæåíèå 

(i) Капиталова база (Собствени средства), продължение 

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. 

(ii) Капиталови изисквания 

Към 31 декември 2013 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 12 
    Институции 4,853 
    Предприятия 353,827 
    Експозиции на дребно 146 
    Експозиции обезпечени с недвижимо имущество 17,663 
Просрочени експозиции 1,914 

    Други експозиции 15,255 
Общо капиталови изисквания за кредитен риск 393,670 
Капиталови изисквания за пазарен риск 970 
Капиталови изисквания за операционен риск 16,423 
Общо капиталови изисквания за кредитен, пазарен и 
операционен риск 411,063 
  
Допълнителни капиталови изисквания по силата на  Национална 
дискреция на БНБ 205,531 
Общо регулаторни капиталови изисквания 616,594 
  
Капиталова база 645,345 
От която капитал първи ред 543,944 
  
Свободен капитал 28,751 
Обща капиталова адекватност 12.56% 
Капиталова адекватност на капитал първи ред 10.59% 

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 2013  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 (2012, 2011 и 2010).  

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.  



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2013 г. 

36 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ПРЕЦЕНКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

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. 

(а)  Основни източници на оценъчна несигурност 

(i)  Çàãóáè îò îáåçöåíêà íà êðåäèòè è âçåìàíèÿ 

Активи, отчетени по амортизирана стойност, се оценяват за обезценка по начин, описан в 
счетоводната политика, т.2 (д)(7).  

Специфичният компонент от общите провизии за обезценка за един контрагент се отнася за 
финансови активи, оценени индивидуално и се основава на най-достоверната оценка на 
Ръководството за настоящата стойност на очакваните паричните потоци. При приблизителната 
оценка на тези парични потоци, ръководството прави преценки за финансовото състояние на 
длъжника и нетната реализируема стойност на обезпечението по кредита. Всеки обезценен 
финансов актив се разглежда по своето съдържание, след което Кредитния комитет на Банката 
независимо одобрява преценката за събираемостта на паричните потоци от финансовия актив.  

Колективно оценените загуби от обезценка покриват загуби от кредити, присъщи за портфейли 
от експозиции със сходни характеристики на кредитен риск, когато има обективно 
доказателство, че те съдържат обезценени експозиции, но индивидуално обезценените активи 
все още не могат да бъдат  идентифицирани поотделно. При преценката за необходимост от 
портфейлни загуби от обезценка, Ръководството отчита фактори като качество на кредита, 
размер на портфейла, концентрации и икономически фактори. За да се оцени необходимата 
провизия за обезценка, се правят допускания, за да се установи начинът, по който се оформят 
присъщите загуби и да се определят параметрите на необходимата пазарна информация, 
основани на исторически опит и текущите икономически условия. Точността на провизиите 
зависи от оценките на бъдещите парични потоци за загубите от обезценка на определен 
контрагент, както и от допусканията и параметрите на моделите, използвани при определянето 
на загубите от обезценка на портфейлна основа 

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)  Определяне на справедливите стойности 

Определянето на справедливата стойност на финансови активи и пасиви, за които няма 
наблюдавана пазарна цена, изисква използването на оценъчни техники, описани в 
счетоводната политика. За финансови инструменти, които се търгуват рядко и чиято цена не е 
прозрачна, справедливата стойност е по-малко обективна и изисква разнообразни степени на 
преценка, в зависимост от ликвидност, концентрация, несигурност на пазарните фактори, 
ценови предположения и други рискове, влияещи на специфичния инструмент. Допълнителна 
информация е представена в параграф „Оценка на финансови инструменти” по-долу.  
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4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ ПРЕЦЕНКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
(б) Съществени счетоводни преценки в прилагането на счетоводните политики на Банката 

Съществените счетоводни преценки, използвани при прилагането на счетоводните политики на 
Банката, включват: 

 (i) Оценка на финансови инструменти 

Счетоводните политики на Банката, свързани с оценяването по справедлива стойност, са 
представени в Бележка 2(д)(4): 

Банката определя справедливите стойности като използва следната йерархия, която 
категоризира в три нива входящите данни, използвани при техниките за оценяване на 
справедливата стойност: 

• Ниво 1 - входящите данни на ниво 1 са котираните (некоригирани) цени на 
инструменти на активните пазари за идентични финансови инструменти; 

• Ниво 2 - входящите данни на ниво 2 са входящи данни за даден актив или пасив, 
различни от котираните цени, включени в ниво 1, които, пряко или косвено, са 
достъпни за наблюдение. Тази категория включва инструменти, оценявани 
използвайки: котирани цени на подобни активи или пасиви на активни пазари; 
котирани цени на идентични или подобни активи или пасиви на пазари, които не се 
считат за активни; други техники за оценяване, където всички значими входящи 
данни са пряко или косвено достъпни за наблюдение, използвайки пазарни данни; 

• Ниво 3 - входящите данни на ниво 3 са ненаблюдаеми входящи данни за даден 
актив или пасив. Тази категория включва всички инструменти, при които техниката 
за оценяване не включва наблюдаеми входящи данни и ненаблюдаемите входящи 
данни имат значителен ефект върху оценката на инструмента.Тази категория 
включва инструменти, които се оценяват на базата на котирани цени на подобни 
инструменти, където значителни ненаблюдаеми корекции или предположения се 
изискват за да отразят разликите между инструментите; 

Справедливата стойност на финансовите активи и финансовите пасиви, които се търгуват на 
активни пазари са базирани на котирани пазарни цени на борсови или дилърски пазари. За 
всички останали финансови инструменти Банката определя справедливите стойности, като 
използва други техники за оценяване. 

Другите техники за оценяване включват модели на базата на настоящата стойност и 
дисконтираните парични потоци, сравнение с подобни инструменти, за които съществуват 
наблюдаеми пазарни цени, модели за оценяване на опции и други модели. Предположения и 
входящи данни, използвани в техниките за оценяване, включват безрискови и референтни 
лихвени проценти, кредит спредове и други премии, използвани при определянето на 
дисконтовите проценти, цени на дългови и капиталови ценни книжа, валутни курсове и цени на 
индекси на капиталови инструменти и очаквани колебания и корелация на цените.  

Целта на техниките за оценяване е да се определи справедлива стойност, която отразява 
цената, която би била получена при продажба на актив или платена при прехвърляне на пасив 
при обичайна сделка между пазарните участници към датата на оценяване. 

Банката използва общопризнати модели за оценка за определяне на справедливата стойност 
на често използвани и по-опростени финансови инструменти, като лихвен и валутен суап, при 
които се използват само наблюдаеми пазарни данни и изискват по-малко преценки и 
приблизителни оценки на ръководството. Наблюдаеми цени и входящи данни използвани в 
моделите за оценяване обикновено са налични на пазара за котирани дългови и капиталови 
инструменти, деривати, които се търгуват на борсата или извънборсови деривати като лихвени 
суапове. Тази наличност на наблюдаеми пазарни цени и входящи данни използвани в моделите 
за оценяване намалява нуждата от преценки и приблизителни оценки на ръководството и също 
така намалява несигурността, свързана с определянето на справедливите стойности. 
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(б) Съществени счетоводни преценки в прилагането на счетоводните политики на Банката, 

продължение 

(i) Оценка на финансови инструменти, продължение 

Наличността на наблюдаеми пазарни цени и входящи данни варира в зависимост от продуктите 
и пазарите и има склонността да се влияе от промени, предизвикани от специфични събития и  
общото състояние на финансовите пазари. 

В случаите, когато Банката оценява портфейл от финансови активи и финансови пасиви на 
базата на нетната експозиция, тя прилага преценка при определяне на подходящите корекции 
на ниво портфейл, като например използването на спреда  „купува-продава”. При такива 
корекции се използват наблюдаеми спредове „купува-продава” за подобни инструменти и се 
коригират според факторите, специфични за този портфейл.  

За по-сложни инструменти, Банката използва собствени модели за оценяване, които 
обикновено са разработени на базата на общопризнати методи за оценяване. Някои или всички 
значими входящи данни в тези модели може да не са наблюдаеми на пазара и са получени от 
пазарни цени или проценти или са приблизителни оценки, базирани на преценки. Пример за 
инструменти, за които има значими ненаблюдаеми данни включват някои извънборсови 
деривати, определени заеми и ценни книжа, за които няма активен пазар. Моделите за 
оценяване които използват значими ненаблюдаеми данни изискват в голяма степен 
използването на преценки и проблизителни оценки от ръководството при определяне на 
справедливата стойност. Тези преценки и приблизителни оценки, направени от ръководството 
обикновено се изискват, за да се избере подходяща техника за оценяване, за определяне на 
очакваните бъдещи парични потоци от финансовия инструмент, който се оценява, за 
определяне на вероятността от неизпълнение на задълженията от страна на контрагента и 
предварителните плащания и за избора на подходящи дисконтови проценти. 

Банката има установена система за вътрешен контрол във връзка с оценката на справедливите 
стойности. Рамката включва Управление Анализ и контрол на риска, която е независима от 
Управление Ликвидност и докладва на Управителния съвет и която носи главната отговорност 
за независимата проверка на резултата от търговските и инвестиционни дейности и на всички 
значими оценки на справедливата стойност на финансовите инструменти. Специфични 
контроли включват: 

• Проверка на наблюдаемите цени; 

• Преглед на процеса на одобрение за новите модели и за промени в 
съществуващите модели, които се извършват от Управление Анализ и контрол на 
риска; 

• Калибриране на моделите (сравнение с наблюдаеми пазарни сделки); 

• Анализ и оценка на значителните месечни отклонения в оценката; 

• Преглед на значимите ненаблюдаеми данни, корекции на оценката и значителни 
промени в справедливите стойности на инструментите от Ниво 3 сравнени с 
предходния месец, от Управление Анализ и контрол на риска; 
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(б) Съществени счетоводни преценки в прилагането на счетоводните политики на Банката, 

продължение 

(i) Оценка на финансови инструменти, продължение 

Когато се използва информация, предоставена от трети лица, като например от компании за 
услуги по определяне на цени или цени от посредници, Управление Àíàëèç è êîíòðîë íà ðèñêà 
оценява и документира доказателствата, използвани от третите лица в подкрепа на 
заключението, че такива оценки са в съответствие с МСФО. Това включва: 

• Проверка за одобрение на посредниците за определяне на пазарни цени за 
използване при оценката на съответния вид финансови инструменти; 

• Разбиране на начина, по който справедливата стойност е била достигната и 
степента, до която тя отразява реални пазарни сделки; 

• Когато цените за сходни инструменти са използвани за определяне на 
справедливата стойност, как тези цени са били коригирани, за да отразят 
характеристиките на инструмента, подлежащ на оценка; 

• Когато няколко цени са били установени за един и същ финансов инструмент, до 
каква степен е била определена справедливо стойността на инструмента, 
използвайки тези цени. 

Значими въпроси, свързани с оценката на финансови инструменти, се докладват на Одитния 
Комитет на Банката. 

 

Ñëåäâàùàòà òàáëèöà àíàëèçèðà ôèíàíñîâèòå èíñòðóìåíòè, îò÷èòàíè ïî ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò 
ïî ìîäåëè íà îöåíêà: 

 
В хиляди лева 

31 декември 2013 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3  Общо 

Финансови активи, държани 
за търгуване 171,285 5,981 - 177,266
Инвестиции на разположение 
за продажба  268,902 63,502 131,436 463,840

440,187 69,483 131,436 641,106
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(б) Съществени счетоводни преценки в прилагането на счетоводните политики на Банката, 

продължение 

(i) Оценка на финансови инструменти, продължение 

 
В хиляди лева 

31 декември 2012 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3  Общо 
    
Финансови активи, държани 
за търгуване 402,875 7,391 - 410,266
Инвестиции на 
разположение за продажба  54,201 55,140 50,396 159,737
Общо 457,076 62,531 50,396 570,003

 

Движението във финансовите инструменти от ниво 3 през 2013 г. е както следва: 

В хиляди лева  

Финансови активи на 
разположение за 

продажба 
   
Салдо към 1 януари 2013  50,396 
   
Увеличения   
Покупки  81,040 
Приходи признати в печалбата или загубата  - 
Прекласификация в ниво 3 от други нива  - 
  81,040 
Намаления   
Продажби   - 
Падеж  - 
Загуби признати в печалбата или загубата  - 
Прекласификация от ниво 3 в други нива  - 
  - 
   
Салдо към 31 декември 2013  131,436 

В ниво 3 се включени капиталови и дългови инструменти, държани по цена на придобиване, тъй 
като същите не са публично търгуеми на активен пазар и тяхната справедливата стойност не 
може да бъде надежно оценена. 

(ii) Класификация на финансовите активи и пасиви 

Счетоводната политика на Банката позволява активите и пасивите да бъдат класифицирани от 
самото начало в различни счетоводни категории при определени условия: 

• При класифициране на финансови активи или пасиви като „държани за търгуване”, 
Банката е установила, че покрива описанието за финансови активи и пасиви държани 
за тъгуване, представено в счетоводната политика; 

• При класифициране на финансови активи като държани до падеж, Банката е 
установила, че има както положително намерение, така и възможност да задържи 
активите до падежната им дата, според изискванията на счетоводната политика. 
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5.  ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – КЛАСИФИКАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ 

Â ñúîòâåòñòâèå ñ ÌÑÔÎ 7 Áàíêàòà îïîâåñòÿâà èíôîðìàöèÿ çà ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà  ôèíàíñîâèòå àêòèâè è ïàñèâè както следва: 
 
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 2013    
Пари и парични еквиваленти - - 1,200,366 - - 1,200,366 1,200,366 
Финансови активи държани за търгуване 177,266 - - - - 177,266 177,266 
Деривативи държани за търгуване 17,514 - - - - 17,514 17,514 
Инвестиции  - - - 463,840 463,840 463,840 
Вземания от банки и други финансови институции - - 170,764 - - 170,764 172,059 
Предоставени кредити на нефинансови институции и 
други клиенти - - 4,613,679 - - 4,613,679 4,633,043 
  194,780 - 5,984,809 463,840 - 6,643,429 6,664,088 
Деривативи държани за търгуване 11,178 - - - - 11,178 11,178 
Депозити от банки и други финансови институции - - - - 202,111 202,111 202,396 
Депозити от нефинансови институции и други клиенти - - - - 5,466,980 5,466,980 5,478,057 
Други привлечени средства - - - - 319,898 319,898 326,084 
Подчинен срочен дълг - - - - 127,853 127,853 127,853 
  11,178 - - - 6,116,842 6,116,842 6,145,568 
   
31 декември 2012   
Пари и парични еквиваленти - - 1,034,288 - - 1,034,288 1,034,288 
Финансови активи държани за търгуване 410,266 - - - - 410,266 410,266 
Деривативи държани за търгуване 2,846 - - - - 2,846 2,846 
Инвестиции  - 77,282 - 159,737 - 237,019 245,484 
Вземания от банки и други финансови институции - - 103,027 - - 103,027 103,027 
Предоставени кредити на нефинансови институции и 
други клиенти - - 3,677,723 - - 3,677,723 3,677,723 
  413,112 77,282 4,815,038 159,737 - 5,465,169 5,473,634 
Деривативи държани за търгуване 618 - - - - 618 618 
Депозити от банки и други финансови институции - - - - 231,545 231,545 231,545 
Депозити от нефинансови институции и други клиенти - - - - 4,508,235 4,508,235 4,508,235 
Други привлечени средства - - - - 316,860 316,860 316,860 
Подчинен срочен дълг - - - - 119,663 119,663 119,663 
  618 - - - 5,176,303 5,176,921 5,176,921 



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2013 г. 

42 

5.  ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – КЛАСИФИКАЦИЯ И СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ, 
ÏÐÎÄÚËÆÅÍÈÅ 

 
 

Таблицата по-долу анализира справедливите стойности на финансови инструменти, 
отчитани не по справедлива стойност, по ниво в йерархията на справедливите стойности, 
където се категоризира оценката по справедлива стойност. 
 

В хиляди лева Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3

Общо   
справедли

ва   
стойност 

Общо 
балансова   
стойност 

Активи    
Пари и парични 
еквиваленти 1,200,366 - - 1,200,366 1,200,366
Вземания от банки 
и други финансови 
институции - 172,059 - 172,059 170,764
Предоставени 
кредити на 
нефинансови 
институции и други 
клиенти - 50,843 4,582,200 4,633,043 4,613,679

Пасиви    
Депозити от банки 
и други финансови 
институции - 29,998 172,398 202,396 202,111
Депозити от 
нефинансови 
институции и други 
клиенти - 4,005,291 1,472,766 5,478,057 5,466,980
Други привлечени 
средства - 326,084 326,084 319,898
Подчинен срочен 
дълг - 127,853 - 127,853 127,853
 
Ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò на ïàðè÷íèте åêâèâàëåíòè, å ïðèáëèçèòåëíî ðàâíà íà îò÷åòíàòà 
èì ñòîéíîñò, ïîðàäè òîâà, ÷å ñà êðàòêîñðî÷íè.  
 

Справедливата стойност на кредитите предоставени на други клиенти е базирана на 
наблюдаеми пазарни транзакции. В случаите, когато пазарна информация не е налична, 
преценката за справедливата стойност се базира на оценъчни модели, като техники на 
дисконтирани парични потоци. Входящите данни за оценъчните техники включват 
очаквани загуби за живота на кредита, пазарни лихвени нива и прогнозни анализи. 

Справедливата стойност на депозитите от банки и други финансови институции, 
депозитите от нефинансови институции и други клиенти и други привлечени средства е 
изчислена използвайки техники на дисконтирани парични потоци прилагайки лихвените 
нива, които се предлагат към момента в страната за депозити със сходен падеж и 
условия. Справедливата стойност на депозитите на виждане е сумата платима към 
датата на финансовия отчет. 
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6. ÍÅÒÍÈ ÏÐÈÕÎÄÈ ÎÒ ËÈÕÂÈ 
В хиляди лева  2013 2012  

   
Приходи от лихви    
Приходи от лихви  от:   

 Вземания от банки  917 1,391 
 Предоставени кредити на нефинансови 

институции и други клиенти 
 

416,648 298,661 
 Финансови инструменти за търгуване и 

инвестиции на разположение за 
продажба 

 

26,386 24,053 
  443,951 324,105 
   
Разходи за лихви    
Разходи за лихви от:   
 Депозити от банки  (6,182) (8,922) 
 Депозити от други клиенти  (337,984) (214,073) 
 Подчинен срочен дълг  (8,190) (3,677) 
      Амортизация на премии по ценни книги  (3,468) (55) 
  (355,824) (226,727) 
   
 
Нетни приходи от лихви 

 
88,127 97,378 

Â ïðèõîäèòå îò ëèõâè ïî êðåäèòè íà íåôèíàíñîâè èíñòèòóöèè è äðóãè êëèåíòè ñà 
âêëþ÷åíè îáùî 49 õèë. ëåâà (31 декември 2012 г.: 57 õèë. ëåâà) íà÷èñëåíè âúðõó 
èíäèâèäóàëíî îáåçöåíåíè ôèíàíñîâè àêòèâè.  

 

7. ÍÅÒÍÈ ÏÐÈÕÎÄÈ ÎÒ ÒÀÊÑÈ È ÊÎÌÈÑÈÎÍÍÈ 
   
В хиляди лева  2013 2012  

   
Приходи от такси и комисионни   
В български лева   10,615 8,146 
В чуждестранна валута   7,171 6,818 
  17,786 14,964 
   
Разходи за такси и комисионни    
В български лева   (1,096) (980) 
В чуждестранна валута   (4,217) (2,137) 
  (5,313) (3,117) 
   

Нетни приходи от такси и комисионни 
 

12,473 11,847 
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8. ÍÅÒÍÈ ÏÐÈÕÎÄÈ ÎÒ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
В хиляди лева  2013 2012  

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

сходни деривативи 
 

5,814 7,279 
 Преоценки на дългови инструменти и 

сходни деривативи 
 

16,950 (2,074) 
  22,764 5,205 
   
Нетни приходи от търговски операции от:   
 (Загуба)/ печалба от валутни операции  (7,919) (2,597) 
 Печалба от валутна преоценка  19,597 16,623 
  11,678 14,026 
     
Нетни приходи от търговски операции  34,442 19,231 

 
 

9. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈÕÎÄÈ ÎÒ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ 
В хиляди лева  2013 2012  

Печалба от продажба на дълготрайни 
материални активи 15,519 73 
Предоставени други нефинансови услуги 16,768 6,235 
Други нетни приходи 14,305 11,821 

Други приходи от дейността 46,592 18,129 
 
Други нетни приходи включват и нетни приходи от сделки за продажба на вземания. 

 

10. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÈ ÐÀÇÕÎÄÈ 
В хиляди лева  2013 2012  

Административни разходи:  
 Разходи за персонала (19,593) (17,765) 
 Разходи за материали, наем и услуги (18,749) (14,118) 
 Амортизации (6,078) (4,224) 
 Административни, маркетинг и други 

разходи   (28,206) (20,648) 

Административни разходи (72,626) (56,755) 

Ðàçõîäèòå çà ïåðñîíàëà âêëþ÷âàò ðàçõîäè çà çàïëàòè, ñîöèàëíè è çäðàâíè îñèãóðîâêè, 
íà÷èñëåíè â ñúîòâåòñòâèå ñ ðàçïîðåäáèòå íà ìåñòíîòî çàêîíîäàòåëñòâî. Êúì 31 
декември 2013 ã. áðîÿò íà ñëóæèòåëèòå â Áàíêàòà å 592. (31 декември 2012 г.: 530). 
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11. ÇÀÃÓÁÈ ÎÒ ÎÁÅÇÖÅÍÊÀ 
  
В хиляди лева  2013 2012  

  
Увеличение  
Загуби от обезценка на предоставени 
кредити (46,066) (37,869) 

Ðåèíòåãðèðàíå íà îáåçöåíêà ïî êðåäèòè 17,408 9,667 

Нетни загуби от обезценка (28,658) (28,202) 

 

12. ÐÀÇÕÎÄÈ ÇÀ ÄÀÍÚÖÈ 
   
В хиляди лева  2013 2012  

   
Текущи данъци  (8,800) (6,119) 
   
Отсрочени данъци  (355) 1,062 

Общо данък върху печалбата признат в 
Отчета за доходите 

 
(9,155) (5,057) 

Ñúãëàñíî áúëãàðñêîòî äàíú÷íî çàêîíîäàòåëñòâî ïå÷àëáàòà íà òúðãîâñêèòå äðóæåñòâà 
ïðåç 2013 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  2013 2012  

Счетоводна печалба  80,350 61,628 
Данъци при действащи данъчни ставки 
(10% - 2013 и 2012 год.) 

 
8,035 6,162 

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

 

3,834 1,791 
Данъчен ефект от (приходи), които не са 
данъчно облагаеми 

 
(3,069) (1,834) 

Текущи данъци  8,800 6,119 

Отсрочени данъци  355 (1,062) 

Разходи за данъци  9,155 5,057 

Ефективна данъчна ставка  11.39% 8.21% 
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13. 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 
2013 ã. (2012 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 
 2013 2012 2013 2012 2013 2012
   
Финансови активи 
налични за продажба (54) (133) 796 1,233 742 1,100 

Финансови активи 
налични за продажба – 
признати в ГДД 

(796) (1,233) 105 184 (691) (1,049) 

Други активи и пасиви (31) (28) - - (31) (28) 
Преоценка ДМА (21) (21) 814 2,844 793 2,823 

Нетни данъчни активи (902) (1,415) 1,715 4,261 813 2,846 
 

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

2012
Â Îò÷åòà çà 

äîõîäèòå
Â Îò÷åòà çà 

âñåîáõâàòíèÿ 
äîõîä 

2013 

Финансови активи налични за 
продажба 1,100 - (358) 742 
Финансови активи налични за 
продажба – признати в данъчната 
декларация (1,049) 358 - (691) 
Други пасиви  (28) (3)  (31) 
Преоценка на ДМА 2,823 - (2,030) 793 
Нетни отсрочени данъчни 
(активи)/пасиви 2,846 355 (2,388) 813 

14. ÄÎÕÎÄÈ ÍÀ ÀÊÖÈß   

 
2013 2012 

Нетна печалба, подлежаща на разпределение между 
притежателите на обикновени акции на Банката за 
периода (в хиляди лева) 71,195 56,571 
Среднопретеглен брой на обикновените акции (в хиляди) 6,327 6,000 
Основни доходи на акция (в лева) 11.25 9.43 

 

През месец май 2013 г. Банката издава емисия от 551,731 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 и 
среднопретегления брой на обикновените акции в обръщение през периода. 
Среднопретегленият брой на обикновените акции в обръщение за периода е равен на 
броя на обикновените акции в обръщение в началото на периода, коригиран с броя на 
новоемитираните обикновени акции през периода, умножен по средновремеви фактор, 
базиран на периода от време, през който акциите са били в обръщение. 

Òúé êàòî Áàíêàòà íÿìà åìèòèðàíè ïîòåíöèàëíè îáèêíîâåíè àêöèè ñ íàìàëåíè ñòîéíîñòè 
и други сходни инструменти, äîõîäèòå íà àêöèÿ ñ íàìàëåíà ñòîéíîñò ñúâïàäàò ñ 
îñíîâíèòå äîõîäè íà àêöèÿ. 
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15. ÏÀÐÈ È ÏÀÐÈ×ÍÈ ÅÊÂÈÂÀËÅÍÒÈ  
    
В хиляди лева  2013 2012  

Парични средства в каса   
 В лева  43,700  39,288 
 В чуждестранна валута  246,585 188,267 
   
Разплащателна сметка в БНБ  709,049 520,560 
   
Разплащателни сметки и салда в местни 
банки с продължителност по-малка от 3 
месеца 

 

2,100 41,452 
   
Разплащателни сметки и салда в 
чуждестранни банки с продължителност по-
малка от 3 месеца 

 

198,932 244,721 
  1,200,366 1,034,288 

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.  

16. ÖÅÍÍÈ ÊÍÈÆÀ, ÄÚÐÆÀÍÈ ÇÀ ÒÚÐÃÓÂÀÍÅ 
 
В хиляди лева  2013 2012  

ДЦК, издадени от правителството на 
Република България 

 
 

Средносрочни ДЦК, деноминирани в лева  60,087 34,851 
Средносрочни ДЦК, деноминирани в    
чуждестранна валута 

 
72,843 51,852 

Дългосрочни  ДЦК, деноминирани в лева  16,607 15,453 
Дългосрочни ДЦК , деноминирани в  
чуждестранна валута 

 
85 296,572 

Корпоративни облигации деноминирани в 
чуждестранна валута 

 
5,980 7,391 

Краткосрочни чуждестранни ДЦК, 
деноминирани в чуждестранна валута 

 
1,167 - 

Средносрочни чуждестранни ДЦК, 
деноминирани в чуждестранна валута 

 
16,832 - 

Дългосрочни чуждестранни ДЦК, 
деноминирани в чуждестранна валута 

 
3,665 - 

Чуждестранни ценни книжа, деноминирани 
във валута 

 
- 4,147 

  177,266 410,266 

 

16.1 ДЕРИВАТИВИ, ДЪРЖАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ 

Към 31 декември 2013 г. Банката притежава деривативи държани за търгуване, състоящи 
се от форуърдни сделки за продажба на валута и въглеродни емисии.  



Ïðèëîæåíèÿ êúì ôèíàíñîâèòå îò÷åòè 
Корпоративна Търговска Банка АД 
Неконсолидирани финансови отчети   
За годината към 31 декември 2013 г. 

 

 48 

17. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÄÎ ÏÀÄÅÆ 
 
В хиляди лева 

 2013 2012  

ДЦК, издадени от правителството на 
Република България 

 
 

Дългосрочни  ДЦК, деноминирани в лева  - 74,140 
ДългосрочниДЦК , деноминирани в  
чуждестранна валута 

 
- 3,142 

  - 77,282 

През месец януари 2013 год., поради продажба на емисия ценни книжа в портфейл 
„Инвестиции държани до падеж“, чиято стойност представлява повече от незначителна 
част от общия портфейл, Банката прекласифицира останалите активи държани до падеж 
в портфейл „На разположение за продажба. Балансовата стойност на 
прекласифицираните активи към датата на рекласификация е в размер на 59,527 хил. лв.  

 

18. ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÍÀ ÐÀÇÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÇÀ ÏÐÎÄÀÆÁÀ 
 
В хиляди лева  2013 2012  

ДЦК, издадени от правителството на 
Република България 

 
  

Средносрочни  ДЦК, деноминирани в лева   29,217 - 
Средносрочни  ДЦК, деноминирани в 
чуждестранна валута 

 
120,316 - 

Дългосрочни  ДЦК, деноминирани в лева  27,400 - 
Дългосрочни  ДЦК, деноминирани в 
чуждестранна валута 

 
16,007 16,782 

Корпоративни облигации деноминирани в 
чуждестранна валута 

 
67,342 55,140 

Чуждестранни корпоративни облигации 
деноминирани в чуждестранна валута 

 
81,040 - 

Средносрочни чуждестранни ДЦК, 
деноминирани в чуждестранна валута 

 
10,160 - 

Капиталови инвестиции  112,358 87,815 
  463,840 159,737 
 
Капиталовите инвестиции представляват акции в местни компании и сетълмент 
институции, произтичащи от членството на Банката в тях. Инвестициите класифицирани 
като капиталови и други инструменти с нефиксиран доход за продажба се преоценяват по 
пазарна цена или по цена на придобиване, в случаите, когато справедливата им цена не 
може да бъде надеждно определена. 
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19. ÂÇÅÌÀÍÈß ÎÒ ÁÀÍÊÈ È ÄÐÓÃÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 
 
В хиляди лева  2013 2012  

Вземания от местни банки и други 
финансови институции 

 
165,081 95,271 

Вземания от чуждестранни банки и други 
финансови институции 

 
5,876 7,838 

Минус загуби от обезценка 
 

(193) (82) 
  

170,764 103,027 

Çàãóáè îò îáåçöåíêà íà ïîðòôåéëíà îñíîâà: 
   
В хиляди лева  2013 2012  

   
Състояние в началото на периода   (82) (34) 
Начислени загуби от обезценка  (111) (49) 
Реинтегрирани загуби от обезценка  - 1 

Състояние в края на периода 
 

(193) (82) 
 
 

20. ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА НЕФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ КЛИЕНТИ 
 
Àíàëèç ïî êðåäèòîïîëó÷àòåë 
   
В хиляди лева  2013 2012  

Физически лица   
 В лева  3,045 3,036 
 В чуждестранна валута  17,610 23,806 
   
Нефинансови институции и  
други клиенти 

  

 В лева  956,001 773,856 
 В чуждестранна валута  3,697,232 2,912,950 
Общо вземания от клиенти  4,673,888 3,713,648 

   
Загуби от обезценка   (60,209) (35,925) 
   
  4,613,679 3,677,723 

 

Çàãóáè îò îáåçöåíêà íà èíäèâèäóàëíà îñíîâà: 
    
В хиляди лева  2013 2012  

   
Състояние началото на периода  (15,081) (5,195) 
   
Начислени загуби от обезценка  (25,731) (25,692) 
Реинтегрирани загуби от обезценка  4,896 1,073 
Отписани  4,263 14,733 
Състояние в края на периода  (31,653) (15,081) 
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20. ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА НЕФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ И ДРУГИ КЛИЕНТИ, 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

Çàãóáè îò îáåçöåíêà íà ïîðòôåéëíà îñíîâà: 
   
В хиляди лева  2013 2012  

   
Състояние началото на периода  (20,844) (17,309) 
Начислени загуби от обезценка  (20,224) (12,128) 
Реинтегрирани загуби от обезценка  12,512 8,593 

Състояние в края на периода 
 

(28,556) (20,844) 

Общо загуби от обезценка 
 

(60,209) (35,925) 

21. ИМОТИ, МАШИНИ, 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 2012 60,263 6,771 2,143 4,035 123 6,355 79,690
Постъпили - - - - - 37,521 37,521
Прехвърлени от 
разходи за  
придобиване                  1,088 842 753 470 - (3,153) -
Отписани - (378) (535) (107) (6) - (1,026)
Към 31 декември 2012 61,351 7,235 2,361 4,398 117 40,723 116,185
 
Към 1 януари 2013 61,351 7,235 2,361 4,398 117 40,723 116,185
Постъпили - - - - - 7,068 7,068
Прехвърлени от 
разходи за  
придобиване                  36,351 1,943 782 1,725 - (40,801) -
Отписани (34,884) (254) (461) (172) (4) (729) (36,504)
Към 31 декември 2013 62,818 8,924 2,682 5,951 113 6,261 86,749
 
Àìîðòèçàöèÿ 

Към 1 януари 2012 7,291 5,603 1,727 2,554 69 - 17,244
Начислена през 
периода 2,409 818 331 475 14 - 4,047
На отписаните  - (378) (509) (97) (6) - (990)

Към 31 декември 2012  9,700 6,043 1,549 2,932 77 - 20,301
 
Към 1 януари 2013 9,700 6,043 1,549 2,932 77 - 20,301
Начислена през 
периода 3,666 1,108 435 547 13 - 5,769
На отписаните  (6,973) (252) (461) (169) (4) - (7,859)

Към 31 декември 2013 6,393 6,899 1,523 3,310 86 - 18,211
 

Балансова стойност 
Към 1 януари 2012 52,972 1,168 416 1,481 54 6,355 62,446
 
Към 31 декември 2012  51,651 1,192 812 1,466 40 40,723 95,884
 
Към 31 декември 2013 56,425 2,025 1,159 2,641 27 6,261 68,538
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21. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 
 
Справедливата стойност на земя и сгради е определена от външни, независими 
оценители на имущество, имащи призната професионална квалификация и скорошен 
опит с оценяването на имоти с местонахождение и категория сходни на оценяваните. 
Към 31 декември 2013 година справедливата стойност на земята и сградите не е 
съществено по-различна от балансовата им стойност към същата дата. Справедливата 
стойност на земя и сгради е категоризирана като справедлива стойност от Ниво 3 на база 
на входящите данни за използваната техника за оценяване. 
 

Техника за оценяване 
Значими ненаблюдаеми 
входящи данни 

Взаимовръзка между 
ключови ненаблюдаеми 
входящи данни и 
справедлива стойност 

Моделът за оценяване се базира 
на три стандартни метода – метод 
на вещната стойност, приходен 
метод и сравнителен метод. 
Справедливата стойност на 
имотите се получава като сбор от 
претеглените стойности, 
определени по отделните методи, 
както следва: 
- Вещна стойност: 5% 
- Приходна стойност: 35% 
- Сравнителна стойност: 60%. 
Методът на вещната стойност до 
най-малка степен отчита пазара и 
неговото изменение, затова 
неговата относителна тежест е 
най-малка.  
Методът на приходната стойност 
показва стойността на 
оценяваните обекти в условия на 
стабилен пазар и наемни 
отношения. 
Методът на сравнителната 
стойност отчита реалната пазарна 
цена на квадратен метър на 
обектите при осредняване на 
близки по време цени на сравними 
обекти. Тези цени се коригират с 
коефициент, който отчита 
предимствата и недостатъците на 
оценяваните обекти в сравнение с 
техните аналози. Поради тази 
причина, на този метод се дава 
най-голяма относителна тежест в 
модела. 

1. Разходи за 
стопанисване на имота 
като процент от брутния 
му годишен приход; 
2. Норма на 
възвращаемост на 
приходите от имота; 
3. Коригиращи 
коефициенти по 
отношение на аналогични 
пазарни сделки.  

Определената справедлива 
стойност ще се увеличи 
(намали) ако: 
• процентът на разходите за 
стопанисване е по-нисък 
(по-висок); 

• нормите на възвращаемост 
се понижат (увеличат); 

• коригиращите коефициенти 
се увеличат (понижат); 
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22. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

В хиляди лева 
 
Îò÷åòíà ñòîéíîñò 
Към 1 януари 2012 1,989
Постъпили 347
Отписани (127)
Към 31 декември 2012 2,209
 
Към 1 януари 2013 2,209
Постъпили 643
Отписани (15)
Към 31 декември 2013 2,837
 
Àìîðòèçàöèÿ 
Към 1 януари 2012 1,619
Начислена през периода 177

На отписаните (127)

Към 31 декември 2012 1,669
 
Към 1 януари 2013 1,669
Начислена през периода 309

На отписаните (15)

Към 31 декември 2013 1,963
 
Балансова стойност 
Към 1 януари 2012 370
 
Към 31 декември 2012  540
 
Към 31 декември 2013  874
 

23. ÄÐÓÃÈ ÀÊÒÈÂÈ 
   
В хиляди лева  2013 2012  

Авансови плащания  2,207 2,070 
Разходи за бъдещи периоди  7,510 11,136 
Активи за препродажба  85 92 
Други активи  17,655 61,002 
  27,457 74,300 
 
Други активи включват вземания по сделки за продажба на деривативи. 

24. ÄÅÏÎÇÈÒÈ ÎÒ ÁÀÍÊÈ È ÄÐÓÃÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ 
   
В хиляди лева  2013 2012  

   
 В лева  119,927 129,614 
 В чуждестранна валута  82,184 101,931 

  202,111 231,545 
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25. ÄÅÏÎÇÈÒÈ ÎÒ ÍÅÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÈ È ÄÐÓÃÈ ÊËÈÅÍÒÈ 
   
В хиляди лева  2013 2012  

Физически лица   
 В лева  2,053,110 1,368,900 
 В чуждестранна валута  1,949,040 1,264,915 
   
Нефинансови институции и друг клиенти   
 В лева  863,789 1,064,379 
 В чуждестранна валута  601,041 810,041 
   
  5,466,980 4,508,235 
 

26. ÄÐÓÃÈ ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ 
   
В хиляди лева  2013 2012  

  
 

 

Задължения по заемни средства от банки  101,807 88,949 
Задължения по финансов лизинг  130 30 
Други  217,961 227,881 
  

319,898  
 

 316,860 
 
Â Задължения по заемни средства îò áàíêè ñà âêëþ÷åíè ïðèâëå÷åíè ñðåäñòâà в размер 
на 44,071 хил. лв. 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 и средства в размер на 57,736 хил. лв. с цел 
финансиране на малки и средни предприятия, които също са отразени в Задължения по 
заемни средства. 
 
В Други се включват получени средства от чуждестранни финансови институции. 

 

27. ÄÐÓÃÈ ÏÀÑÈÂÈ 
   
В хиляди лева  2013 2012  

   
Разсрочени такси и комисионни  301 415 
Други кредитори  523 188 
Други пасиви  35 144 
  859 747 
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28. ÊÀÏÈÒÀË È ÐÅÇÅÐÂÈ 

(a)   Çàïèñàí àêöèîíåðåí êàïèòàë 
В хиляди лева Брой 

акции
Номинална 

 Стойност 
Към 31 декември 2013     
Записан акционерен капитал 6,551,731 65,517 
  
Към 31 декември 2012  
Записан акционерен капитал      6,000,000 60,000 

Записаният акционерен капитал на Банката към 31 декември 2013 г. е 65,517 хиляди лева 
и е напълно внесен.  Капиталът на Банката се състои от 6,551,731 обикновени акции с 
право на глас, всяка с номинал 10 лева. През второто тримесечие на 2013 г. бе 
финализирана процедурата по увеличението на капитала на КТБ АД и през месец май бе 
издадена емисия от 551,731 нови акции.  

(á) Çàêîíîâè ðåçåðâè  

Законовите резерви включват суми, заделени за цели, регламентирани в местното 
законодателство. Съгласно българското законодателство Банката е задължена да 
задели най-малко 1/10 от годишната си печалба като законови резерви до момента, в 
който съвкупната им сума достигне до 1/10 от акционерния капитал на Банката.    

(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. 

 

29. 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.  
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29. ÏÎÅÒÈ ÀÍÃÀÆÈÌÅÍÒÈ È ÓÑËÎÂÍÈ ÇÀÄÚËÆÅÍÈß, ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

(á) Çàäáàëàíñîâè àíãàæèìåíòè, продължение 
В хиляди лева 2013 2012  

  Банкови гаранции и акредитиви    
 В лева   75,522  75,117 
 В чуждестранна валута  59,118  51,773 

134,640  126,890 

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. 
 

 30. ÑÄÅËÊÈ ÑÚÑ ÑÂÚÐÇÀÍÈ ËÈÖÀ 

В хиляди лева 
 

Сделки с 
Асоции-

рани 
предпри-

ятия 
  

Сделки с 
Дъщерни 
предприя-

тия
  

Сделки с 
лица, 
които 

управля-
ват или 

контроли-
рат 

Банката
  

Сделки с 
лица, които 

са свързани с 
управляващи-

те и 
контролира-
щи Банката 

  

Сделки 
със 

служители 
на 

Банката 
  

Предоставени 
кредити      
Експозиция към 1 
януари 2013 г. - - 10,935 5,640 2,618 
Изменение през 
годината - - (9,648) 15,750 (87) 
Експозиция към 31 
декември 2013 г. - - 1,287 21,390 2,531 
Привлечени 
средства    
Експозиция към 1 
януари 2013 г. 257 448 76,704 127,803 9,464 
Изменение през 
годината 737 387 4,287 (15,347) 2,691 
Експозиция към 31 
декември 2013 г. 994 835 80,991 112,456 12,155 
Условни 
задължения     
Експозиция към 1 
януари 2013 г. - - 284 5,017 161 
Изменение през 
годината - - 8 (1,833) (1) 
Експозиция към 31 
декември 2013 г. - - 292 3,184 160 
Възнаграждения 
на управляващите - - 1,392 - - 

 

31. ÑÚÁÈÒÈЯ ÑËÅÄ КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

Íÿìà ñúáèòèÿ, âúçíèêíàëè ñëåä края íà îò÷åòния период, êîèòî äà èçèñêâàò 
äîïúëíèòåëíî îïîâåñòÿâàíå èëè êîðåêöèè âúâ ôèíàíñîâèòå îò÷åòè íà Áàíêàòà. 
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