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Konue Ao:
Br,lrapcra QoH4ona 6opca - Co$ur Al
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rp. Co$ux

Omuocuo: Kouconudupauu &uuaucoeu omuemu ua llupea uueecmuuuouua 6aurca A/( rctu
30 rouu 2010 e. (ueodumupauu)

YeaNaer4r4 foclloAa,

Crr:rauro I{3I{cKBaHLItra ua 3axona :a ny6ruvHoro npeAnaraHe Ha ueHHr4 KHrlxa (3lIiIUK) u uape46ure :a
rlpl4naraHero My, B KaqecrBoro cr{ ua ny6nuvno Apy}KecrBo, npflnoxeno Bu r43rrpauraMe rprrMeceqeH
(r<onco:rugupaH) $uuaucoB orqer:a Aefinocrra ua lllpea r4HBecrrrrluouna 6anr<a A[ rr,rvr 30 roHu 2010 r.,
crbAbpxaru:

'/ Konrnrexr QnuaHconz orrterl{ rrna 30.06.2010 r. crrnacuo vl. 100o, at.4,r.7 or 3|I[I-{K;

'/ MeN4uuen.qorura.4 :a.{eftHocrra ro rrJr. 100o, a,r. 4,r.2 or 3nilI]K;
./ ,{ernapaqur ro !rJr. 100o, al. 4, r. 3 or 3[nUK;
./ Apyra ran$opnraqur ro qJr. 100o, a,r. 4,r.4 or 3IIlItlK.

Ilpuaocrceuun:

1. Koun,rem $nuaHconu orlrerrr r<rnr 30.06.2010 r. ssr,racuo .r:r. 100o, ut. 4,r.1 or 3lIflI]K;

2. MeN4rzHeH AoKJraA :a Aefisocma tro qr. 100o, al. 4,r.2 o't 3nilIIK;

3. ,{er<,rapaqua ro q,rr. 100o, a,r. 4, r. 3 or 3nnl-lK;

4. I4uQopr,aaqlrr cr,rJracHo 'il. 28 or Hape46a J\! 2 Ha Kolrucuxra :a SuuaucoB HaA3op 3a

Ha pe npaH na3ap Ha

ueHHr4 KHr4xa rr 3a pa3Kpr.rBaHero Ha uuSopuaqrr.rr or
CMIITCHTI4 HA UCHHI4 KHI{XA.

C yaaNenue,

I4IiHI,ITC Apyx r4 Apyfr{re

ia a-t

WopAau Cropuen
[4:rcnsureleH Ar{peKTop
tllen ua YC

EsreHu JlyxaHor
ZgnurnzreleH Ar4peKTop
r{nen ua YC



KouconngnpaH orqer sa aceo6xearHlre Aoxoflrl 3a uecrMeceqlero, np[KnrcqBaqo Ha 30 rcnu 2010 r.
HeoALlTilpaH

e xun. n8.
uecT Meceqa,

npnKnloqBaq14 Ha

30 tonn 2010 r.

uecT Meceqa,
npnKnloqBaq],l Ha

30 roxr,r 2009 r.

llpuxo4n or nilxBr4

Pasxogu sa nnxBr

Herex rrxBeH AoxoA

llpnxo4l4 oT TaKcil t4 KoMLlcr4oH14

Pa3xoAu 3a raKcil Lt KoMLlcr4oHLl

Heren goxoA or raKclt x KoMr4ct4oHtl

Hernu npuxoAr,r or rbproBcKr4 onepaqlrH

Epyrr HerHlr oneparu BH n npuxogul(paaxo4u)

oErqo nPilxoEl4 oT EAHKOBil OnEPALlr414

A4unnucrparvBHL pa3xoAr4

O6eeqeHxa

flpyru np!4xoAr4, HerHo

nEqAnEA nPEE[4 nAHbqHO OFflATAHE

Parxogn 3a AaHbqrl

nEqAnEA HA rPynATA CflEA EAHlrtlHO OEflATAHE

Epyru eceo6xearHn AoxoAu 3a neplo.qa
Kypcoan pa3nfiKil or npen3r{rcnflBaHe Ha qp(Aecrpanun gerlHocru

llpeoqenrveH pe3epB Ha ilHBecrilr-lnilTe Ha pa3nonoxeHue sa npo.qax6a
O6qo Apyrx eceo6xearHta AoxoAr4
o6u.lo BGEoEXBAT H 14 IqOXOII4

Herna ne,{an6a, noAnexau.la Ha pa3npegefieH!4e MeXAy:

llpnrexarenure Ha o6uxHoaenr aKqfiil na Sanxara

Hexonrponu paLqo yqacrile

06r4o aceo6xearHfi AoxoAr,l, noAnexaqn Ha pa3npeAeJreHue Mexqy:

flpurexarennre Ha obnrHoaeHn aKqilil na Sanxara
H erourpon u paulo yqacrile

1 88 041

(125 726)

172 595

(115 774)
62 315 56 821

28 090

(3 957)

29 569

(3 676)
24 133 25 893

4 071

918

4712
(146)

91 437 87 280

(70 037)

(B 303)
999

(70 437)

1 847

2271

14 096 20 961

(1 680) (2 e4s)

12 416 18 012

191

14

205

(8e3)

7 074
6 181

12621 24 193

12 463

(47)

12 668

(47)

1B 2OB

(1 e6)

24 389
(1 e6)

(JcHoBHll AoxoAx Ha aKqHR ll AOxOAl,l Ha aKq],lg C HaManeHa CTOI,IHOCT

(e neea) 0.11 0.17

fi" cxopves

il3nb/l H LrTElt E H A1l PEKTO P

E. /lyxauoe
v3nt.nqurE/r E H A14 PEKTO P



Konconu4npaH orqer 3a napuqHtare noroql,r 3a uJecrMeceqrero, npltKnoqBaqo Ha 30 pxu 2010 r.
HeoAhrilpaH

a xun. fle.
uecT Meceqa,

npuxnpqBaqu xa 30
lonr 2010 r.

uecT Meceqa;
nprKnrcqBaqu xa 30

pnu 2009 r.

Herex naptaqeH noroK or ocHoBHa 4efrxocr
Herua ne.{an6a

Koperqnu 3a Henap[qHt,t onepaqr]r
O6egqeHra

Anaoprnaaqufl Ha MarepilanHV tA HeMarepuanHI AbnrorpailHn arrueh
Teuyqo HaqilcneH14 AaHbqh
neqan6u or npoAaxOa H ornucBaHe Ha MarepuanHyr H HeMarepuanHu

.qun rorpatlnu aKTltBl4, HerHo

llporuexu B aKTlrB[Te, yqaerBaqu B ocHoBHara Aeinocr
(Yeennvenue) na $uxaHcoBu aKrilBr4 3a rbpryBaHe
(Yeenuueune) na uxeecruqhu Ha pa3nonoxeHrae sa npogax6a

(Yeenuvenre)/nauanenue Ha BseMaHile or 6axru n Snxaxcoeu uHcl4ryqrrH

(YeenuveHne) na aoeuaurs or KnheHril
(Yeenuvenue) na 4pyrn aKrvBV

llpouexn B nacfiBure, yqacrBaqr B ocHoBHara 4eixocr
(Hauanenne) na aa4rnxexnc xulit 6aHril
Yeen!4qeHile Ha saAlnxeHiln KbM Apytu KnileHTh

Herno (narrranexue) Ha Apyril nacvlu

l-lnaren noAoxoAeH AaHbK

HETEH NAPilI{EH NOTOK OT OGHOBHA AE14HOCT

llaprvex norox or 14HBecrlrqlionna Aeinocr
(l-1pr,r4o6raaHe) Ha 4unrorparlxrrr MarepilanHH u HeMarepilan Hn aKrilBn

llpo4ax6u Ha Abnrorpailnr uarepuanH!4 ta HeMarepilanHyr aKr]tBt4

(Yeennvenne)/nauanenue Ha H HBecrilt-lt4t4

HETEH nAPUqEH nOTOK OT 14HBECTHql4OHHA AEl4HOCT

Ouxaxcrpane
(Hanllanenne) na 4pyrn 3aeMHil cpe,qcrBa

Hexonrponnpa[4o yqacrile npil yqpeAeBaHe Ha A]qepHil npe4npilel4n

HETEH NAPilI{EH NOTOK OT Ol4HAHC]4PAHE

H ETHO YBETI H TI EHI4 E(HAMAN EH h E) HA NAPU LI H 14TE CPEACTBA
NAPil'{HH CPEACTBA B HAqANOTO HA NEPTOAA

12 416

8 303

10 343

1 680

(4 e4e)

18 012

(1 847)

I 657

2 949

(5 e54)

27 793

(2 377)
(280 072)

3 473

(1 53 466)

(1 I e6e)

22 817

(17 3s0)
(67 404)

(1 8 636)

(75 034)

(10 452)

(444 4111

(5 e55)

519 772
(5e0)

(188 916)

(1e 517)

1 37 656
(2 846)

513 227

(62e)

115 293

(1 532)

95 980

(10 735)

5 001

(3 4e3)

(52 338)

(6 610)

7 612
28 371

(e 2271

(73 685)

119

29 373

(220194)

(73 566)

13 187

612 084

(220 1s4l

(243 15s)

752 334
ilApyryFryr ur.El{u r rJA tt KpA}t HA I thpytol{A

lZ" Cxopvea

h3nbI H 14TE/r EH A14 PEKTOP

E. "/'lyxaHoa
h3nbr H r4TElr EH Al4 PEKTOP

625 271 509 175
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Koxconu4upaH orqer aa $txancoBoro cbcronHue KbM 30 tonn 2010 t.
HEOAilTilPAH

I XUn. n8.

30 pnr 20'lO r. 2009 r.

AKT14BH

flaprvnn cpe4crBa il B3eMaHue or LleHrpanHu6anxu

OilHaHcoeil aKTt4B14 3a rbpryBaHe

lAnzecrnqun Ha pa3nonoxeHue 3a npo4ax6a
OilHaHcoen aKnABtA AbpxaHn Ao naAex
BseMaHilq or 6anxn r $unancoatA nHcrtllyt-lvitt

BeeMaHrs or KrileHTyl

lAttiotn u o6opy4aane

HeuarepnanHn aKfuBt

,Qepnearu AbpxaHu 3a ynpaBfleHue Ha p!4cKa

Apyrra aKrnBr4

oErl{o AKT14B14

NACUB]4 14 COECTBEH KANITATI
3a4tn>xenns xru 6anxu

3a4rnxenufl KbM Apyril KflileHTta

Epyrn npilBneqeH il cpeAcrBa

llo4vuuen cpoqeH Abnr
lrnroeo KanilranoB rHcrpyMeHr

flacileil no orcpoqeHI AaHbLl4

,[eprearn AbpxaHu 3a ynpaBneHile Ha pilcKa

fipyru nac]4Bt4

oElqo nAcnBh

AxqnonepeH Kannran

llpeuun or eMfict4tl Ha aKlll4t4

3axoHoeil pe3epBrl

FlpeoqenrveH pe3epB Ha !4HBecrilquLAre Ha pa3nonoxeHue sa npo4ax6a
Pesepe or npeoqeHKa Ha qy4ecrpaHHr Aefinocrr
Hepasnpe4eneHil ne.{an6ta

oEr4o co6cTBEH KAn14TAn

H exonrponn paqo yqacrre

oElllo KAnnTAn HA rPynATA

lZ. cxopuea

tnnbfiHi/|rEn E H A14 PEKTO P

E..flyxaHoe

v3nbfiHt4T En EH A14 PE KTOP

620 528

11 400

565 196

38 9't8

19 165

3 111 624

1 32 953

17 723

11

47 908

603 792

I 023

285 110

35 425

26 187

2 966 461

131 793

1B 543

35 950

4 565 426 41',t2284

1 695

3 859 318

126 082

53 258

99 931

2 483

6 884

7 650

3 339 546

193 363

60 641

98 952

1 944

248
6 905

4 149 6s1 3709 249

110000

97 000

39 861

(132)

(2 438)
171 297

1 10 000

97 000

39 861

(146)

(2 62e)
158 857

415 588

187

402943
92

415775 403 035
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 
КЪМ 30.06.2010 Г. 

 
 
 

П О Я С Н И Т Е Л Н И   Б Е Л Е Ж К И 
 
 

1.  База за изготвяне на финансовите отчети 

(a) Правен статут 

Първа инвестиционна банка АД (Банката) е създадена в Република България и има 
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Драган Цанков 37. 

Банката има пълен банков лиценз, издаден от Българска народна банка (БНБ), 
според който може да извършва всички банкови операции, разрешени от 
българското законодателство. 

В резултат на успешно първично публично предлагане на нови акции на Българска 
фондова борса – София, Банката е регистрирана като публично дружество в 
Регистъра на Комисията за финансов надзор в съответствие с разпоредбите на 
Закона за публично предлагане на ценни книжа на 13 юни 2007. 

Консолидираните финансови отчети на Банката към и за шестмесечието, 
завършващо на 30 юни 2010 г. обхващат Банката и нейните дъщерни предприятия, 
заедно наричани “Групата”. 

Групата има чуждестранни дейности в Кипър и Албания. 

 

(b) Приложими стандарти 

Финансовите отчети са изготвени в съответствие с Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), приети от Европейската комисия. 

Изготвянето на финансови отчети в съотвествие с МСФО налага използването на 
определeни съществени счетоводни преценки и изисква мениджмънта да прави 
отсъждания в процеса на прилагане на счетоводните политики на Групата. 
Областите, включващи една по-висока степен на преценка и сложност или области, 
където преценките и предположенията имат важно значение за финансовите 
отчети, са показани в бележка 2 (p). 
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(c) Представяне на финансовите отчети 
 

Финансовите отчети са представени в български лева, закръглени до хиляда лева. 

Финансовите отчети са изготвени съгласно принципа на справедливата стойност за 
деривативните финансови инструменти, финансовите активи и пасиви за 
търгуване, както и активите на разположение за продажба с изключение на тези, за 
които липсва надеждна база за определяне на справедливата им стойност. Другите 
финансови активи и пасиви, както и нефинансовите активи и пасиви, са отчетени по 
амортизирана или историческа стойност.  

2. Основни елементи на счетоводната политика 

(a) Признаване на приходи 

(i) Лихви 

Приходите от и разходите за лихви се признават в печалбата или загубата 
съгласно принципа на начисляването на база ефективна доходност на актива или 
съответната променлива доходност. Приходите от и разходите за лихви включват 
амортизация на сконто и премии, както и на други разлики между първоначалната 
балансова стойност и стойността на падеж на база ефективен лихвен процент. 

(ii) Такси и комисиони 

Приходите от и разходите за такси и комисиони от финансови услуги на Групата се 
признават в печалбата или загубата когато съответната услуга е извършена. 

(iii) Нетни приходи от търговски операции 

Нетните приходи от търговски операции включват приходи и разходи от продажби и 
промени в справедливата стойност на финансови активи и пасиви за търгуване, 
както и приходите от търговия с чуждестранна валута и курсовите разлики, 
произтичащи от преоценката на откритата валутна позиция на Групата.  

(iv) Дивиденти 

Приходите от дивиденти се признават, когато се реализира правото за тяхното 
получаване. Обикновено това е датата, към която държателите на акции и дялове 
могат да получат одобрения дивидент. 

(b) Принципи на отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия  

Дъщерни предприятия са тези предприятия, които се намират под контрола на 
Групата. Контрол е налице когато Групата има властта, пряко или непряко, да 
ръководи финансовата и оперативната политика на едно предприятие така, че да 
извлича изгоди в резултат от дейността му. Предприятията създадени със 
специална цел се консолидират, когато отношенията между тях и Групата показват, 
че предпрятията създадени със специална цел се контролират от Групата. 
Финансовите отчети на дъщерните предприятия се включват в консолидираните 
финансови отчети от датата на възникване на контрола до неговото прекратяване. 

Докато Банката упражнява контрол върху дъщернo предприятиe, последващото 
придобиване или продажба на малцинствено участие се отчита като транзакция с 
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акционерите в качеството им на акционери и поради това положителна репутация 
не се призава. 

(c) Валутни операции 

(i) Функционална валута и валута на представяне 

 Позициите, включени във финансовите отчети на всяко едно от дружествата на 
Групата са представени във валутата на основната икономическа среда, в която те 
оперират (“функционална валута”). Консолидираните финансови отчети са 
представени в български лева, която е функционалната валута и валутата на 
представяне на Групата. 

(ii) Сделки и салда 

 Сделките в чуждестранна валута са превалутирани във функционалната валута по 
официалните обменни курсове на датите на транзакциите. Курсовите разлики от 
тези транзакции и от преоценката на паричните активи и пасиви, деноминирани в 
чуждестранна валута, са представени в печалбата или загубата. Курсовите разлики 
от непаричните позиции са включени в другите всеобхватни доходи. 

(iii) Чуждестранни дейности  

Активите и пасивите на чуждестранните дейности се превалутират в български 
лева по обменните курсове към датата на отчета. Приходите и разходите на 
чуждестранните дейности се превалутират в български лева по обменните курсове 
към датите на транзакциите. Разликите от валутна преоценка се признават в 
другите всеобхватни доходи. Функционалната валута на чуждестранните дейности 
в Кипър ръководството приема, че е евро. Функционалната валута на 
чуждестранните дейности в Албания ръководството приема, че е албански лек.  

 

(d) Финансови активи 

 Групата класифицира финансовите си активи в следните категории: финансови 
активи, отчитани по справедлива стойност в печалба или загуба; кредити и 
вземания; инвестиции, държани до падеж; финансови активи на разположение за 
продажба. Ръководството определя класификацията на инвестициите при 
първоначалното им признаване. 

(i) Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или 
загубата  

Позицията съдържа две подкатегории: финансови активи държани за търгуване и 
активи, първоначално определени за отчитане по справедлива стойност в 
печалбата или загубата. Даден финансов актив се класифицира в тази категория 
ако е придобит с цел продажба в кратък срок или е определен в тази категория от 
ръководството, защото представянето му се оценява и наблюдава на базата на 
справедливата му стойност. Деривативите също се категоризират като държани за 
търгуване, освен ако не са определени за хеджиращи инструменти. 
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(ii) Кредити и вземания 

Кредитите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или 
определяеми плащания, които не се котират на активен пазар. Те възникват когато 
Групата предоставя пари, стоки или услуги пряко на длъжник без намерение за 
търгуване на вземането. 

(iii) Държани до падеж  

Инвестициите, държани до падеж са недеривативни финансови активи с фиксирани 
или определяеми плащания и фиксирани падежи, за които ръководството на 
Групата има намерението и възможността да ги държи до падеж. Ако Групата реши 
да продава или прекласифицира повече от несъществена сума активи, държани до 
падеж, цялата категория следва да бъде прекласифицирана като активи на 
разположение за продажба. 

(iv) На разположение за продажба 

Инвестициите на разположение за продажба са недеривативни финансови активи, 
които се предвижда да бъдат държани за неопределен период от време и 
евентуално продадени при нужда от ликвидност или промени в лихвените 
проценти, обменните курсове или цените на капиталовите инструменти. 

(v) Признаване 

Покупките и продажбите на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, държани до падеж и на разположение за продажба се 
признават на датата на доставяне на активите. Кредитите възникват, когато сумите 
се предоставят на кредитополучателите. Всички финансови активи се признават 
първоначално по справедлива стойност плюс, в случай на финансов актив не по 
справедлива стойност в печалба или загуба, транзакционните разходи. 
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(vi) Оценяване 

Активите на разположение за продажба и финансовите активи, отчитани по 
справедлива стойност в печалбата или загубата след първоначално признаване се 
отчитат по справедлива стойност. Кредитите и вземанията и инвестициите, 
държани до падеж се отчитат по амортизирана стойност, при прилагане метода на 
ефективния лихвен процент. Приходите и разходите от промени в справедливата 
стойност на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или 
загубата се включват в печалбата или загубата. Приходите и разходите от промени 
в справедливата стойност на финансовите активи на разположение за продажба се 
признават в другите всеобхватни доходи, докато финансовите активи бъдат 
отписани или обезценени. Тогава кумулативните приходи и разходи, признати до 
момента в другите всеобхватни доходи се прекласифицират в печалбата или 
загубата. 

Лихвата, калкулирана при прилагане на метода на ефективния лихвен процент се 
признава в печалбата или загубата. Дивидентите от капиталовите инструменти се 
отчитат в печалбата или загубата, когато за Групата възникне правото да получи 
плащане. 

(vii) Оценка по справедлива стойност 
 

Справедлива стойност е сумата, за която може да бъде заменен един актив, или 
уреден един пасив, между информирани, съгласни страни в пряка сделка на датата 
на оценяване. 

 
Когато е възможно, Групата оценява справедливата стойност на един инструмент, 
използвайки борсовите цени на активен пазар за този инструмент. Пазарът се счита 
за активен, ако борсовите цени са регулярни и лесно достъпни и представляват 
актуални и редовно осъществявани преки пазарни сделки. 

 

Ако пазарът за даден финансов инструмент не е активен, Групата установява 
справедливата стойност, използвайки техника за оценка. Техниките за оценка 
включват използване на скорошни преки сделки между информирани, съгласни 
страни (ако има такива), справка с текущата справедлива стойност на други 
инструменти, които са сходни по същество, анализи на дисконтираните парични 
потоци и модели с цени на опции. Избраната техника за оценка използва 
максимално пазарните данни, разчита възможно най-малко на специфични за 
Групата оценки, включва всички фактори, които участниците в пазара биха взели 
предвид при определянето на цена, и е съвместима с приетите икономически 
методологии за ценообразуване на финансови инструменти. Данните за техниките 
за оценка разумно представят пазарните очаквания и измервания за факторите на 
риск и доходност, присъщи на финансовия инструмент. Групата проверява 
техниките за оценка и тества валидността им, използвайки цени от явни текущи 
пазарни транзакции със същия инструмент или основани на други налични явни 
пазарни данни. 
Най-добрият показател за справедливата стойност на един финансов инструмент 
при първоначално признаване е цената на сделката, т.е. справедливата стойност 
на даденото или получено възмездяване, освен ако справедливата стойност на 
този инструмент се вижда при сравнение с други явни текущи пазарни транзакции 
със същия инструмент (т.е без изменения или прегрупиране) или въз основа на 

 5



техники за оценка, чиито променливи включват само данни от явни пазари. Когато 
цената по сделката е най-добрият показател за справедливата стойност при 
първоначално признаване, финансовият инструмент се оценява първоначално по 
цена на сделката и всяка разлика между тази цена и стойността, получена 
първоначално от модел за оценка, се признава впоследствие в печалбата или 
загубата в зависимост от отделните факти и обстоятелства по сделката, но не по-
късно от момента, когато оценката е изцяло подкрепена от явни пазарни данни или 
сделката е приключена. 

Активите и дългите позиции се оценяват по цена „купува”; пасивите и късите 
позиции се оценяват по цена „продава”. Справедливите стойности отразяват 
кредитния риск на инструмента и включват корекции за отчитане на кредитния риск 
на Групата и на отсрещната страна при необходимост. Оценките на справедливата 
стойност, получени от модели, се коригират според всички останали фактори, като 
ликвиден риск или несигурност на модела, до степента, в която според Групата 
трето лице, участващо на пазара, би ги взело под внимание при оценяване на 
сделка. 

Групата оценява справедлива стойност на финансовите инструменти, използвайки 
следната йерархия от методи, която отразява значимостта на факторите 
използвани за определяне на справедлива стойност: 

Ниво 1: обявени пазарни котировки (некоригирани) на активни пазари за сходни 
активи или пасиви; 

Ниво 2: оценъчни техники на финансови инструменти, които са базирани на 
пазарни данни или директно (т.е. като котирани цени) или индиректно (т.е. 
получени от цени). В тази категория се включват котировки на инструменти на 
неактивен пазар или инструменти оценени чрез използване на оценъчни техники; 

Ниво 3: оценъчни техники, при които входящите  данни за финансовите активи и 
пасиви не са базирани на налична пазарна информация. В допълнение в това ниво 
се включват и капиталови инвестиции в други институции, свързани с членството на 
Групата в определени организации, за които няма надеждна пазарна оценка и се 
отчитат по цена на придобиване. 

(viii) Отписване 

Групата отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните 
потоци от този актив падежират или когато Групата е прехвърлила тези права чрез 
сделка, при която всички съществени рискове и изгоди произтичащи от 
собствеността на актива се прехвърлят на купувача. Всяко участие във вече 
прехвърлен финансов актив, което Групата запазва или създава, се отчита 
самостоятелно като отделен актив или пасив.  

Групата отписва финансов пасив, когато договорните задължения по него се 
погасят или бъдат отменени. 

Групата извършва сделки, при които прехвърля финансови активи, признати в 
нейния отчет за финансовото състояние, като запазва всички или по-голяма част от 
рисковете и изгодите свързани с тези активи. В случаите когато Групата е запазила 
всички или по-голяма част от рисковете и изгодите свързани с активите, 
последните не се отписват от отчета за финансовото състояние (пример за такива 

 6



сделки са например репо сделките - продажба с уговорка за обратно изкупуване). 

При сделки, при които Групата нито запазва, нито прехвърля рисковете и изгодите, 
свързани с финансов актив, последният се отписва от отчета за финансовото 
състояние тогава и само тогава, когато Групата е загубила контрол върху него. 
Правата и задълженията, които Групата запазва в тези случаи се отчитат отделно 
като актив или пасив. При сделки, при които Групата запазва контрол върху актива, 
неговото отчитане в отчета за финансовото състояние продължава, но до размера 
определен от степента, до която Групата е запазила участието си в актива и носи 
риска от промяна в неговата стойност. 

(e) Парични средства 

Паричните средства включват пари в брой, парични средства, депозирани в 
централната банка и краткосрочни високоликвидни инвестиции с матуритет до три 
месеца. 

(f) Инвестиции 

Инвестиции, държани от Групата с цел получаване на печалба вследствие на 
краткосрочни колебания в цената, се класифицират като инструменти за търгуване. 
Инвестиции в дългови инструменти, за които Групата има намерение и възможност 
да държи до падеж, се класифицират като активи, държани до падеж. Другите 
инвестиции се определят като активи на разположение за продажба. 

(g) Споразумения за отдаване и наемане на ценни книжа, репо сделки 

(i)  Отдаване и наемане на ценни книжа 

Инвестиции, отдадени  по силата на споразумения за отдаване под наем на ценни 
книжа, се отчитат в отчета за финансовото състояние и се оценяват съгласно 
счетоводната политика, приложима за активи за търгуване или съответно за активи 
за продажба. Паричните средства, получени като обезпечения при отдаване под 
наем на ценни книжа, се отчитат като задължения към банки или други клиенти. 
Инвестициите, наети по споразумения за наем на ценни книжа, не се признават 
като актив на Групата. Паричните средства, предоставени по договори за наем на 
ценни книжа, се отчитат като кредити и аванси на банки или други клиенти. 
Приходите и разходите, възникнали в резултат на сделки за наемане или отдаване 
на ценни книжа, се признават на принципа на начисляването за периода на 
извършване на сделките като приход или разход за лихви. 

(ii) Споразумения за репо сделки 

Групата сключва договори за покупка (продажба) на инвестиции по силата на 
споразумения за обратна продажба (покупка) на идентични инвестиции на 
предварително определена бъдеща дата по определена фиксирана цена. 
Закупените инвестиции, подлежащи на обратна продажба на определена бъдеща 
дата, не се признават в отчета за финансовото състояние. Изплатените суми се 
отчитат като заеми на банки или други клиенти, като съответните ценни книжа се 
отчитат като обезпечение. Инвестиции, продадени по споразумения за обратно 
откупуване, продължават да се отчитат в отчета за финансовото състояние и се 
оценяват съгласно счетоводната политика като активи за търгуване или като 
активи за продажба. Получените суми от продажбата се отчитат като задължения 
към банки или други клиенти. 
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Разликите между стойностите при покупка (продажба) и при обратната продажба 
(покупка) се начислява за периода на сделката и се представя като лихвен приход 
(разход). 

(h) Привлечени средства 

Привлечените средства се признават първоначално по цена на придобиване, която 
включва получените средства (справедливата стойност на полученото вложение), 
нетно от разходите по сделката. В последствие привлечените средства се 
представят по амортизирана стойност, като всяка разлика между получените 
средства и стойността на падеж се признава в печалбата или загубата за периода 
на привлечените средства по метода на ефективния лихвен процент. 

Когато Групата закупи свой дълг, той се отписва от отчета за финансовото 
състояние и разликата между балансовата стойност на дълга и платената сума се 
включва в други нетни оперативни приходи. 

(i) Компенсиране 

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

(j) Обезценка на активи 

Към края на всеки отчетен период се извършва преглед на активите за наличие на 
индикации за обезценка. В случай че такива индикации са налице, се определя 
възстановимата стойност на актива. Загуба от обезценка се признава, когато 
балансовата стойност на един актив или балансовата стойност на обекта, 
генериращ парични постъпления, част от който е активът, превишава 
възстановимата му стойност. Загубите от обезценка се признават в печалбата или 
загубата за периода. 

(i) Кредити и аванси 

Загубата от обезценка на отпуснати кредити и аванси се изчислява като разлика 
между отчетната стойност на актива и настоящата стойност на очакваните бъдещи 
парични потоци, дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент. Ако 
кредит има плаващ лихвен процент, процентът на дисконтиране е текущия 
ефективен лихвен процент, определен от договора. Краткосрочните кредити не се 
дисконтират. Изчисляването на настоящата стойност на очакваните бъдещи 
парични потоци включва освен плащания по лихви и главници и паричните потоци, 
които могат да се породят от реализиране на обезпеченията по дадена експозиция. 

Кредитите са представени нетно, като отчетната стойност се намалява с 
начислената специфична или обща обезценка. Намалението се извършва чрез 
използване на сметка за обезценка. Специфичната обезценка срещу конкретно 
определени експозиции се начислява върху отчетната стойност на кредити, за 
които е налице обективно свидетелство за обезценка като резултат на минали 
събития, настъпили след първоначалното признаване на актива. Обективните 
свидетелства за обезценка включват значителни финансови затруднения на 
длъжника; нарушение на договорните условия, като просрочие на плащания по 
лихви или главница; вероятност от изпадане на кредитополучателя в 
несъстоятелност; наличието на данни, показващи измеримо намаление в 
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очакваните бъдещи парични потоци от група финансови активи. Общата обезценка 
се определя за намаляване на отчетната стойност на портфейл от кредити със 
сходни характеристики на кредитния риск, които групово се оценяват за обезценка. 
Очакваните парични потоци за група от подобни активи се определят на базата на 
предишната практика и историческия опит от загуби от портфейли с 
характеристики, близки до тези в групата. Историческият опит от загуби се коригира 
на основата на текущи данни за да се отрази ефектът на променящите се пазарни 
условия. Активи, които са индивидуално оценени за обезценка и за които загуба от 
обезценка е или продължава да бъде призната не се включват в портфейлния 
подход за измерване на обезценка. Увеличението на обезценката намира 
отражение в печалбата или загубата за периода. Когато даден кредит е 
идентифициран като несъбираем и след приключване на всички задължителни по 
закон процедури и определяне на общата загуба по него, кредитът се отписва. 

В случай че в последващ период сумата на загубите от обезценка се намали и това 
намаление може обективно да се свърже със събитие, настъпило след 
признаването на обезценката, тогава намалението на загубите от обезценка се 
осъществява в печалбата или загубата за периода. 

(ii) Финансови активи на разположение за продажба 

Ако е налице обективно свидетелство за обезценка на капиталов инструмент, 
неоценяван по справедлива стойност, загубата се определя като разлика между 
отчетната му стойност и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични 
потоци, дисконтирани с процента на текущата пазарна доходност. 

Когато за актив, преоценен по справедлива стойност в другите всеобхватни доходи 
има обективно свидетелство за обезценка, намалението, отчетено като загуба в 
другите всеобхватни доходи се прехвърля в печалбата или загубата за периода и 
се отчита като част от загубите от обезценка, дори финансовият актив да не е 
отписан. 

В случай че в последващ период справедливата стойност на дългов инструмент на 
разположение за продажба нарастне и увеличението може да бъде свързано със 
събитие след обезценяването, обезценката се реинтегрира в печалбата или 
загубата. 

(k) Имоти и оборудване 

Имотите и оборудването са представени в отчета за финансовото състояние по 
цена на придобиване, намалена с начислената амортизация и начислената 
обезценка. 

Амортизацията се начислява на база линейния метод по установени норми с цел 
намаляване стойността на дълготрайните активи в рамките на очаквания срок на 
тяхното използване. По-долу са представени използваните годишни 
амортизационни норми: 
 

Активи %
 Сгради   3 - 4
 Съоръжения и оборудване 10 - 33
 Стопански инвентар 10 - 20
 Транспортни средства 10 - 20
 Подобрения на наети сгради 2 - 67
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Активите не се амортизират до момента на тяхното въвеждане в експлоатация и 
прехвърлянето им от активи в процес на изграждане в съответната категория 
активи. 

(l) Нематериални активи 

Нематериални активи, придобити от Групата, се отчитат по цена на придобиване, 
намалена с натрупаната амортизация и със загубите от обезценка. 

Амортизацията се изчислява на база линейния метод за периода на очаквания срок 
на ползване. По-долу са представени използваните годишни амортизационни 
норми: 
 
Активи %

 Лицензи 10 - 20
 Програмни продукти 10 - 33

(m) Провизии 

Провизия се отчита в отчета за финансовото състояние, когато Групата е поела 
законов или договорен ангажимент в резултат на минало събитие, погасяването на 
което е вероятно да бъде свързано с намаляване на икономически ползи. В случай 
че ефектът е съществен, провизията се определя чрез дисконтиране на очакваните 
бъдещи парични потоци на база дисконтов фактор. Дисконтовият фактор се 
определя преди облагане с данъци и отразява текущата пазарна оценка на 
стойността на парите във времето и там, където е подходящо, специфичните 
рискове за задължението. 

(n) Акцепти 

Един акцепт възниква, когато Групата се съгласява да плати, на определена 
бъдеща дата, определена сума по поет ангажимент. Акцептите на Групата 
възникват най-вече по потвърдени акредитиви, предвиждащи плащане в известен 
период след получаване на необходимите документи. Групата се договаря 
повечето задължения по акцепти да бъдат платени на по-късна дата от тази, на 
която клиентът плаща сумата. Акцептите са отразени в други привлечени средства. 

(o) Данъчно облагане 

Данъкът върху печалбата за периода включва текущ данък и промяна в отсрочения 
данък. Текущият данък включва сумата на данъка, която следва да се плати върху 
очакваната облагаема печалба за годината въз основа на действащата данъчна 
ставка към деня на изготвяне на отчета за финансовото състояние и всички 
корекции върху дължимия данък за минали години. 

Отсроченият данък се изчислява чрез прилагане на метода на балансовите пасиви 
върху всички времеви разлики между балансовата стойност съгласно счетоводните 
отчети и стойностите, изчислени за данъчни цели. 

Отсроченият данък се изчислява на базата на данъчните ставки, които се очакват 
да бъдат действащи, когато активът се реализира или задължението се погаси. 
Ефектът върху отсрочения данък от промяна на данъчните ставки се отчита в 
печалбата или загубата, с изключение на случаите, когато се отнася до суми, 
отчетени или в другите всеобхватни доходи или директно в собствения капитал. 

Отсрочен данъчен актив се признава само до размера, до който е вероятно 
получаването на бъдещи данъчни печалби, срещу които може да се оползотворят 
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неизползваните данъчни загуби или данъчен кредит. Отсрочените данъчни активи 
се намаляват в съответствие с намалението на вероятността за реализиране на 
данъчни ползи. 

(p) Съществени счетоводни оценки и преценки при прилагането на счетоводната 
политика 

Групата прави оценки и допускания, които засягат отчетните стойности на активите 
и пасивите през следващата финансовата година. Оценките и преценките 
непрекъснато се преразглеждат и се базират на историческия опит и други 
фактори, включително очакване на бъдещи събития, които се смятат за 
основателни при определени обстоятелства. 

(i) Загуби от обезценка на кредити и вземания 

Групата ежемесечно преразглежда кредитния си портфейл, за да определи 
стойността на обезценката. При определяне дали загуба от обезценка трябва да 
бъде призната в печалбата или загубата, Групата преценява дали има данни, 
посочващи наличието на измеримо намаление в прогнозираните бъдещи парични 
потоци от портфейл с кредити, преди такова намаление да бъде идентифицирано 
за конкретен кредит от портфейла. Обстоятелствата могат да включват налични 
данни, показващи че е имало негативна промяна в платежоспособността на 
кредитополучателите от дадена група или национални или местни икономически 
условия, свързани с просрочията на активи на групата. 

Ръководството използва преценки, базирани на исторически опит от загуби за 
активи с характеристики на кредитния риск и обективни обстоятелства за 
обезценка, сходни с онези в портфейла, когато планира бъдещите парични потоци 
на портфейла. Методологията и предположенията, използвани за оценяване както 
на сумата, така и на падежите на бъдещите парични потоци се преглеждат 
регулярно, за да се намалят разликите между очакваната загуба и фактическата 
загуба. 

(ii) Подоходни данъци 

Печалбата на Групата е обект на данъчно облагане в няколко юрисдикциии, при 
което се прилагат значителни преценки при определянето на данъците. Има много 
операции и изчисления, за които категоричното определяне на данъците е 
несигурно в нормалния бизнес. Групата отчита пасиви по очаквани резултати от 
данъчни проверки, базирани на преценката дали ще бъдат дължими допълнителни 
данъци. Когато окончателният резултат от тези данъчни проверки се различава от 
предварително отчетените суми, тази разлика ще има влияние върху текущите 
данъци и отсрочените данъци в периода, в който те се определят. 

(q) Доходи на акция 

Групата представя данни за основни доходи на акция и доходи на акция с 
намалена стойност за обикновени акции на Банката. Основните доходи на акция се 
изчисляват като се раздели печалбата или загубата за периода, подлежаща на 
разпределение между притежателите на обикновени акции на Банката (числител) 
на среднопретегления брой на държаните обикновени акции за периода 
(знаменател). Доходите на акция с намалена стойност се определят като печалбата 
или загубата за периода, подлежаща на разпределение между притежателите на 
обикновени акции на Банката и среднопретегления брой на държаните обикновени 
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акции за периода се коригират с ефекта от всички потенциални обикновени акции с 
намалена стойност, които се състоят от конвертируеми облигации и опции върху 
акции. 

(r) Доходи на персонала  

Планове с дефинирани вноски  

План с дефинирани вноски е план за доходи след напускане, според който Групата 
плаща вноски на друго лице и няма никакви правни или конструктивни задължения 
да плаща допълнителни суми след това. Властите в съответните страни носят 
отговорността за осигуряването на пенсии по планове за дефинирани вноски. 
Разходите по ангажимента на банката да превежда вноски по плановете за 
дефинирани вноски, се признават в печалби и загуби текущо. 

Планове с дефинирани доходи  

План с дефинирани доходи е план за доходи след напускане, различен от план с 
дефинирани вноски. Нетното задължение на Групата за планове с дефинирани 
доходи се изчислява като се прогнозира сумата на бъдещите доходи, които 
служителите са придобили в замяна на своите услуги в текущия и предходни 
периоди; и този доход се дисконтира, за да се определи неговата настояща 
стойност.  

Банката има задължение за изплащане на доход при напускане на тези свои 
служители, които се пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 222, ал. (3) 
от Кодекса на Труда (КТ) в България. Съобразно тези разпоредби на КТ, при 
прекратяване на трудовия договор на служител придобил право на пенсия, 
работодателят му изплаща обезщетение в размер на две месечни брутни работни 
заплати. В случай, че работникът или служителят има натрупан стаж от 10 и повече 
години към датата на пенсиониране при същия работодател, обезщетението е в 
размер на шест месечни брутни работни заплати. Към датата на отчета за 
финансовото състояние ръководството оценява приблизителния размер на 
потенциалните разходи за всички служители, чрез използването на метода на 
прогнозните кредитни единици. 

Доходи при прекратяване  

Доходи при прекратяване се признават като разход, когато Групата се е 
ангажирала ясно, без реална възможност за отказ, с официален подробен план, с 
който или да прекрати работни отношения преди нормалната дата на 
пенсиониране, или да предостави обезщетения при прекратяване, в резултат на 
предложение, направено за насърчаване на доброволното напускане. Доходи при 
прекратяване за доброволно напускане са признати като разход, ако Групата е 
отправила официално предложение за доброволно прекратяване и е вероятно, че 
офертата ще бъде приета, а броят на приелите може да се оцени надеждно. Ако 
обезщетения се дължат за повече от 12 месеца след края на отчетния период, те 
се дисконтират до тяхната настояща стойност. 

Краткосрочни доходи на наети лица  
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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  

КЪМ 30 ЮНИ 2010 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 изминалото първо полугодие на 2010 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 първото полугодие на 2010 г. : 

 На 01 февруари 2010 г. ПИБ АД представи тримесечен финансов отчет 

(неконсолидиран) за дейността си към 31.12.2009 г.; 

 На 01 март 2010 г. ПИБ АД представи тримесечен финансов отчет 

(консолидиран) за дейността си за към 31.12.2009 г.; 

 На 11 януари 2010 г. в Търговския регистър бяха вписани дружествата 

,,Дебита” ООД и ,,Реалтор” ООД, учредени съвместно от ПИБ АД и Първа 

финансова брокерска къща ООД. Дружествата са всяко с капитал 150 000 лева, 

разпределен както следва:  

1. ,,Дебита” ООД – 70 % или 105 000 дяла за Банката и 30% или 45 000 дяла за 

ПФБК ООД; 

2. ,,Реалтор” ООД – 51 % или 76 500 дяла за Банката и 49% или 73 500 дяла за 

ПФБК ООД; 

Дружества са учредени да извършват дейност като обслужващи дружества по 

смисъла на чл. 18 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. 

Предметът на дейност на ,,Дебита” ООД е придобиване, обслужване, управление 

ПИБ АД – Междинен доклад за дейността към 30 юни 2010 г.  1 



и разпореждане с вземания, както и свързаната с това консултантска дейност, а 

,,Реалтор” ООД – управление, обслужване и поддържане на недвижими имоти, 

организиране и извършване на строежи и подобрения, както и извършване на 

консултантска дейност в областта на недвижимите имоти. 

 На 23 февруари 2010 г. с решение на Съвета на директорите на Дайнърс клуб 

България АД акционерният капитал на дъщерното дружество на ПИБ АД беше 

увеличен на 1860 хил. лв. чрез издаването на 500 000 броя поименни акции, 

всяка с номинална и емисионна стойност 1 лев. Всички новоемитирани акции са 

закупени от ПИБ АД, като по този начин акционерното участие на Банката се 

увеличи на 91.18%. 

 На 31 март 2010 г. бе представен неконсолидираният одитиран годишен отчет на 

ПИБ за 2009 г., а на 30 април 2010 г. – консолидираният одитиран годишен 

отчет на ПИБ за 2009 г.; 

 На 13 април 2010 г. бе обявено свикването на редовното годишно общо 

събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД; 

 Неконсолидираните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД към 

31 март 2010 г. бяха публикувани на 30.04.2010 г., а консолидираните 

финансови отчети към същата дата – на 31.05.2010 г. 

 На Общото събрание бяха приети доклад на Управителния съвет за дейността на 

Първа инвестиционна банка АД през изтеклата 2009 г., доклад на 

специализираното одиторско предприятие за извършения одит на годишния 

финансов отчет на Банката за 2009 г., годишният финансов отчет на Първа 

инвестиционна банка АД за 2009 г. и отчет на директора за връзки с 

инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2009 г. С 

мнозинство Общото събрание реши цялата нетна печалба на Първа 

инвестиционна банка за 2009 г. да се капитализира. Общото събрание избра за 

специализирано одиторско предприятие за 2010 г. КПМГ България ООД и 

освободи от отговорност членовете на Управителния съвет и членовете на 

Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД за дейността им през 2009 г.  

 Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка 

АД, проведено на 14 май 2010 г., бе оповестен на 17.05.2010 г. 
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Преглед на дейността на ПИБ към 30 юни 2010 г. на консолидирана основа 

 Данни за активите към 30 юни 2010 г.  

Балансовото число на Банката към 30.06.2010 г. нараства с 453 млн. лв. спрямо 

31.12.2009 г. и достига 4,565 млн. лв. Увеличението на активите е резултат от 

ръста на привлечените средства от граждани и домакинства.  

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

стабилен, като тя запазва своята конкурентна пазарна позиция. 

 Кредитен портфейл  

Балансовата стойност на кредитния портфейл към 30.06.2010 г. нараства със 

146 млн. лв. спрямо 31.12.2009 г. и достига 3,112 млн. лв.  

 Данни за печалбата към 30.06.2010 г. на консолидирана основа  

Нетната печалба на Банката за първото шестмесечие на 2010 г. достига 

12,416 хил. лв., което представлява намаление от 5,596 хил. лв. (31.07%) спрямо 

същия период на предходната година. Намалението на нетната печалба за 

второто тримесечие на 2010 г. спрямо второто тримесечие на 2009 г. обаче е 

значително по-малко (само 2.71%). Намалението на печалбата за полугодието 

се дължи основно на увеличението на разходите за обезценка с 10,150 хил. лв. 

спрямо първото шестмесечие на 2009 г. В същото време общите приходи от 

банкови операции през първите шест месеца на 2010 г. нарастват с 4,157 

хил. лв. спрямо същия период на 2009  г., а нетният лихвен доход нараства с 

5,494 хил. лв. 

 Капиталови ресурси  

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 30 юни 2010 г. 

достига 13.89 %. 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.   

 Общо 162 клонове и офиси в страната и чужбина.  

Към 30 юни 2010 г. общият брой на клоновете и офисите на Първа 

инвестиционна банка АД в България и в чужбина е 162. В съответствие с 

политиката си за оптимизиране на ефективността на клоновата мрежа през 

първите шест месеца на 2010 г. Банката откри четири нови офиса – в гр. 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 30 юни 2010 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:  
 
През януари 2010 г. ПИБ АД участва в учредяването на две обслужващи дружества по 
смисъла на чл. 18 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел: 
1) ,,Реалтор” ООД, ЕИК:200990052, капитал 150 000лв., разделен, както следва: ПИБ АД 
76 500 дяла (51%), ПФБК ООД 73 500 дяла (49%). Предмет на дейност: управление, 
обслужване и поддържане на недвижими имоти – собствени и на трети лица, организиране 
на извършването на строежи и подобрения, чрез възлагане на такива дейности на 
подизпълнители, извършване на консултантски услуги в областта на инвестициите в 
недвижими имоти, осъществяване на сделки с недвижими имоти, посредничество и 
представителство при осъществяване на такива сделки, водене и съхраняване на 
счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и всяка друга търговска дейност, 
която не е забранена от закона. 
2) ,,Дебита” ООД, ЕИК:200989819, капитал 150 000лв., разделен, както следва: ,,ПИБ”АД 
105 000 дяла (70%), ,,ПФБК”ООД 45 000 дяла (30%). Предмет на дейност: придобиване, 
обслужване, управление и разпореждане с вземания, извършване на консултантска дейност 
във връзка с придобиване на вземания и всякаква друга дейност, незабранена от закона. 

 
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 2010 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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  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:  
 

Към 31 март 2010 г. Към 30 юни 2010 г. 
Членове на Управителния 

съвет 
Брой акции 

%  
от капитала 

Брой акции 
%  

от капитала 

Евгени Луканов  168 739 0,1 Без промяна 

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 март 2010 г. Към 30 юни 2010 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 30 юни 
2010 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на Банката. 
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Ifpunoucenue 2

IIHOOPMAQWfl RhM 30 rouu 2010 z.

no qJr. 33, AJr. 3
oT HAPE4EA Jtb2

3a npocneKmume npu ny6nuuuo npednaeaue u donycrcaue do mupzoeun Ha peeyrupaH na3ap Ha r4eHHu

KHutca u 3a pa3KpulaHemo ua uuQopuat4un om ny6nuuuume dpycrcecmea u dpyeume el4umeHmu Ha
qeHHu KHUilCA

1. Cdenrcu uercdy crbpsaHu nul4a, cKnnqeHu npes omqemHun nepuod Ha meKyulama

Quuaucoea zoduua, Koumo ca nolnuflnu cbr4ecm6eHo Ho Quuaucoeomo cbcmonHzte uru
p%yrmamume om deiluocmma Ha dpprcecmaomo 6 mo3u nepuod:

llrpna IrHBecrI{qI4oHua 6anra A[ cxnrorrBa cAeJrKr{ cbc cBbp3aHr.r Jrrrqa B npoqeca Ha cBotrTa

o6waafana 6atrxoea AefiHocr rrpu ycnoBl{fl, Kor{ro 6uxa 6utu o6uqafalu rrpra cKnroqBar{e Ha

cAeJrKI4 C HecBbp3aHr,r JrI,Iqa. Te:a cAerKr.r He BrrrrflflT Bbpxy $r.rnanconoro cbcro.flHr4e r4

pe3ynrarr.rre or Aefiuocrra Ha llrpna r4HBecrr4rlrronna 6auxa A[.

2. Ilpoueuu B cKJttoqeHume cdenrcu cbc csbp3aHu ruqa, onoBecmeHu e zoduruuufl omqem,
Koumo uu4am cbulecmseHo et'sdeilcmsue 6bpxy Quuaucoeomo cbcmonHue urbt pe3ynmamume
om deiluocmma Ha dpycrcecmeomo np% cbomlemHun omttemeH nepuod Ha meKyu4qma

$uuaucoea eoduua.

K:svr 30.06"2010 r. B cK.lrrcueHl{Te cAenKIr cbc cBbp3aHr4 nr{qa He ca Hacrbnr4nr{ ilpoMeHn,

Kolrro I,IMar cbIIIecrBeHo nr:4eficrnne Bbpxy $uuaucoeoro cbcrorHr4e r{ pe3yJrrarr4Te or

4efinocrra na llrpna rrHBecrprrluonna 6anr<a A!.

IrIop4aH Cxopuen
tr4snrmrurerreH Ar{peKTop
rhen na YC

I4snT,rHureneH Ar,rpeKTop
9:ren na YC

nAE An - Metrduneu dorcnad sa deiluocmma xt u 30 nuu 2010 e





Hacroxrqlrrr AoKyMeHT e lr3rorBeH B c:borBercrBve c r43r4cKBaHuflTa lrra.rr. 33, an. 4 or Hape46a J\b 2 na
Kot{Iacnsra aa Snuaucor HaA3op 3a npoc[eKTure npu ny6ruvuo npeAJraraHe rr AorrycKaHe Ao r:bproBr.rr Ha
perynl4paH na3ap Ha IIeHHII KHL{xa Lr 3a pa3Kpl4BaHero Ha r,rn+opnlaqr,rr or ny6luvur,rre Apyx(ecrBa r4 Apyrr4re
eMI{TeHTu Ha ueHHI{ KHrIxa, ete $oprua Ir cbAbpx(aHr4e ctrJracHo llpu,roxeHue J,,l! 9 rrrra ur'.28, an.2 or ues.

2.

5.

IInQopuaqrrfl ornocuo o6crotre.ncrna,
Hacrbrrr{Jrrr Ao 30 roHu 2010 r.,

Kolrro 6uxa uorru Aa oKaxar BJrrrflHHe Bbpxy rleHara Ha rlerrHrrre KrrH)Ka Ha rlbpBa
r.rHBecTr.rq[oHHa 6aHKa AI

Tpuueceveu HeKoHcoJrr4Arapau QuuaucoB orqer (Heogr.rrupau) sa geftHocrra Ha lk paa
I4HBecrr4ur4ouHa 6aurca A,{ r<rna 31.12.2009 r. - K@H nx. Nb 10-05-2436101.02.2010 r.;

Tpuuece.reu KoHcoJII{AIrpau SuuaucoB orqer (ueo4uuapan) ra 4eftnocrra Ha llrpra
HHBecrrruaoHHa 6aHKa A,{ rrrrr 31.122009 r. - K@H sx. }l} 10-05-4286101.03.2010 r.;

foAlaues orqer Ha llrpea I{HBecrI{III4ouua 6aura A{ sa 2009 r. (uexoucolrzgupau,
oAr{rupaH) - K(DH nx. Ib 10-05-6802/31.03.2010 r.;

Vae.4otrlnenue 3a cBHKBaHe Ha peAoBHo roAlrrrrHo o6u1o cr6paHr{e Ha aKqr.roHepr{Te Ha
llrpra r4HBecrr4urzossa 6anxa AI - KOH sx. .Nb l0-05-7563/13.04.2010 r.;

HeronconLrArpanr4 Quuaucoeu orr{erl4 ua llrpna HHBecruquonna 6anra A[ rr,rrl 31

uapr 2010 r. - K@H sx. J\b 10-05-9395/30.04.2010 r.

fo4nueu Snuaucon orller Ha lk pna r4HBecrr4rlrroHHa 6anxa AI 3a 2009 r.
(roucorr.r4upaH, o.{r{rupan) - K@H sx. }l} 10-05-9505/30.04.2010 r.;

YeeAoN{nenze 3a p*yJlrarure or peAoBHoro roAr4rxHo o6qo cr6panue Ha aKrlr{oHepr4re
ua llrpra r{HBecrr{rlr4ousa 6anrca AA - KOH ex. J{b 10-05-10595/14.05.2010 r.;

flpe4craexne Ha rlporoKoJl or peAoBHoro roAr{rxno o6rqo cr'6paur.re Ha aKunoHepvre Ha
Ilrpna r{HBecrr4ur4onna 6anxa AA - KOH sx. JYir 10-05-10792/17.05.2010 r.;

6.

7.

8.

9. Koucolll4llpauu $uuaucoBpr orqerr,r Ha fh'pea r4HBecrr{rluoHna 6anr@ A.{ r<lu 31 uapr
2010 r. - KOH ex. .l{b 10-05-12110/31.05.2010 r.;

1.

4.

HT4TEnEH AI4

iroPIAH CKOPqEB
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