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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОДИТОРИ 
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ТБ “БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК” АД 
 
 
 
Ние извършихме одит на баланса на Банка “Запад-Изток” АД към 31 декември 2003 г., 
както и на отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал и отчета за 
паричния поток към края на този период. Отговорността за изготвянето на финансовия 
отчет, приложен от страница 1 до страница 25, се носи от ръководството на Банката. 
Наша отговорност е да изразим мнение по финансовия отчет въз основа на извършения 
от нас одит. 
 
Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти.  
Тези стандарти изискват одитът да бъде планиран и проведен така, че да се убедим в 
достатъчна степен доколко консолидираният годишен финансов отчет не съдържа 
съществени грешки и пропуски. Одитът включва одиторски тестове, които да 
подтвърдят сумите и оповестените данни във финансовите отчети. Одитът включва и 
оценка на използваните счетоводни принципи и значими предположения, направени от 
ръководството, както и на цялостното представяне на финансовите отчети. Считаме, че 
извършеният от нас одит дава достатъчно основание за изразяване на одиторско 
мнение. 
 
По наше мнение, финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото 
състояние на банката към 31 декември 2003 г., както и за резултата от дейността и 
движението на паричните потоци към края на периода в съответствие с 
Международните стандарти за финансова отчетност. 
 
 
 
 
 
_____________     ________________________ 
Стефан Ненов Андрю Симънс 
 
 “ПрайсуотърхаусКупърс Одит” ООД 
 
31 март 2004 
София, 
България 
 

 
ПрайсуотърхаусКупърс 
ул. Сердика 2 
1000 София 
България 
тел.: +359 (2) 98 08 884 
факс: +359 (2) 98 00 404 
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Отчет за приходите и разходите 
 
(всички суми са посочени в хиляди лева)   
  31 

декември 
 Прил. 2003

3 месеца
  
Приходи от лихви 4 353
Разходи за лихви  (13)
Нетен лихвен доход  340
  
Приходи от такси и комисионни   35
Разходи за такси и комисионни   (2)
Нетен доход от такси и комисионни  33
  
Нетен доход от търговия 5 24
  
Приходи от дейността  397
  
Провизия за загуба от обезценка на кредити 13 (33)
Други разходи за дейността 6 (1,870)
  
Загуба преди данъци  (1,506)
  
Данък върху печалбата 8 -
 
Загуба 

 
(1,506)

 
 
 
 
 
_______________                                                                      ____________________ 
Душан Валенчич                                                                       Сафи Харб 
Изпълнителен Директор и                                                       Прокурист  
Председател на Управителния съвет                                           
22 Март 2004   
 
 
___________________                                                             ___________________ 
Стефан Ненов                                                                            Диана Пейчева 
31 Март 2004                                                                             Главен Счетоводител 
 
Приложенията на стр. 6 – 25 са неразделна част от този годишен счетоводен отчет. 
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Баланс 
 
(всички суми са посочени в хиляди лева) Прил. Към 31 

декември 
2003

  
АКТИВИ  
Парични средства в каса и наличности при БНБ 9 388
Предоставени средства на други банки 10 13,061
Финансови активи за търгуване 11 390
Инвестиции на разположение за продажба  12 1,973
Предоставени кредити на клиенти 13 2,198
Други активи 14 33
Дълготрайни активи 15 1,423
  
Общо активи  19,466
  
ПАСИВИ  
Привлечени средства от други банки 16 2,501
Привлечени средства от клиенти 17 2,600
Други пасиви 18 71
  
Общо привлечени средства  5,172
  
  
СОБСТВЕН КАПИТАЛ  
Акционерен капитал 21 13,691
Внесен допълнителен капитал 21 2,109
Загуба от текущата година  (1,506)
  
Общо собствен капитал  14,294
  
Общо пасиви и капитал  19,466
  
 
_______________                                                                      ____________________ 
Душан Валенчич                                                                       Сафи Харб 
Изпълнителен Директор и                                                       Прокурист  
Председател на Управителния съвет                                           
22 Март 2004   
 
___________________                                                             ___________________ 
Стефан Ненов                                                                            Диана Пейчева 
31 Март 2004                                                                             Главен Счетоводител 
 
Приложенията на стр. 6 – 25 са неразделна част от този годишен счетоводен отчет.
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Отчет за собствения капитал 
 
(всички суми са посочени в хиляди лева) 
 
 

 

  
 Прил. Собствен

капитал
Допълнителен 

капитал 
Натрупана 

загуба
Общо

   
Салдо в началото на периода 
(при започване на дейността) 

 13,691 - - 13,691

 
Загуба от текущата година 
 

 
-

 
- (1,506) (1,506)

Увеличение на капитала  - 2,109 - 2,109
 
Салдо към 31 декември 2003 

 
13,691

 
2,109 (1,506) 14,294

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________                                                                      ____________________ 
Душан Валенчич                                                                       Сафи Харб 
Изпълнителен Директор и                                                       Прокурист  
Председател на Управителния съвет                                           
22 Март 2004   
 
 
___________________                                                             ___________________ 
Стефан Ненов                                                                            Диана Пейчева 
31 Март 2004                                                                             Главен Счетоводител 
 
Приложенията на стр. 6 – 25 са неразделна част от този годишен счетоводен отчет. 
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Отчет за паричния поток 
 
(всички суми са посочени в хиляди лева) 
 

Прил. 

  2003
3 месеца

Паричен поток от основна дейност  
Получени лихви  271
Платени лихви  (8)
Получени такси и комисионни  35
Платени такси и комисионни  (2)
Изплатени възнаграждения и осигуровки на персонала  (84)
Други приходи от дейността   24
Други разходи от дейността  (1,763)
Паричен поток от основна дейност преди  
промяна в оперативните активи и пасиви 

 
(1,527)

  
Промяна в оперативните активи и пасиви  
(Увеличение) на задължителните резерви при БНБ  (149)
(Увеличение) на финансовите активи за търгуване  (396)
(Увеличение) на инвестициите на разположение за продажба  (1,893)
(Увеличение) на предоставените кредити на клиенти  (2,218)
(Увеличение) на предоставените средства на други банки  (2,109)
 (Увеличение) на другите активи  (33)
Увеличение на привлечените средства от други банки  2,496
Увеличение на привлечените средства от клиенти  2,600
Увеличение на другите пасиви  71
  
Нетен паричен поток от основна дейност  (3,158)
  
Паричен поток от инвестиционна дейност  
Придобиване на дълготрайни активи  (1,474)
  
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност  (1,474)
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Отчет за паричния поток (продължение) 
 
  
Паричен поток от финансова дейност  
Увеличение на акционерния капитал  13,691
Увеличение на допълнителния капитал  2,109
  
Нетен паричен поток от финансова дейност  15,800
  
Нетно увеличение на паричните средства и еквиваленти  11,168
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода  -
  
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода 23 11,168
 
 
 
 
 
_______________                                                                      ____________________ 
Душан Валенчич                                                                       Сафи Харб 
Изпълнителен Директор и                                                       Прокурист  
Председател на Управителния съвет                                           
22 Март 2004   
 
 
___________________                                                             ___________________ 
Стефан Ненов                                                                            Диана Пейчева 
31 Март 2004                                                                             Главен Счетоводител 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложенията на стр. 6 – 25 са неразделна част от този годишен счетоводен отчет.
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1 
 

Обща информация и  счетоводна политика 
 

 Банка “Запад-Изток” АД (наричана нататък “банката”) е основана на 
11 Ноември 2002 като акционерно дружество с двустепенна система на 
управление с акционери: Актива Холдинг Б.В., Фактор банка и ЛБМаксима. След 
получаване на лиценз от Българската народна банка за извършване на банкови 
услуги на 13 август 2003 г., банката е регистрирана в Софийски градски съд на 28 
август 2003 г. и започва дейността си на 1 октомври 2003. Банката се управлява и 
представлява от Управителен съвет под контрола на Надзорен съвет. 
Управителният съвет се състои от трима члена, избрани от Надзорния съвет. 
Надзорният съвет се състои от 5 члена с мандат от 3 години. 
 
Дейността на банката е насочена главно към кредитиране на малкия и средния 
бизнес в Република България. Дейността на банката се осъществява чрез 
централния и офис в София.  
 
Основните счетоводни принципи, в съответствие с които е изготвен финансовия 
отчет са изложени по-долу: 
 

a 
 

База за представяне на финансовия отчет 

 Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на Международните 
стандарти за финансова отчетност (“МСФО”). Финансовият отчет е изготвен в 
националната парична единица на Република България - български лева (BGN). 
Финансовите отчети са изготвени прилагайки метода на историческата цена, с 
последваща преоценка, инвестициите в ценни книжа на разположение за 
продажба, както и на финансовите активи за търгуване. 
 
Изготвянето на финансовия отчет в съответствие с общоприетите счетоводни 
принципи изисква използването на оценки и предположения, които влияят върху 
стойностите на балансовите и задбалансови активи и пасиви, както и приходите и 
разходите към датата на финансовия отчет. Въпреки, че тези оценки се основават 
на цялата известна на ръководството информация за настоящите събития и 
действия, действителните резултати впоследствие могат да се различават от тези 
оценки. 
 

б Валутни операции  
 
Операциите в чуждестранна валута се осчетоводяват по официалния валутен курс 
в деня на операцията. Печалбите и загубите, реализирани в резултат на 
разплащания в чуждестранна валута и преоценка на финансови активи и пасиви, 
се отразяват в отчета за приходите и разходите. 
 
Монетарните активи и пасиви деноминирани в чуждестранна валута са оценени 
към 31 декември 2003 г. по централния курс на БНБ, валиден за този ден – 1.95583 
лева за 1 евро, 1.54856 лева за 1 щ.д. и 0.826291 лева за 10 словенски толара. 
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в Прихващане на финансови активи и пасиви  
 

 Финансовите активи и пасиви се прихващат и в баланса се отчита тяхната нетна 
стойност, само в случай че съществува законно основание за такова прихващане 
на признатите стойности, както и намерението те да бъдат уредени при настъпване 
на падежа им на нетна основа или реализирането на активите и покриването на 
пасивите да бъде извършено едновременно. 
 

г Приходи и разходи от лихви  
 
Приходите и разходите от лихви се признават в отчета за приходите и разходите 
за всички лихвоносни активи и пасиви на принципа на текущото начисление, 
използвайки метода на ефективната лихва на база действителната покупна цена. 
Лихвените приходи и разходи по ценните книжа включват както купонната лихва 
на инструментите с фиксиран процент, така и амортизацията на сконтото или 
премията на държавни ценни книжа и други сконтови инструменти. 
 
Когато вземанията по кредити са идентифицирани като влошени, те се оценяват 
до размера на възстановимата им стойност като след обезценката дохода от лихви 
се признава на базата на лихвения процент, използван за дисконтиране на 
бъдещите парични потоци при определянето на възстановимата стойност. 

  
д Приходи и разходи от такси и комисионни  

 
 Приходите от такси и комисионни се състоят главно от такси за парични преводи 

в лева и чуждестранна валута, касови операции и кредитни улеснения, и в общия 
случай се признават на принципа на текущото начисление.  
 
Разходите за такси и комисионни се отнасят до такси, платени от банката по 
сделки с други банки и финансови институции и се признават към датата на 
тяхното възникване. 
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е 

 
Финансови инструменти за търгуване  
 

 Ценните книжа за търгуване са ценни книжа, придобити с цел печалба от 
краткосрочни колебанията в цената или дилърския марж, или са включени в 
портфейл, за който е характерно търгуване с краткосрочно извличане на печалба. 
Банката определя ценните книжа като ценни книжа за търгуване, в случай че има 
намерение да ги продаде в рамките на една година от тяхното закупуване. 
 

 Ценните книжа за търгуване се отразяват първоначално по цена на придобиване 
(включително разходи по сделката), а в последствие се преоценяват по 
справедлива стойност, базирана на официална пазарна цена. При определянето на 
пазарната цена, всички ценни книжа за търгуване се оценяват по цена към края на 
периода, ако се търгуват на борсата или по последната обявена продажна цена, ако 
се търгуват извънборсово. Всички реализирани и нереализирани печалби и загуби 
от сделките с ценни книжа за търгуване се отразяват като нетна печалба от ценни 
книжа за търгуване. 
 
Всички сделки с финансови активи за търгуване, които изискват прехвърляне на 
активите в срок, регламентиран с наредба или правила на търгуване (“сделки на 
регулиран пазар”) се отчитат към датата на уреждане, представляваща датата, на 
която банката действително закупува или продава актива.  
 

ж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инвестиции на разположение за продажба и закупени вземания и кредити  
 
Банката класифицира ценните книжа в инвестиционния си портфейл като 
инвестиции на разположение за продажба. Закупените заеми и вземания с 
фиксиран падеж, които ръководството има както намерението, така и 
възможността да държи до падеж, се класифицират като държани до падеж. 
Инвестициите на разположение за продажба включват инвестиции в ценни книжа, 
които ръководството има намерение да държи за неопределен период от време, но 
които могат да бъдат продадени при ликвидна нужда или промяна в лихвените 
проценти, валутните курсове или стойността на ценните книжа. Ръководството 
определя своите инвестиции в ценни книжа като такива на разположение за 
продажба, в момента на тяхната покупка. Корпоративните облигации и 
котираните на борса инструменти се отразяват първоначално по цена на 
придобиване (включително разходи по сделката), а в последствие се преоценяват 
по справедлива стойност, базирана на официална пазарна цена. Нереализираните 
печалби и загуби от промяна в справедливата стойност на ценните книжа на 
разположение за продажба се отразяват в отчета за приходи и разходи. Дялове и 
акции, за които справедливата стойност не може да бъде надлежно определена, се 
оценяват по цена на придобиване минус обезценка. 
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Закупените вземания и кредити се представят в отчета по тяхната амортизируема 
стойност по метода на сконтиране на очакваните парични потоци дисконтирани с 
ефективния лихвен процент, намалена със заделените провизии за обезценка. 
Инвестициите на разположение за продажба и закупените вземания и кредити 
подлежат на обезценка, ако тяхната възстановима стойност е по-малка от 
отчетната им стойност. 
 
Всички сделки с инвестиции на разположение за продажба, извършвани на 
регулиран пазар, се признават на датата на уреждане (дата на която банката 
извършва плащането по покупката или продажбата).  
 

з 
 
 

Предоставени кредити на клиенти и провизии за обезценка на кредити  
 
Кредитите, предоставени от банката директно на кредитополучателя или чрез 
участник в консорциум, се класифицират като кредити възникнали в банката и се 
представят по амортизирана стойност, намалена с провизията за загуба от 
обезценка на кредити.  
 

Всички кредити и други вземания от клиенти се признават в момента на 
изплащане на сумата на кредитополучателя. 
 
Провизията за покриване на загубата от обезценка на кредити се начислява при 
наличие на обективно основание за несъбираемост. Размерът на провизията 
съответства на разликата между балансовата и възстановимата стойност към 
датата на отчета, която от своя страна се равнява на настоящата стойност на 
очакваните парични потоци, дисконтирани на база на ефективния лихвен процент 
по предоставения кредит, отчитаща и сумите от входящия паричен поток при 
реализация на признатите обезпечения. 
 
За загубите, които не са конкретно идентифицирани, но на база на предходен опит 
могат да бъдат приети за вероятно съществуващи в група от кредити със сходни 
характеристики към датата на финансовия отчет, също се начислява провизия. 
Вероятността за подобни загуби се оценява на портфейлен принцип чрез метода 
на историческия подход, кредитния рейтинг на клиентите и настоящата 
икономическа обстановка, при която последните функционират. 
 
Кредитите, за които са налице достатъчно основания да се определят като 
несъбираеми, се отписват срещу съответната провизия за загуба от обезценка. 
  
В случай че сумата на обезценката значително намалее в резултат на последващи 
събития, заделената за нея провизия също се намалява до необходимия размер 
като сумата се реинтегрира като приход в текущата печалба. 
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и Дълготрайни активи  
  

Дълготрайните активи се отчитат по историческа цена, намалена с начислената 
амортизация и обезценка, когато тя се налага. 
 
Амортизацията се изчислява по линейния метод за формиране остатъчната 
стойност на всеки актив за периода на полезния му живот. Активите в процес на 
изграждане или придобиване не се амортизират до момента на въвеждане в 
употреба.  
 
Годишните амортизациянни норми са както следва: 

  

  
 Компютри и софтуер  25% 
 Превозни средства 20% 
 Други дълготрайни активи  15% 
  

Дълготрайните активи периодично се преглеждат за обезценка. В случаите когато 
балансовата стойност на актива превишава оценката на възстановимата му 
стойност, същият се записва по възстановима стойност като се признава загуба от 
обезценка.  
 
Печалби или загуби от продажба на дълготрайни активи се определят на база 
балансовата им стойност и се включват при формиране на печалбата за периода.  
 
Разходите за ремонт и поддръжка се признават в отчета за приходите и разходите 
при тяхното възникване. 
 

й 
 

Парични средства и парични еквиваленти 

 За целите на отчета за паричния поток, паричните средства и парични еквиваленти 
се състоят от касови наличности и парични средства, дължими от други банки с 
падеж по-малко от 90 дни към края на периода като включват: паричните средства 
в брой, наличностите в БНБ намалени с минималния задължителен резерв и 
предоставените средства на други банки. 

 
к 

 
Провизии  
 

 Провизии се заделят при наличие на настоящи правни или конструктивни 
задължения на Банката в резултат на минали събития, за които е вероятно 
възникването на изходящи парични потоци, чийто размер би могъл да бъде 
надеждно оценен. 
 
Правото на платен годишен отпуск се признава при неговото възникване. За 
неизползваните от служителите към края на периода отпуски  банката начислява 
провизия в размер на неизползваната част. 
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л Лизинг  
  

Плащанията във връзка с оперативни лизинги се отчитат като разход в отчета за 
приходи и разходи на равни части през периода на лизинга. 
 

м Данъчно облагане  
 

 Данъчното облагане, отразено във финансовия отчет, е в съответствие с 
действащото българско законодателство. Разходът за данък в отчета за приходите 
и разходите включва сумата на текущия данък за отчетния период и измененията в 
отложения данък. Текущият данък за отчетния период се изчислява на база 
облагаемата печалба за годината въз основа на данъчните ставки, валидни към 
края на периода. Разходите за данъци, различни от корпоративния данък, се 
включват в други оперативни разходи. 

 
Отложеният корпоративен данък се изчислява по пасивния метод на база 
временните разлики между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната 
балансова стойност в годишния финансов отчет. Отложеният данък се оценява по 
данъчна ставка, която се очаква да бъде приложима в периода, през който ще се 
реализират вземанията или ще се покрият задълженията на база на действащи или 
приети официални данъчни ставки към датата на финансовия отчет.  
 
Задължението за данък върху печалбата се отчитат като разход в периода, в който е 
реализирана печалбата. Данъчният ефект върху загубата, която може да се пренесе в 
бъдещи периоди, се признава като актив, когато има вероятност за бъдеща 
облагаема печалба, от която могат да се приспаднат загубите. 

 
2 
 
a 

Използване на финансови инструменти  
 
Стратегия при използването на финансовите инструменти  
 
По своето същество дейностите на банката са свързани основно с използването на 
финансови инструменти. Банката приема депозити от клиенти като се стреми да 
печели над средните лихвени маржове чрез инвестиране на парични средства във 
висококачествени активи. Банката се стреми да увеличи тези нива чрез привличане 
на средства за кратки и предоставяне за по-дълги периоди, при по-високи лихви, 
като същевременно поддържа необходимото ниво на ликвидност за посрещане на 
плащания по настъпили падежи. 
 

 
Успоредно с това банката се стреми да повиши лихвените маржове като постигне 
такива над средните преди провизиране, чрез отпускане на кредити на 
корпоративни клиенти с добра кредитоспособност. Подобни експозиции са 
свързани както с кредитите и други вземания от клиенти, така и с гаранции и други 
финансови ангажименти като акредитиви. 
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 Управителният съвет определя лимити за размерите на открита пазарна позиция, 
които се отнасят както за сделки в рамките на един ден, така и за такива, които 
падежират на деня след сключването им.   

 
б Кредитен риск 

 
Банката е изложена на кредитен риск за възможността насрещната страна по 
сделката да не бъде в състояние да изплати в срок дължимите суми в пълен размер. 
Банката структурира нивата на поемания от нея кредитен риск, при определени 
лимити за приемлив риск, свързани с размер на експозицията към един 
кредитоплучател или група кредитополучатели, както и по географски региони и 
отрасли на икономиката. Подобни рискове се контролират периодично и подлежат 
на преразглеждане веднъж годишно или по-често. Лимитите за нива на кредитния 
риск по продукти и отрасли на икономиката се одобряват от Управителния съвет. 
 
Експозицията за всеки един кредитополучател, в това число банки, се ограничава 
допълнително чрез лимити, обхващащи балансовите и задбалансовите експозиции, 
както и лимити по ежедневния риск, касаещ търгуемите позиции. Действителното 
съответствие на експозициите спрямо съществуващите лимити се контролира 
регулярно.  
 
Кредитният риск се контролира посредством редовен анализ на способността на 
настоящите и потенциални кредитополучателите да обслужват своите задължения 
за изплащане на лихви и главници, като тези лимити се променят по 
целесъобразност. Кредитният риск се контролира отчасти и чрез договаряне на 
допълнителни обезпечения, приемане на корпоративни и персонални гаранции и 
други. 
 

 Кредитни ангажименти  
 
Основното предназначение на този вид инструменти е да се гарантира наличието 
на средства при поискване от клиента. Гаранциите и акредитивите, които 
представляват неотменим ангажимент от страна на Банката да извърши 
необходимото плащане,  в случай че клиентът не изпълни своето задължение към 
трета страна, пораждат същия тип риск както кредитите.  
 
Ангажиментите за предоставяне на кредити представляват неизползваната част от 
разрешения размер на кредити, гаранции или акредитиви. По отношение на 
кредитния риск по ангажиментите за предоставяне на кредити, банката е изложена 
на потенциална загуба в размер на общата сума на неизползваните ангажименти. 
От друга страна, вероятният размер на загубата е по-малък от общата стойност на 
ангажиментите, тъй като повечето ангажименти за предоставяне на кредити са 
подчинени на условия спрямо клиента за поддържане на определени кредитни 
стандарти. Банката контролира срока на падеж на кредитните ангажименти, тъй 
като в повечето случаи дългосрочните ангажименти носят по-голям кредитен риск 
в сравнение с краткосрочните. 
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 Териториална концентрация на активите, пасивите и задбалансовите пера  
 
Основната част от банковите клиенти са местни физически и юридически лица. 
Кореспонденти на банката са български и словенски банки с висок инвестиционен 
рейтинг. 
 
Банката има експозиции към значителна част от отраслите и секторите на 
икономиката в България. Въпреки това кредитният риск е добре разпределен 
между различните индивидуални и корпоративни клиенти. 

 
в Пазарен риск  

 
Банката е изложена на пазарен риск. Този риск е свързан с влиянието на общи и 
специфични пазарни промени върху откритите лихвени и валутни позиции. 
Банката оценява пазарния риск на своите позиции и максимално възможните 
загуби посредством оценка на различни фактори на евентуалните промени в 
пазарните условия. Управителният съвет определя лимити за допустимите нива на 
риск, които се наблюдават регулярно. 
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г Валутен риск 
 

 Промените във валутния курс оказват съответно въздействие върху финансовото 
състояние и паричните потоци на банката и водят до излагането й на валутен риск. 
Управителният съвет определя лимити за контрол на риска по откритите валутни 
позиции, които се наблюдават регулярно. Долната таблица обобщава степента, до 
която банката е изложена на валутен риск към 31 декември 2003. Активите и 
пасивите са посочени по балансова стойност и са класифицирани по валута. 
  

 

Към 31 декември 2003 BGN USD EURO SIT  Общо
Активи   
Парични средства и наличности в БНБ 219 44 125 - 388
Вземания от други банки 7 547 12,507 - 13,061
Финансови активи за търгуване - - - 390 390
Инвестиции за продажба - - 923 1,050 1,973
Предоставени кредити на клиенти 2 756 1,440 - 2,198
Други активи 33 - - - 33
Дълготрайни активи 1,423 - - - 1,423
   
Общо активи 1,684  1,347 14,995 1,440 19,466
   
Пасиви   
Задължения към други банки 1,175 929 - 397 2,501
Привлечени средства от клиенти 116 399 2,085 - 2,600
Други пасиви 71 - - - 71
   
Общо пасиви 1,362 1,328 2,085 397 5,172
   
Нетна балансова позиция 322 19 12,910 1,043 14,294
   
Задбалансови ангажименти (прил. 21) 16 - - - 16
      



 

                                                                                            31 декември 2003 
                                          ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ 
 

 15

 
Д Лихвен риск 
  

Движението в пазарните нива на лихвените проценти оказва съответно 
въздействие върху финансовата позиция и паричните потоци на банката и води 
до излагането й на лихвен риск. В резултат на подобни промени лихвеният 
марж може да се увеличи, но също така би могъл и да намалее и да доведе до 
загуби в условия на неочаквани движения. Управителният съвет определя 
контролните механизми за поддържане на приемливо ниво на лихвения 
дисбаланс при определяне стойността на лихвените проценти, като това ниво се 
следи регулярно. Управителният съвет приема, че позицията на банката в това 
отношение задоволява изискването за минимизиране на риска.  
 

Таблицата по-долу обобщава ефективния среден лихвен процент по парични 
финансови инструменти и по основни валути към датата на съответните 
финансови отчети. 
 
 

 
Към 31 декември 2003  BGN USD EUR SIT
 %  
Активи   
Предоставени средства на други банки  - 1.18 2.71 -
Инвестиции за продажба  - - 5.52 7.00
Предоставени кредити на клиенти  7.00 4.00 8.27 -
   
Пасиви   
Привлечени средства от други банки  4.43 1.08 - 5.75
Привлечени средства от клиенти (срочни 
депозити) 

 
-

 
0.50 1.70 -

Други привлечени средства 
(разплащателни сметки) 

 
0.50

 
0.20 0.50 -
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е Лихвен риск (продължение) 

 
Чувствителност на лихвените проценти на активите, пасивите и 
задбалансовите ангажимент 
 
Долната таблица анализира степента, в която банката е изложена на лихвен риск. В 
таблицата са включени активите и пасивите на банката по балансова стойност, 
разпределени в зависимост от първото настъпващо събитие – договорен период за 
промяна в лихвения процент или договорен падеж.  
 
Очакваните падежи и промени в лихвените проценти не се отличават съществено от 
договорените такива, с изключение на привлечените средствата в размер на 2,6 млн. 
лева с падеж до 1 месец, от които 84% са разплащателни сметки, които се приемат 
от банката като стабилен източник за финансиране на оперативната й дейност.  
 

 
Към 31 декември 2003 До 

1 месец  
1 – 3 
месеца 

3 – 12 
месеца 

1 – 5 
години 

Над 5 
години 

Нелих 
вени 

Общо 

Активи         
Парични средства и сметка в 
БНБ - - -

 
- 

 
- 388 388

Вземания от други банки 10,565 387 2,109 - - - 13,061
Финансови активи за 
търгуване - - -

 
- 

 
- 390 390

Инвестиции на разположение 
за препродажба - 46 -

 
916 

 
991 20 1,973

Предоставени кредити на 
клиенти - 276 1,922

 
- 

 
- - 2,198

Други активи - - - - - 33 33
Дълготрайни активи - - - - - 1,423 1,423
   
Общо активи 10,565 709 4,031 916 991 2,254 19,466
   
Пасиви    
Привлечени средства от 
други банки 2,501 - -

 
- 

 
- - 2,501

Привлечени средства от 
клиенти 2,600 - -

 
- 

 
- - 2,600

Други пасиви  - - - - 71 - 71
   
Общо пасиви 5,101 - - - 71 - 5,172
   
Лихвочувствителен 
дисбаланс 5,464    709 4,031

 
1,907 

 
920 2,254 14,294
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ж Ликвиден риск 
  

Ежедневно банката е изложена на риск от възможността наличните парични 
ресурси да не покрият тегленията по овърнайт депозити, текущите сметки и/или 
срочните депозити с настъпващ падеж, както и средствата по разрешени кредити и 
гаранции да бъдат изцяло усвоени.  Банката не поддържа излишни парични 
наличности за обслужване на тези евентуални нужди, тъй като опитът сочи, че е 
възможно с голяма степен на сигурност да се прогнозира размера на привлечените 
средства с изтичащ падеж, които няма да бъдат изтеглени. Управителният съвет 
определя контролните механизми за регулиране нивото на  съотношение между 
средствата с настъпващ падеж, необходими за покриване на задълженията към 
клиентите и размера на междубанкови и други средства на разположение, 
необходими за покриване на непредвидени тегления в по-големи обеми. Таблицата 
по-долу представя анализ на активите и пасивите на Банката, групирани по 
остатъчен срок до настъпващ падеж към края на отчетния период. 

 
Падежна структура на активите и пасивите 
 
Към 31 декември 
2003 

До 
1 месец  

1 – 3 
месеца 

3 – 12 
месеца 

1 – 5 
години 

Над 5  
години 

Общо 

Актив        
Парични средства и 
сметка в БНБ 388 - - -

 
- 388

Вземания от други банки 10,565 387 2,109 - - 13,061
Активи за търгуване - - - - 390 390
Инвестиции за продажба - - 46 916 1,011 1,973
Предоставени кредити - 276 1,922 - - 2,198
Други активи 33 - - - - 33
Дълготрайни активи - - - - 1,423 1,423
  
Общо активи 10,986 663 4,077 916 2,824 19,466
  
Пасиви   
Привлечени средства от 
други банки 2,501 - - -

 
- 2,501

Привлечени средства от 
клиенти 2,600 - - -

 
- 2,600

Други пасиви - 58 - - 13 71
  
Общо пасиви 5,101 58 - - 13 5,172
  
Нетна разлика в 
ликвидността 5,885 605 4,077 916

 
2,811 14,294
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 В позиция “Привлечени средства от клиенти”, колона едно, привлечени 
средства с падеж до 1 месец, са включени банковите депозити на виждане на 
стойност 2,188 хил. лева. Ръководството на банката счита, че тези средства 
няма да бъдат изтеглени в един и същи момент и са  сравнително постоянен 
източник на финансиране.  
 
 

3 Справедлива стойност на финансовите активи и пасиви   
  

Справедлива стойност е сумата, за която един финансов инструмент може да 
бъде заменен в текуща сделка между страни, които желаят да сключат такава. 
Тази стойност се различава от замяната му при принудителна продажба или 
ликвидация и най-добре се доказва чрез котирана пазарна цена.  
 
Банката извършва оценка на справедливата стойност на финансовите 
инструменти на база налична пазарна информация, когато такава съществува, 
и съответни методи за оценка. Успоредно с това интерпретирането на 
пазарните данни за определяне на справедливата стойност изисква субективна 
преценка. Въпреки, че ръководството е използвало цялата налична 
информация при определяне справедливата стойност на финансовите 
инструменти,  пазарната информация би могла да не отразява в пълна степен 
реализируемата стойност на активите при настоящите пазарни условия.  
 
По преценка на ръководството справедливата стойност на някои балансови 
инструменти не се различава съществено от техните балансови стойности. 
Тези балансови инструменти включват парични средства, ностро сметки и 
срочни депозити, предоставени средства на банки и други финансови 
институции, ценни книжа за търговия и препродажба, депозити от банки и 
други финансови институции, текущи сметки и депозити от клиенти, и други 
краткосрочни активи и пасиви с договорен характер. Ръководството счита, че 
балансовите стойности на тези активи и пасиви приближават тяхната пазарна 
стойност и поради факта, че съществуващата практика е лихвените проценти 
да се предоговарят така, че да отразяват настоящите пазарни условия.  
 

4 Нетен лихвен доход 2003
  3 месеца
 Приходи от лихви  
 Предоставени средства на други банки 306
 Предоставени кредити и други вземания от клиенти 24
 Инвестиции на разположение за продажба 23
  
 Общо приходи от лихви 353
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5 Нетен доход от търговия  
  3 месеца
   
 Нетна печалба от преоценката на инвестициите за търгуване  (6)
 Нетна печалба от преоценката на инвестициите за продажба  34
 Нетна печалба от валутна преоценка (4)
  
 Общо нетен доход от търговия 24
 
6 Други разходи за дейността 2003
  3 месеца
   
 Разходи за учредяване 1,294
 Външни услуги 209
 Административни разходи 168
 Разходи за персонала (прил. 7) 84
 Амортизации ( прил. 15) 51
 Наем 46
 Материали 17
 Маркетинг и реклама 1
  
 Общо разходи за дейността 1,870
  

Разходите за учредяване и разширяване са били направени в периода от 
учредяването на банката (11 ноември 2002) до започването на дейността 
(октомври 2003). 

  
 

7 Разходи за персонала 2003
  3 месеца
  
 Възнаграждения на персонала 64
 Разходи за социални осигуровки 20
  
 Общо разходи за персонала 84
 

   Брой на наетите от Банката лица към края на 2003 г. е 19. 
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8 Разход за корпоративен данък   
  

  2003
  3 месеца
  
 Загуба преди данъци (1,506)
  
 Очакван корпоративен данък при ставка 23.5% (354)
 Данъчен ефект от разходи, непризнати за данъчни цели 261
 Данъчен ефект от приходи, неподлежащи на данъчно облагане (12)
 Данъчен ефект от пренасянето на загуба 105
  
 Данъчен разход -
  
9 Парични средства и наличности при БНБ 
  2003
  3 months
  
 Парични средства (прил. 22) 239
 Наличности при БНБ (прил. 20) 149
  
 Общо парични средства и наличности при БНБ 388
  
 Към 31 декември 2003 г. задължителните минимални резерви при БНБ 

представляват 8% от привлечените средства с изключение на междубанковите
депозити и депозитите с падеж над две години.  
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10 Вземания от други банки  
  2003
  
 Депозити в местни банки 5,477
 Депозити в чуждестранни банки 5,081
 Разплащателни сметки при местни банки 351
 Разплащателни сметки при чуждестранни банки 20
  
 Вземания от банки част от паричните еквиваленти (прил. 22) 10,929
  
 Набирателна сметка 2,109
 Начислени лихви 23
  
 Общо вземания от други банки 13,061
  

Вземанията от други банки включват начислени лихви в размер на 23 хил. лева. 
   
11 Финансови активи за търгуване  
   
 Финансовите активи в оборотен портфейл се състоят от акции на словенската 

верига магазини Меркатор. 
   
12 Финансови активи за продажба 2003
  
 Облигации на Нова Люблянска Банка, по справедлива цена (прил. 23) 1,050
 Ипотечни облигации на България Инвест, по справедлива цена 496
 Облигации на Фактор Банка, по справедлива цена (прил. 23) 407
 Акции на SWIFT, по цена на придобиване 20
  
 Общо активи в инвестиционен портфейл 1,973
 
  

Инвестициите за търгуване включват 46 хил. начислени лихви. 
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13 Предоставени кредити и други вземания от клиенти  
   
  2003
  3 месеца
 Кредити предоставени от банката на: 
 Физически лица 2
 Частни фирми  1,453
 Кредити закупени от банката на: 
 Частни фирми 776
  
 Общо вземания и кредити 2,231
  
 Провизии за обезценка (33)
  
 Общо нетни вземания и кредити 2,198
  
 В предоставените кредити и вземания от клиенти са включени начислени лихви 

в размер на 13 хил. лева. 
 

 Движението по провизиите за обезценка е както следва: 
   
 Салдо при започване на дейността – октомври  2003 -
 Увеличение в провизиите за обезценка на кредитите 33
  
 Заделени провозии към 31 декември 2003 33
   
 Концентрацията на риска и големите експозиции на кредитния портфейл по 

отрасли на икономиката са както следва: 
    
  2003 %
   
 Търговия 1,261 56%
 Услуги 675 30%
 Строителство 281 13%
 Производство 12 1%
 Физически лица 2 -
   
 Обща сума на брутните кредитни експозиции: 2,231 100%
   
 Сумата на двата най-големи кредита представлява 67% от кредитния портфейл. 
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14 Други активи  
  2003
  
 Авансови плащания и разходи за бъдещи периоди 6
 Други вземания 27
  
 Общо други активи 33
 
15 Дълготрайни активи 
   
 Към 31 декември 2003 
 Балансова стойност в началото на периода -
 Новопридобити 1,474
 Начислена амортизация (51)
  
 Балансова стойност в края на периода 1,423
  
 Към 31 декември 2003 
 Отчетна или преоценена стойност 1,474
 Натрупана амортизация (51)
  
 Балансова стойност към 31 декември 2003 1,423

 
16 Привлечени средства от банки   
 
 В привлечените средства от банки са включени 5 хиляди задължения по 

начислени лихви. 
 
17 Привлечени средства от клиенти 2003
  
 Корпоративни клиенти 
  – Текущи / разплащателни сметки 2,152
  
 Физически лица 
  – Текущи / разплащателни сметки 37
  – Срочни депозити 411
  
 Общо привлечени средства от клиенти 2,600
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18 Други пасиви 
  2003
  
 Задължения към бюджета 7
 Начисления на разходи 64
  
 Общо други пасиви 71

 
19 Отложени данъци   
  

Банката е реализирала данъчна загуба в размер на 392 хиляди лева, която ще бъде 
пренесена в следващите десет данъчни години до 2013 г. Данъчният ефект от 
пренасянето на загубата през следващите данъчни години не е отразен в този 
финансов отчет. 

 
20 Условни задължения  

 
 Задбалансови задължения 

 
Към 31 декември банката има една издадена гаранция за плащане на стойност 16 
хиляди лева. 
 

 Заложени активи 
 
Към 31 декември 2003 г. задължителните минимални резерви в БНБ са 149 хиляди 
лева. 

 
 

21 Акционерен капитал 
  
 Общият регистриран брой обикновени акции в края на годината е 13,691,810 с 

номинална стойност 1 лв. на акция. Акционерният капитал е изцяло внесен, всички 
акции са равнопоставени и дават право на един глас. Основни акционери в банката 
са: 

 
Акционери  (%)
  
Актива Холдинг Б.В. 9,927,210 72.5%
ЛБМаксима АД 3,354,250 24.5%
Фактор банка 409,350 3.0%
  
Общо 13,691,810 100%

 
 През декември 2003 г. Надзорният съвет на банката взе решение и предложи на 

Общото събрание акционерния капитал да се увеличи с 2,109 хиляди лева 
пропорционално между съществуващите акционери. Капиталът е внесен, а 
увеличението е отразено като допълнителен капитал. 
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22 Парични средства и парични еквиваленти  
  2003
  
 Парични средства в брой (приложение 9) 239
 Предоставени средства на други банки (приложение 10) 10,929
  
 Общо парични средства и еквиваленти 11,168
 
23 Сделки със свързани лица 

 
 Като свързани лица се третират такива, при които едното е в състояние да 

контролира другото или да осъществява значително влияние върху вземането на 
финансови или оперативни решения от него.  
 
Контролът на банката се осъществява от Актива Холдинг (регистриран в Холандия), 
който притежава 72.5% от обикновените акции на банката. 
 
В хода на своята дейност банката е осъществявала сделки със свързани лица, които 
включват предоставяне на средства и привличане на средства. Те са извършени 
според икономическата логика на нормални търговски взаимоотношения и по 
пазарни цени. Обемите на сделките със свързани лица, приходите и разходите през 
годината и салдата в края на годината са както следва: 

 
   
 Фактор банка:  
 Салда по ностро сметки 20
 Междубанкови депозити 5,098
 Закупени облигации 407
  
 ЛБ Максима: 
 Закупени облигации 1,050
  
  
   

 


