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Доклад на независимите одитори  

за преглед на междинна финансова информация 

До едноличния акционер  

На ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД 

 

Въведение 
 
Ние извършихме преглед на приложения междинен съкратен консолидиран финансов 
отчет на Ти Би Ай Банк ЕАД и нейните дъщерни дружества („Групата“), включващ 
междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 юни 2022 
година, междинен съкратен консолидиран отчет за всеобхватния доход, междинен 
съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал и междинен съкратен 
консолидиран отчет за паричните потоци за шестмесечния период, завършващ на тази 
дата, както и избрани пояснителни бележки. Отговорността за изготвянето и 
представянето на настоящата междинна финансова информация в съответствие с 
Международен счетоводен стандарт 34 „Междинно финансово отчитане“ се носи от 
ръководството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на заключение върху тази 
междинна финансова информация, основаващо се на нашия преглед.  Ние сме 
солидарно отговорни за изпълнението на нашия преглед и за изразеното от нас 
заключение съгласно изискванията на ЗНФО, приложим в България. 

 

Обхват на прегледа 
 
Ние извършихме нашия преглед в съответствие с Международен стандарт за 
ангажименти за преглед 2410 „Преглед на междинна финансова информация, извършен 
от независимия одитор на предприятието”. Прегледът на междинната финансова 
информация се състои от отправяне на проучващи запитвания, главно към лицата, 
отговорни за финансовите и счетоводни въпроси, както и от прилагане на аналитични и 
други процедури за преглед. Прегледът е значително по-малък по обхват от одита, 
извършен в съответствие с Международните одиторски стандарти и следователно не ни 
дава възможност да придобием степен на сигурност, че бихме узнали всички съществени 
въпроси, които би могло да бъдат идентифицирани при един одит. Съответно, ние не 
изразяваме одиторско мнение. 
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Заключение 
 
Въз основа на извършения от нас преглед, нищо не ни е станало известно, което да ни 
кара да заключим, че приложената междинна финансова информация не е изготвена, 
във всички съществени аспекти, в съответствие с Международен счетоводен стандарт 34 
„Междинно финансово отчитане“ приет от Европейския съюз (ЕС). 
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Пояснителни бележки към консолидирания 

финансов отче

1. Обща информация и счетоводна политика 

 

1.1. Корпоративна информация 

 

Ти Би Ай Банк ЕАД („Банката”) е кредитна 

институция, регистрирана в Софийски градски 

съд, България като акционерно дружество на 

28 август 2003 г. с ЕИК 131134023. Банката, 

заедно с дъщерните си дружества („Групата“) 

предлага широка гама от банкови и небанкови 

финансови услуги на местни и чуждестранни 

клиенти.  

 

Към 30 юни 2022 г., Банката притежава 

контролиращо участие в следните дъщерни 

дружества: 

 
• TBI Money IFN S.A., Румъния; 
• TBI Leasing S.A., Румъния;  
• 4Финанс ЕООД, България; и 
• Ти Би Ай Бай ЕАД, България. 

 

Крайната компания-майка е Tirona Limited., 

Кипър, която е мажоритарен собственик на 

финансовата група 4Финанс, към която Банката 

принадлежи. 

 

Банката се управлява от Управителен съвет под 

контрола на Надзорен съвет и се представлява 

заедно от всеки двама изпълнителни директори. 

Лицата, натоварени с общо управление са 

членовете на Одитния комитет (Ариел Хасон, 

Инита Хане и Едгарс Дупатс) и  Надзорния съвет 

(Ариел Хасон, Кийрън  Донъли и Готие Ван 

Вединген). 

 

Банката е със седалище и адрес на управление, 

считано от месец септември 2012 г., България, гр. 

София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54. 

 

1.2. База за консолидация 

 

Консолидираният финансов отчет включва 

отчета на Банката и притежаваните от нея 

дъщерни дружества. Финансовите отчети на 

дъщерните дружества се изготвят за същия 

отчетен период, както този на Банката, като се 

прилагат последователни счетоводни политики. 

 

Дъщерните дружества се консолидират изцяло от 

датата на тяхното придобиване, представляваща 

датата, на която Банката получава контрола и 

продължават да се консолидират до датата, на 

която този контрол бъде изгубен. 

 

1.3. База за изготвяне на финансовия 

отчет; изявление за съответствие 

 

Настоящият финансов отчет е изготвен в 

съответствие с изискванията на Международен 

счетоводен стандарт 34 „Междинно финансово 

отчитане“, приет от Европейския съюз (ЕС). 

 

Съкратеният междинен индивидуален финансов 

отчет не съдържа цялата информация и бележки, 

оповестени в годишния индивидуалне финансов 

отчет, поради което трябва да се разглежда във 

връзка с годишния индивидуален финансов отчет 

за годината, приключваща на 31 декември 2021 г. 

 

Финансовият отчет е изготвен при спазване 

принципа на историческата цена, с изключение 

на следните: 

 
• финансови активи по справедлива 

стойност в друг всеобхватен доход; 
• финансови активи по справедлива 

стойност през печалбата и загубата; 
• кредити, задължително отчитани по 

справедлива стойност през печалбата и 
загубата; 

• финансови активи и пасиви държани за 
продажба (деривативи). 

 

При изготвянето на финансовия отчет, 

ръководството е направило оценка на 

способността на Групата да продължи дейността 

си като действащо предприятие в обозримо 

бъдеще. Преценката на ръководството е, че не са 

на лице съществени несигурности, които да 

подлагат под съмнение способността на Банката 

да продължи дейността си и съответно 

финансовият отчет е изготвен на база действащо 

предприятие. 

 

Банката е направила анализ и на възможността 

дъщерните й дружества да продължат дейността 

си като прилагат принципа на действащо 

предприятие. Ръководството счита, че за 

дъщерните дружества не се очакват съществени 

затруднения, които да им попречат да 

осъществяват обичайната си оперативна 

дейност. 

 

Групата представя отчета за финансовото си 

състояние по степен на ликвидност. 










































