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ДОКЛАД 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  

КЪМ 31 март 2018 г. 

(на консолидирана основа), 

изготвен съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 100о1, ал. 7 от Закона за 
публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 33, ал. 1, т. 2 и т. 7 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 

 

През първото тримесечие на 2018 г. Първа инвестиционна банка АД (ПИБ, 

Банката) продължи успешното си развитие като иновативна, стабилна и коректна 

кредитна институция. 

Основни моменти от дейността на ПИБ към 31 март 2018 г.: 

 На 26 януари 2018 г. бе представен неконсолидираният неодитиран финансов отчет 

на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2017 г.; 

 На 20 февруари 2018 г. бе оповестено вписването в Търговския регистър и регистър 

на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на Чавдар Георгиев Златев като член на 

Управителния съвет и изпълнителен директор на „Първа инвестиционна банка“ 

АД. Със същото вписване е направено и заличаване на г-жа Мая Ойфалош като 

член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Банката поради настъпила 

смърт - обстоятелство, оповестено през октомври 2017 г.; 

 На 1 март 2018 г. бе представен консолидираният неодитиран финансов отчет на 

Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2018 г. 
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• Преглед Данни за балансовите позиции към 31 март 2018 г.  

Балансовото число на Банката към 31.03.2018 г. достига 8,727 млн. лв. и по този начин 
Първа инвестиционна банка АД запазва мястото си сред водещите банки в българската 
банкова система. Депозитите от други клиенти към 31.03.2018 г. са в размер на 
7,480 млн. лв. и по този показател отново Банката затвърждава позицията си в първите 
кредитни институции в страната. Счетоводният собствен капитал към края на първо 
тримесечие на 2018 г. възлиза на 863 млн. лв. Вземанията от клиенти по балансова 
стойност са в размер на 5,164 млн. лв. 

• Данни за печалбата към 31 март 2018 г. на консолидирана основа  

Нетната печалба на Банката за първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 22,868 хил. 
лв., с 2,432 хил. лв. повече от същия период на 2017 г. Общите приходи от банкови 
операции за този период възлизат на 94,424 хил. лв., нарастване с 420 хил. лв. спрямо 
първите три месеца на 2017 г. Нетният лихвен доход е в размер на 65,492 хил. лв., 
нетният доход от такси и комисиони е 23,212 хил. лв., а увеличението спрямо първо 
тримесечие на 2017 г. е съответно 1,316 хил. лв. и 1,861 хил. лв. 

• Капиталови ресурси  

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 31 март 2018 г. достига 
15,70 %. Адекватността на капитала от първи ред е също 15,70%, а съотношението на 
базовия собствен капитал от първи ред е 12,69%. През периода Банката спазва и 
съществено превишава регулаторните капиталови изисквания. 

• Ликвидност 

Коефициентът на ликвидност на ПИБ АД, изчислен съгласно изискванията на Наредба 
11 на БНБ, към 31 март 2018 г. достига 22,41 %, показвайки стабилна ликвидна 
позиция.  

• Общо 153 клонове и офиси в страната     

Към 31 март 2018 г. общият брой на клоновете и офисите на Първа инвестиционна 
банка АД в България е 153. Броят на клоновете и офисите отразява придържането към 
политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа 
на Банката. 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31 март 2018 г. 
ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 7  

ОТ НАРЕДБА №2 
за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 

книжа и за разкриването на информация  

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  
 
Следните изменения на съществуващите стандарти, издадени от Съвета по международни 
счетоводни стандарти и приети от ЕС, са в сила за текущия период: 

• МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (издаден на 28 май 2014 г.), включително 
измененията в МСФО 15: Влизане в сила на МСФО 15 (издаден на 11 септември 
2015 г.), приет от ЕС на 22 септември 2016 г., публикуван в Официален вестник на 29 
октомври 2016 г. 

• МСФО 9 Финансови инструменти (издаден на 24 юли 2014 г.), одобрен от ЕС на 22 
ноември 2016 г., публикуван в Официален вестник на 29 ноември 2016 г. 

• Пояснения към МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (издадени на 12 април 
2016 г.), одобрени от ЕС на 31 октомври 2017 г., публикувани в Официален вестник на 
9 ноември 2017 г. 

• Изменения в МСФО 4: Прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти с МСФО 4 
Застрахователни договори (издадени на 12 септември 2016 г.), приети от ЕС на 3 
ноември 2017 г., публикувани в Официален вестник на 9 ноември 2017 г. 

• Годишни подобрения на цикъла на стандартите на МСФО за периода 2014-2016 г. 
(издадени на 8 декември 2016 г.), одобрено от ЕС на 7 февруари 2018 г., публикувано в 
Официален вестник на 8 февруари 2018 г. 

• Изменения в МСФО 2: Класификация и оценяване на сделки за плащане на базата на 
акции (издадени на 20 юни 2016 г.), приети от ЕС на 26 февруари 2018, публикувани в 
Официален вестник на 27 февруари 2018 г. 

• Изменения на МСС 40: Трансфери на инвестиционни имоти (издадени на 8 декември 
2016 г.), одобрени от ЕС на 14 март 2018 г., публикувани в Официален вестник на 15 
март 2018 г. 

• КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и предварителни плащания (издадени на 8 
декември 2016 г.), одобрени от ЕС на 28 март 2018 г., публикувани в Официален 
вестник на 3 април 2018 г. 
Приемането на тези изменения в съществуващи стандарти не доведе до промени в 
счетоводната политика на Банката, с изключение на прилагането на МСФО 9. 
МСФО 9 „Финансови инструменти“ заменя МСС 39 „Финансови инструменти: 
признаване и оценяване”. Новият стандарт въвежда значителни промени в 
класификацията и оценяването на финансови активи и нов модел на очакваната 
кредитна загуба за обезценка на финансови активи. МСФО 9 включва и ново 
ръководство за отчитане на хеджирането.  
Ръководството на Банката е идентифицирало следните области, които са със 
съществен ефект от прилагането на МСФО 9: 
Класификацията и оценяването на финансовите активи на Банката са прегледани на 
базата на новите критерии, които взимат под внимание договорените парични 
потоци за активите и бизнес модела, по който те са управлявани. Ръководството 
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държи повечето финансови активи, за да събира съответните парични потоци и 
оценява видовете парични потоци, за да класифицира правилно финансовите активи. 
Ръководството преценява част от финансовите активи, държани до падеж, да 
продължат да бъдат отчитани по амортизирана стойност, а други, в размер на 9,785 
хил. лв. да бъдат отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, тъй 
като паричните потоци по тях не представляват само плащания на главница и лихви. 
Ръководството не отчита съществен ефект в печалбата или загубата при тази 
промяна в отчитането. 
Някои от финансовите активи на разположение за продажба на стойност 18,286 хил. 
лв. от 01.01.2018 г. ще бъдат оценявани по справедлива стойност в печалбата или 
загубата, тъй като паричните потоци не представляват само плащания на главница и 
лихви. Свързаните с тези финансови активи печалби от преоценка по справедлива 
стойност ще бъдат прехвърлени от резерв от преоценка на финансови активи на 
разположение за продажба в други резерви и неразпределената печалба към 1 януари 
2018 г. Ръководството не очаква съществен ефект при компонентите на собствения 
капитал при тази промяна в отчитането. 
Други финансови активи, държани от Банката към 01.01.2018 г., включват: 
- инструменти на собствения капитал в размер на 15,820 хил. лв., класифицирани 
досега като финансови активи на разположение за продажба, които ще се отчитат 
като финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата. В тази 
връзка Банката преквалифицира към 1 януари 2018 г. от преоценъчен резерв, нетно от 
данък в други резерви и неразпределени печалби 4,904 хил. лв. 
- инструменти на собствения капитал в размер на 4,164 хил. лв., държани за 
търгуване, оценявани досега по справедлива стойност в печалбата или загубата, 
които Банката продължат да оценява по този начин и съгласно МСФО 9; 
- дългови инструменти в размер на 9,830 хил. лв., класифицирани досега като държани 
до падеж и оценявани по амортизирана стойност, които изпълняват критериите за 
отчитането им по амортизирана стойност съгласно МСФО 9. 
МСФО 9 изисква печалби или загуби, реализирани при продажбата на капиталови 
инструменти, отчитани като финансови активи по справедлива стойност в другия 
всеобхватен доход, вместо да бъдат отчитани в печалбата или загубата, да бъдат 
прехвърлени от резерви в неразпределената печалба. През 2017 г. Банката не е отчела 
печалба или загуба във връзка с продажба на капиталови инструменти, отчитани 
като финансови активи на разположение за продажба. 
Обезценка на базата на очакваната загуба следва да бъде призната относно 
вземанията от клиенти на Банката и инвестициите в активи, класифицирани като 
държани за продажба и държани до падеж, освен ако те не бъдат класифицирани по 
справедлива стойност в печалбата или загубата съгласно новите критерии. На 
базата на извършените към 01.01.2018 г. изчисления Банката очаква известно 
увеличение на обезценката на вземания от клиенти с в размер на 104,928 хил. лв.. 
Инструментите на собствения капитал няма да могат да бъдат оценявани по 
себестойност намалена със загуби от обезценка. Вместо това всички тези инвестиции 
ще бъдат оценявани по справедлива стойност. Промените в справедливата стойност 
ще бъдат представени в текущата печалба или загуба, освен ако Банката не ги 
представя без право на отмяна в другия всеобхватен доход. 
Към 01.01.2018 г. Банката възнамерява да представя промените в справедливата 
стойност на инвестициите в инструменти на собствения капитал в печалбата или 
загубата, а не в другия всеобхватен доход.  

 
б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава 
група:  
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Към 31 март 2018 г. са настъпили промени в икономическата група на Първа инвестиционна 
банка АД: 

На 03.01.2018 г. в ТР е вписана като втори управител в дъщерното дружество „АМС 
имоти“ ЕООД Анелия Михайлова Крушкова. 

На 03.01.2018 г. в  ТР по партидата на дъщерното дружество „Търнараунд 
Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 202475975, Милка Димитрова Тодорова е заличена като 
управител 

 
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:  
 
Вж. „б” по-горе. 
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 за 2018 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:  
 

 към 31 декември 2017 г към 31 март 2018 г 
  Брой 

акции 
% от 

капитала 
Брой 
акции 

% от 
капитала 

Г-н Цеко Минев 46 750 000 42,50% 46 750 000 42,50% 
Г-н Ивайло Мутафчиев 46 750 000 42,50% 46 750 000 42,50% 

 

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:  
 

Членове на Управителния 
съвет 

Към 31 декември 2017 г. Към 31 март 2018 г. 

Брой акции %  
от капитала 

Брой 
акции 

%  
от 

капитала 
Неделчо Неделчев 350 0,00 Без промяна 
Чавдар Златев* N.A. 523 0.00 
Севдалина Василева 0 0,00 Без промяна 
Светослав Молдовански 0 0,00 Без промяна 
Светозар Попов 0 0,00 Без промяна 
Живко Тодоров 0 0,00 Без промяна 
Надя Кошинска 234 0,00 Без промяна 

 
*Вписан като член на УС на 20 февруари 2018 
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Членове на Надзорния 
съвет 

Към 31 декември 2017 г. Към 31 март 2018 г. 

Брой акции % от 
капитала Брой акции % 

от капитала 
Евгени Луканов  337 139 0,31 Без промяна 
Мая Георгиева  11 388 0,01 Без промяна 
Йордан Скорчев  19 125 0,02 Без промяна 
Георги Мутафчиев  9 454 0,01 Без промяна 
Радка Минева - 0,00 Без промяна 
Юрки Коскело - 0,00 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 
публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на 
кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 31 март 2018 г. не са 
настъпили събития извън обичайната дейност на Банката. 
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