
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  

КЪМ 31 МАРТ 2009 Г. 

(на неконсолидирана основа), 

изготвен съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33, ал. 1, т. 2 и т. 6 и ал. 3 от Наредба № 2 на 

Комисията за финансов надзор (КФН) за проспектите при публично предлагане и 
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на 

информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа  

 

През изминалото първо тримесечие на 2009 г. „Първа инвестиционна 

банка” АД (ПИБ, Банката) продължи успешното си развитие, утвърждавайки по 

категоричен начин мястото си на иновативна, стабилна и коректна кредитна 

институция на банковия пазар в страната и на Балканите. 

Основни моменти от дейността на ПИБ през първите три месеца на 2009 г.: 

 На 21 януари 2009 г. Първа инвестиционна банка АД сключи с Българска банка 

за развитие АД (ББР) договор за предоставяне на средства в размер на 20 млн. 

лв. по Програма за целево рефинансиране на търговски банки, а на 26 март 

2009 г. Банката сключи с ББР договор за кредитна линия в размер на 5 млн. лв. 

по Програма за предоставяне на целеви кредитни линии на търговските банки, 

предназначени за финансиране на селскостопански производители. 

 На 28 януари 2009 г. ПИБ АД представи тримесечен финансов отчет 

(неконсолидиран) за дейността си за четвъртото тримесечие на 2008 г.; 

 На 27 февруари 2008 г. ПИБ АД представи тримесечен финансов отчет 

(консолидиран) за дейността си за четвъртото тримесечие на 2008 г.; 

 На 31 март 2009 г. бе представен неконсолидираният годишен отчет на ПИБ за 

2008 г., а на 15 април 2009 г. – консолидираният годишен отчет на ПИБ за 

2008 г. 
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Преглед на дейността на ПИБ към 31 март 2009 г. на неконсолидирана основа 

 Данни за активите към 31 март 2009 г.  

Балансовото число на Банката към 31.03.2009 г. e 4,229 млн. лв. и е с 

27,5 млн. лв. по-малко спрямо 31.12.2008 г. Намалението на активите от 

погасяването на задължения по други привлечени средства през периода беше в 

голяма степен компенсирано както от нетния ръст на депозитите в размер на 

24 мл. лв., така и с привличането на 25 млн. лв. от Българска банка за развитие 

АД по Програма за целево рефинансиране на търговски банки и по Програма за 

предоставяне на целеви кредитни линии на търговските банки, предназначени за 

финансиране на селскостопански производители.  

В условия на все по-силна конкуренция и пазарният дял на ПИБ остава 

стабилен, като тя запазва своята конкурентна пазарна позиция. 

 Кредитен портфейл и качество на активите  

Към 31.03.2009 г. балансовата стойност на кредитния портфейл е 2,992 млн. лв. 

спрямо 2,946 млн. лв. към 31.12.2008 г. Нетното нарастване е в размер на 

46 млн. лв. 

 Данни за печалбата към 31.03.2009 г. на неконсолидирана основа  

Нетната печалба на Банката към 31.03.2009 г. достига 12,649 хил. лв., което 

представлява намаление с  2,421 хил. лв. спрямо същия период на предходната 

година. 

 Ликвидност и финансиране на дейността  

Банката продължава да поддържа изключително висока ликвидност, като към 

31 март 2009 г. коефициентът на ликвидност на Банката е 23,81%, изчислен 

съгласно Наредба № 11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността 

на банките. 

 Капиталови ресурси  

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 31 март 2009 г. 

достига 12,56 %. При изчисляване на капиталовата адекватност ПИБ прилага 

новото споразумение за капитала (Базел II), така както е възприето в 

европейските директиви и Наредба №8 на БНБ.   
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http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vWebPagesByADOptionBG/468113B227473D02C2256B50004A018A?OpenDocument&count=-1&BG
http://www.bnb.bg/bnb/home.nsf/vWebPagesByADOptionBG/468113B227473D02C2256B50004A018A?OpenDocument&count=-1&BG
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 Общо 159 клонове и офиси в страната и чужбина.  

Към 31 март 2009 г. общият брой на клоновете и офисите на Първа 

инвестиционна банка АД в България и в чужбина достигна 159. В съответствие 

с политиката си за оптимизиране на ефективността на клоновата мрежа през 

първото тримесечие на 2009 г. Банката откри два нови офиса в кв. Драгалевци в 

гр. София и в МОЛ Пловдив в гр. Пловдив и закри офисите си в завод ЛВК-

Винпром АД в гр. Търговище, в търговски център „Суми” в гр. Враца и в 

търговски център „Валан” в гр. Банско. 

Основните цели на Банката през 2009 година ще бъдат свързани с продължаване 

на политиката на поддържане на висока ликвидност, капиталова адекватност и 

управление на кредитния портфейл с повишени изисквания към риска предвид 

променливата обстановка на международните финансови пазари. Едновременно с това 

Банката ще продължи предлагането на банкови продукти и услуги, отговарящи на 

търсенето; запазване на високото ниво на качеството на обслужване и участие в 

усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз. 

 



Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.03.2009 Г.  
ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 6  
ОТ НАРЕДБА №2 

за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 
книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 

ценни книжа 

a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за 
тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения 
капитал на емитента  
 
Няма настъпили събития. 

 
б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава 
група:  
 
Няма настъпили събития. 

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като 
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 
дейност:  
 
Няма настъпили събития. 

 
г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани 
прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от 
текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще 
повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие: 
 
Не са публикувани прогнози за резултатите от 2009 година. 

 
д) данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото 
събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата 
гласове за периода от края на предходния тримесечен период:  
 

  Брой акции % от капитала
Г-н Цеко Минев 31,830,000 28,94
Г-н Ивайло Мутафчиев 31,830,000 28,94
Legnano Enterprise Limited, Кипър 8,450,000 7,68
Domenico Ventures Limited, Британски Вирджински 
острови 

10 695 000 9,72

Rafaela Consultants Limited, Британски Вирджински 
острови 

10 695 000 9,72

 
е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края 
на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния 
тримесечен период за всяко лице поотделно:  
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Към 31 декември 2008 г. Към 31 март 2009 г. 
Членове на 

Управителния съвет Брой 
акции 

%  
от капитала

Брой акции
%  

от капитала 

Евгени Луканов  111 888 0,1 168 739 0,1 

Матьо Матеев  19 125 0,02 Без промяна 

Йордан Скорчев  19 125 0,02 Без промяна 

Мая Георгиева  11 388 0,01 Без промяна 

Мая Ойфалош  2 350 0,00 Без промяна 

Радослав Миленков  2 841 0,00 Без промяна 

Иван Иванов 68 925 0,06 Без промяна 
 

Към 31 декември 
2008 г. 

Към 31 март 2009 г. 
Членове на Надзорния 

съвет 
Брой акции

% от 
капитала

Брой акции % от капитала 

Георги Мутафчиев  9 454 0,01 Без промяна 

Калоян Нинов 47 813 0,04 Без промяна 
Тодор Брешков 41 107 0,03 Без промяна 

 
ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи 
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; 
ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани 
производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за 
всяко производство поотделно:  
 
Няма настъпили събития. 

 
з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово 
дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на 
взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен 
процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок: 
 
Първа инвестиционна банка АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е 
предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 31 март 
2009 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на Банката. 
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