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Fibank, третата по големина българска банка, премина 
комплексната оценка на сектора, проведена от БНБ 

Източник: БНБ, Fibank 

КОНТЕКСТ 
БЪЛГАРСКИ БАНКИ ПО РАЗМЕР НА 
АКТИВИ КЪМ ЮНИ 2016 (В ЛЕВА) 

• Fibank е третата по големина банка в България и 
най-голямата търговска банка с български 
капитал, с около 1,1 млн. индивидуални и 150 
хил. фирмени клиенти. Тя осъществява дейността 
си чрез мрежа от 162 клона 

• След комплексната оценка на българския банков 
сектор, банките трябва да предприемат 
конкретни мерки в определени срокове 

• За Fibank, препоръката на БНБ е за генериране 
на 206М лева допълнителен капиталов буфер 

*Генерираната през първите шест месеца на 2016г печалба   

преди обезценка и данъци е в размер на 146.6М лева 

• Тези мерки допълнително ще подсилят 
стабилността и устойчивостта на банката, както и 
ще подхранят потенциала й за бъдещ растеж 

• Конкретни действия за увеличаване на 
капиталовите буфери вече са съгласувани с БНБ 
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Резултатите от оценката на БНБ създават предпоставки 
за подобряване на капиталовата позиция на Банката 

Източнк: Fibank, БНБ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ СТРЕС ТЕСТА 
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГЛЕДА НА 
КАЧЕСТВОТО НА АКТИВИТЕ 

• Подходът и резултатите от Стрес тестовете са 
в съответствие с аналогичните резултати, 
наблюдавани наскоро при други европейски 
банки 

- Банката има достатъчно капитал да отговори на 
изискванията на Базовия сценарий на стрес теста 

- Fibank вече е предприела конкретни действия за 
увеличаване на капиталовите излишъци, 
съгласувани с БНБ за нуждите на хипотетичния 
Неблагоприятен сценарий 

• Хипотетичният Неблагоприятен сценарий е 
базиран на допускания за продължителен и 
дълбок спад в икономиката, моделиран към 2016 
(но нереализиран) и не следва да се приема като 
индикативен за бъдещите финансови резултати на 
Fibank или на страната като цяло 

• С оглед на резултатите от прегледа на 
качеството на активите (AQR), БНБ 
препоръчва генериране на допълнителен 
капиталов буфер от 206M лева 

• Капиталовата позиция на Банката към 2015г. 
след – AQR осигурява съотношение за 
капиталова адекватност (TCR) на високо 
ниво от 8.7% спрямо 8% минимално 
изискване на БНБ 

• Предвид своите положителни резултати, 
Банката ще продължи да осъществява 
дейност както обичайно, обслужвайки 
българския бизнес, домакинства и 
физически лица със същото ниво на 
ангажираност, професионализъм и 
всеотдайност  

Оценката потвърждава качеството и стабилността на активите и капиталовата 
позиция на Fibank 
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Fibank има стабилна и подобряваща се капиталова 
позиция, която води до генериране на висока печалба 

Забележка: Базирано на консолидирани цифри 
Източник: Fibank 

Капиталовият коефициент на Fibank нараства 
през последните години. Банката ще генерира 
допълнителен капиталов буфер от 206M лева 

 
КАПИТАЛОВИ КОЕФИЦИЕНТИ (%) ФИНАНСОВИ АКЦЕНТИ НА FIBANK 

• Дори и при прилагане на цялото преизчисление за 
AQR, капиталовата адекватност остава силна със 
съотношението за капиталова адекватност (TCR) от 
8.7% спрямо минимално необходимото регулаторно 
изискване от 8% 

• Допълнително 135М лева от полугодишния резултат 
за 2016г. допринасят за увеличение на капиталовата 
адекватност след AQR до ниво от 10.3%  

• Съгласувано с БНБ, Банката ще изгради 
допълнителен капиталов буфер от 206М лева за 
достигане на капиталова адекватност от 13.5% 

• Финансовите резултати на Fibank бяха постигнати 
успоредно с успешна програма за реорганизация, 
която: 

- Цели подобрение на корпоративното управление и 
управлението на риска, в сътрудничество и 
следвайки насоките на (IFC) 

- Дава положително отражение върху външните 
рейтинги 

  
Регулаторен 

 минимум @ 8% 
1H2016 
Резултат 

AQR Преизчисление 
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В изпълнение на допълнителното изискване, Fibank ще 
изгради капиталов буфер 

• Конкретните предприети действия за увеличение на капиталовия излишък 
на Fibank, отговарящи на всички отправени препоръки, са съгласувани с БНБ 

• Действията включват четири основни лоста: 

Неразпределяне на 
печалба 

• Банката ще използва печалбата, генерирана от обичайните й 
бизнес операции 

Намаляване на риска 
на експозициите 

• Банката ще продължи да диверсифицира портфейла си и да 
понижава неговия риск 

Продажба на 
придобити активи 

• Банката ще продава неосновни, дълготрайни (придобити) 
активи 

  
Привличане на нов 
капитал 

• Банката ще предприеме всички стъпки за набиране на капитал 
от финансовите пазарите при наличие на благоприятни 
условия 

КАПИТАЛОВ ЛОСТ 
 

ОПИСАНИЕ 

1 

2 
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Това ще подсили стабилността и устойчивостта на Банката и ще подхрани 
потенциала й за бъдещ растеж 
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