








































































ДОКЛАД 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  

КЪМ 31 декември 2015 г. 

(на консолидирана 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 2015 г. „Първа инвестиционна банка” АД (ПИБ, Банката) продължи 

успешното си развитие като иновативна, стабилна и коректна кредитна институция. 

Основни моменти от дейността на ПИБ през 2015 г.: 

 На 30 януари 2015 г. бе представен неконсолидираният неодитиран финансов 

отчет на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2014 г.; 

 На 03 февруари 2015 г. ПИБ АД представи допълнени неодитирани финансови 

отчети към 30 септември 2014 г. на неконсолидирана и на консолидирана база; 

 На 4 март 2015 г. бе представен и консолидираният неодитиран финансов отчет 

на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2014 г. 

 На 01 април 2015 г. бе оповестен годишният неконсолидиран (одитиран) 

финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 2014 г., а на 

24 април 2015 г. - годишният консолидиран (одитиран) финансов отчет на Първа 

инвестиционна банка АД към 31 декември 2014 г.; 

 Неконсолидираният (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна 

банка АД към 31 март 2015 г. бе оповестен на 30 април 2015 г.; 

 На 12 май 2015 г. бе публикувана покана за свикване на редовно общо събрание 

на акционерите на „Първа инвестиционна банка” АД; 

 Уведомление за рейтингите на Първа инвестиционна банка от агенция Fitch 

Ratings бе публикувано на 20.05.2015 г.; 
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 Консолидираният (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна банка 

АД към 31 март 2015 г. бе подаден на 02.06.2015 г.; 

 Резултатите от редовното годишно Общо събрание на акционерите на Първа 

инвестиционна банка АД, проведено на 15 юни 2015 г., бяха публикувани на 16 

юни 2015 г., а на 17 юни 2015 г. бе оповестен и протоколът Общото събрание; 

 На 8 юли 2015 г. бе публикувано уведомление на основание чл. 100ш, ал.1, т.1 и 

ал.2 от ЗППЦК за промени в Устава на "Първа инвестиционна банка" АД; 

 На 27 юли 2015 г. бе публикувано уведомление на основание чл.100ш, ал.1, т.2 и 

ал.2 от ЗППЦК и чл.85, ал,1, т.7 от Наредба № 38 за изискванията към дейността 

на инвестиционните посредници за промени в контролните органи на "Първа 

инвестиционна банка" АД (вписан в ТР нов член на Надзорния съвет, Юрки 

Коскело, избран от Общото събрание на акционерите, проведено на 

15.06.2015 г.); 

 Неконсолидираният (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна 

банка АД към 30 юни 2015 г. бе оповестен на 30.07.2015 г., а консолидираният 

(неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД към същата 

дата – на 31.08.2015 г.; 

 Неконсолидираният (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна 

банка АД към 30 септември 2015 г. бе оповестен на 30.10.2015 г., а 

консолидираният (неодитиран) финансов отчет на Банката към същата дата – на 

30.11.2015 г.; 

 На 24 ноември 2015 г. бе публикувано уведомление за промени в управителните 

органи и промени в организационната структура на „Първа инвестиционна 

банка“ АД, а именно: създаването на функцията Главен изпълнителен директор 

и длъжностите на Главен директор по риска и Главен директор по 

съответствието, избор на Главния финансов директор на Банката Живко 

Тодоров за нов член на Управителния съвет и освобождаване на досегашните 

членове на Управителния съвет Ивайло Иванов, Мариана Саджаклиева, Милка 

Тодорова и Чавдар Златев, преизбирането на изпълнителните директори 

Димитър Костов, Васил Христов и Светослав Молдовански за членове на 

Управителния съвет за нов мандат, създаването на Ръководен комитет. 

Обявлението за промените е вписано на 24 декември 2015 г. в Търговския 
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регистър, воден от Агенция по вписванията, а уведомлението за вписването бе 

публикувано на 28 декември 2015 г.;  

 На 28 декември 2015 г. бе публикувана покана за годишна среща с миноритарните 

акционери на ПИБ АД, насрочена за 1 февруари 2016 г. 

Преглед на дейността на ПИБ към 31 декември 2015 г. на консолидирана основа 

• Данни за активите към 31 декември 2015 г.  

Балансовото число на Банката към 31.12.2015 г. нараства с 58 млн. лв. или с 

0.65% спрямо 31.12.2014 г. и достига 8,885 млн. лв. Вземанията от клиенти са в 

размер на 5,194 млн. лв. Намалението спрямо 31.12.2014 г. е в размер на 

616 млн. лева.  

• Данни за печалбата към 31 декември 2015 г. на консолидирана основа  

Нетната печалба на Банката към 31 декември 2015 г. възлиза на 17,925 хил. лв. 

Общите приходи от банкови операции за същия период възлизат на 421,625 

хил. лв. Нетният лихвен доход е в размер на 263,574 хил. лв., а нетният доход 

от такси и комисиони  84,232 хил. лв. 

• Капиталови ресурси  

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 31 декември 2015 г. 

достига 14.72 %. Адекватността на капитала от първи ред е 14.23%. 

Капиталовите съотношения са изчислени съгласно правната рамка на CRD4.  

• Ликвидност 

Коефициентът на ликвидност на ПИБ АД, изчислен съгласно изискванията на 

Наредба 11 на БНБ, към 31 декември 2015 г. достига 26.54 %, показвайки 

стабилна ликвидна позиция.  
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• Общо 162 клонове и офиси в страната     

Към 31 декември 2015 г. общият брой на клоновете и офисите на Първа 

инвестиционна банка АД в България е 162. 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 декември 2015 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  
 
Следните изменения към съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от 
ЕС, са в сила за отчетния период: 

• Годишни подобрения 2011 г. – 2013 г. (издадени на 12 декември 2013 г.), в сила 
от 1 юли 2014 г., приети от ЕС на 18 декември 2014 г., публикувани в ОВ на 19 
декември 2014 г., за ЕС в сила от 1 януари 2015 г. 

• КРМСФО 21 Налози (издадено на 20 май 2013 г.) в сила от 1 януари 2014 г., 
прието от ЕС на 13 юни 2014 г., публикувано в ОВ на 14 юни 2014 г., за ЕС в 
сила от 17 юни 2014 г. 

Приемането на тези изменения към съществуващи стандарти не е довело до 
промени в счетоводната политика на дружеството. 
б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако 
участва в такава група:  
 
Дъщерното дружество „Фрамас Ентърпрайсис Лимитед“ (Framas Enterprises 
Limited) беше прекратено на 7 декември 2015 г.  
Бяха направени промени в Съвета на директорите на дъщерното дружество 
„Дайнърс Клуб България“ АД с ЕИК 121230735, съответно вписани в Търговския 
регистър по делото на дружеството.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 2015 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:  
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 към 30 септ 2015 г към 31 дек 2015 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 30 септ 2015 г. Към 31 дек 2015 г. 

Брой акции %  
от капитала Брой акции %  

от капитала 
Васил Христов 21 676 0,02 Без промяна 
Мая Ойфалош  2 350 0,00 Без промяна 
Димитър Костов 0 0 Без промяна 
Светослав Молдовански 0 0 Без промяна 
Ивайло Иванов* 0 0 Без промяна 
Мариана Саджаклиева* 0 0 Без промяна 
Милка Тодорова* 4935 0,004 Без промяна 
Чавдар Златев* 523 0,00 Без промяна 
Живко Тодоров** вж. ** вж. ** 0 0,00 

 
*Освобождаването като член на УС е вписано в Търговския регистър на 24.12.2015 г. 
**Изборът за член на УС е вписан в Търговския регистър на 24.12.2015 г. 
 

Членове на Надзорния съвет 
Към 30 септ 2015 г. Към 31 дек 2015 г. 

Брой акции % от 
капитала Брой акции % 

от капитала 

Евгени Луканов  168 739 0,1 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: 
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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 
декември 2015 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на Банката. 
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