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ДОКЛАД 

ЗА  

ДЕЙНОСТТА НА „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД  

КЪМ 31 декември 2019 г. 

(на индивидуална 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. 7 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  

През четвъртото тримесечие на 2019 г. Първа инвестиционна банка АД (ПИБ, 

Банката) продължи успешното си развитие като иновативна, стабилна и 

коректна кредитна институция. 

Основни моменти от дейността на ПИБ към 31 декември 2019 г.: 

• На 30 януари 2019 г. бе публикувано уведомление съгласно чл. 27, ал. 2, т. 

1 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и 

допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за 

разкриването на информация относно отдаване на финансов лизинг на 

международен инвеститор значителна част от терена на бившия МК 

„Кремиковци“; 

• Тримесечен неконсолидиран (неодитиран) финансов отчет на Първа 

инвестиционна банка АД към 31 декември 2018 г. беше публикуван на 

30.01.2019 г.; 

• Тримесечен консолидиран (неодитиран) финансов отчет на Първа 

инвестиционна банка АД към 31 декември 2018 г. бе публикуван на 

01.03.2019 г. 

• На 5 април 2019 г. бе оповестен годишният неконсолидиран (одитиран) 

финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 

2018 г.; 

• На 30 април 2019 г. бе представен годишният консолидиран (одитиран) 

финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД към 31 декември 

2018 г.; 

• На 30 април 2019 г. бе представен неконсолидираният (неодитиран) 

финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД към 31 март 2019 г.; 

• На 17 май 2019 г. бе свикано редовно общо събрание на акционерите на 

Първа инвестиционна банка АД; 

• На 30 май 2019 г. бе представен консолидираният (неодитиран) финансов 

отчет на Първа инвестиционна банка към 31 март 2019 г.; 

• На 05 юни 2019 г. бе оповестена информация относно рейтингите на 

Първа инвестиционна банка от рейтинговите агенции Fitch Ratings и 

Moody’s Investors Service; 
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• На 19 юни 2019 г. бяха оповестени резултатите от проведеното по-рано в 

този ден редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа 

инвестиционна банка АД; 

• На 21 юни 2019 г. бяха публикувани протоколът от редовното годишно 

общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, 

проведено на 19 юни 2019 г., и актуализираният Устав на Банката. 

• На 01 юли 2019 г. Първа инвестиционна банка АД оповести информация 

съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013; 

• Инидивидуален (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна 

банка АД към 30 юни 2019 г. бе публикуван на 25 юли 2019 г.; 

• На 26 юли 2019 г. бе публикувано уведомление на основание чл. 100ш, 

ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗППЦК за промени в устава на „Първа инвестиционна 

банка“ АД; 

• Уведомление относно резултатите за Първа инвестиционна банка АД от 

преминатия преглед на качеството на активите и стрес теста бе 

публикувано на 26 юли 2019 г.; 

• На 01 август 2019 г. бе оповестена информация относно рейтинги на ПИБ 

АД от агенция Moody’s Investors Service; 

• Консолидиран (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна 

банка АД към 30 юни 2019 г. бе публикуван на 30 август 2019 г. 

• Уведомление за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 

Първа инвестиционна банка бе публикувано на 10 октомври 2019 г.; 

• На 30 октомври 2019 г. бе публикуван индивидуален (неодитиран) 

финансов отчет на Първа инвестиционна банка АД към 30 септември 

2019 г.; 

• Уведомление на основание чл. 100ш, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗППЦК и 

наредбите по прилагането му за промени в управителния орган на „Първа 

инвестиционна банка“ АД относно заличававане на г-жа Севдалина 

Василева като член на УС и изпълнителен директор на Банката от 

Търговския регистър бе публикувано на 14 ноември 2019 г.; 

• На 18 ноември 2019 г. бе публикуван протокола от извънредно общо 

събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 

18 ноември 2019 г.; 

• Консолидиран (неодитиран) финансов отчет на Първа инвестиционна 

банка АД към 30 септември 2019 г. бе публикуван на 29 ноември 2019 г.; 

• Уведомление относно решение за увеличиване на капитала на Първа 

инвестиционна банка АД чрез публично предлагане на акции бе 

публикувано на 20 декември 2019 г.; 

• Уведомление за частно пласиране на емисия облигации на ПИБ АД бе 

публикувано на 20 декември 2019 г.; 

• Уведомление за продажба на кредитни портфейли бе публикувано на 20 

декември 2019 г. 
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Преглед на дейността на ПИБ към 31 декември 2019 г. на индивидуална основа 

• Данни за балансовите позиции към 31 декември 2019 г.  

Балансовото число на Банката към 31.12.2019 г. достига 10,200 млн. лв. с ръст 

спрямо края на 2018 г. от 962 млн. лв. и по този начин Първа инвестиционна 

банка АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова 

система. Депозитите от други клиенти към 31.12.2019 г. са в размер на 

8,684 млн. лв. с ръст за периода от 663 млн. лв. и по този показател отново 

Банката затвърждава позицията си в първите кредитни институции в страната. 

Счетоводният собствен капитал към края на декември 2019 г. възлиза на 

943 млн. лв., което представлява увеличение от 130 млн. лв. спрямо края на 

2018 г. Вземанията от клиенти по балансова стойност към края на 2019 г. са в 

размер на 5,777 млн. лв., нарастването за 2019 г. е 251 млн. лв. 

• Данни за печалбата за 2019 г. на индивидуална основа 

Нетната печалба на Банката за 2019 г. възлиза на 129,262 хил. лв., с 34,876 хил. 

лв. по-малко спрямо 2018 г. Печалбата преди данъчно облагане за 2019 година е 

144,135 хил. лв., с 8,189 хил. лв. по-малко спрямо 2018 г. Печалбата преди 

данъчно облагане и обезценка за 2019 година е 261,625 хил. лв. в сравнение с 

234,824 хил. лв. за предходната година, което представлява увеличение с 26,801 

хил. лв. 

Общите приходи от банкови операции за 2019 г. възлизат на 420,785 хил. лв., 

което е с 48,422 хил. лв. повече от предната година. Нетният лихвен доход е в 

размер на 230,696 хил. лв., нетният доход от такси и комисиони е 

103,230 хил. лв. 

• Капиталови ресурси  

Коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 31 декември 2019 г. 

достига 18.80 %. Адекватността на капитала от първи ред е също 18.80%, а 

съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15.00%. През 

периода Банката спазва регулаторните капиталови изисквания. 

• Ликвидност 

Коефициентът на ликвидно покритие на ПИБ АД към 31 декември 2019 г. 

достига 198.25% , а коефициентът на нетно стабилно финансиране 134.34%, 

показвайки стабилна ликвидна позиция.  

• Общо 143 клонове и офиси в страната     

Към 31 декември 2019 г. общият брой на клоновете и офисите на Първа 

инвестиционна банка АД в България е 143. Броят на клоновете и офисите 

отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на 

оптимална ефективност на клоновата мрежа на Банката. 
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Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31 декември 2019 г. 

ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 7  

ОТ НАРЕДБА №2 

за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар 

на ценни книжа и за разкриването на информация  

a) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, 

причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия 

резултат и собствения капитал на емитента. 

Следните нови и изменения на съществуващи стандарти, издадени от Съвета по 

международни счетоводни стандарти и приети от ЕС, са в сила за текущия период: 

• МСФО 16 Лизинг (издаден на 13 януари 2016 г.), одобрен от ЕС на 31 октомври 2017 г., 

публикуван в Официален вестник на 9 ноември 2017 г. 

• Изменения на МСФО 9: Характеристики за предплащане с отрицателна компенсация 

(издадени на 12 октомври 2017 г.), одобрени от ЕС на 22 март 2018 г., публикувани в 

Официален вестник на 26 март 2018 г. 

• КРМСФО 23 Несигурност при третиране на данък върху доходите (издадена на 7 юни 
2017 г.), в сила от 1 януари 2019 г. 

• Изменения на МСС 28: Дългосрочни участия в асоциирани предприятия и съвместни 

предприятия (издадени на 12 октомври 2017 г.), одобрени от ЕС на 8 февруари 2019 г., 
публикувани в Официален вестник на 11 февруари 2019 г. 

• Изменения на МСС 19: Изменение, съкращаване или уреждане на плана (издадено на 7 

февруари 2018 г.), одобрени от ЕС на 13 март 2019 г., публикувани в Официален 
вестник на 14 март 2019 г. 

• Годишни подобрения на МСФО за периода 2015-2017 г. (издадени на 12 декември 

2017 г.), одобрени от ЕС на 14 март 2019 г., публикувани в Официален вестник на 15 

март 2019 г. 

Приемането на тези нови и изменения в съществуващи стандарти не доведе до промени в 

счетоводната политика на Банката, с изключение на прилагането на МСФО 16. 

МСФО 16 „Лизинг” в сила от 1 януари 2019 г. и заменя указанията на МСС 17 „Лизинг“ и 

въвежда промени в отчитането на лизинги особено от страна на лизингополучателите. 

Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между 
финансов лизинг (признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово). 

МСФО 16 изисква лизингополучателите да признават лизингово задължение, отразяващо 

бъдещите лизингови плащания, и ‘право за ползване на актив’ за почти всички лизингови 
договори. 

СМСС е включил право на избор за някои краткосрочни лизинги и лизинги на малоценни 

активи; това изключение може да бъде приложено само от лизингополучателите. 

Счетоводното отчитане от страна на лизингодателите остава почти без промяна. 

Съгласно МСФО 16 за договор, който е или съдържа лизинг, се счита договор, който 
предоставя правото за контрол върху ползването на актива за определен период от време 

срещу възнаграждение. 

Ръководството е в процес на оценяване на ефекта от прилагането на стандарта: 
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• Извършва се пълен преглед на всички договори, за да се прецени дали допълнителни 

договори няма да се считат за лизингови договори съгласно новата дефиниция на МСФО 

16; 

• Решава се кои условия за прилагане да се изберат; или пълно ретроспективно 

прилагане или частично ретроспективно прилагане (което означава, че сравнителната 

информация няма да бъде променяна). Частичното прилагане позволява да не се 
преценяват текущите договори дали съдържат лизинг и други облекчения. Решението кой 

подход да се избере е важно, тъй като не може да се промени впоследствие; 

• Преценяват се настоящите оповестявания относно договори за финансов лизинг и 
договори за оперативен лизинг, тъй като е вероятно те да са базата за определяне на 

сумата за капитализиране и да станат активи с право на ползване.  

• Определя се кое счетоводно опростяване е приложимо към договорите за лизинг и 

дали ще се използва правото на освобождаване; 

• Разглеждат се изискванията към съществуващата ИТ система; 

• Преценяват се допълнителните оповестявания, които се изискват. 

Ръководството анализира ефекта от прилагането на стандарта с очакван срок на лизинга 

по договорите до 5 години, тъй като в голяма част от договорите за наем, по които 
Банката е страна като наемател, Банката има възможност за прекратяване след три 

или шест месечно предизвестие без неустойка. Дори и при останалите е налице такава 
възможност съгласно закона. Това се отразява на очаквания действителен срок на 

лизинга, тъй като срокът на договорите зависи от вероятността Банката да упражни 

тази опция. Във връзка с това Банката преценява периода от пет години за показателен 
относно максималния размер на лизинговия срок, независимо че са налични договори с по-

дълъг срок. 

 
Ръководството оповестява следния приблизителен ефект от прилагането на стандарта 

към 1 януари 2019 г. (в хил. лв.): 
 

Активи с право на ползване 113,282 

Лизингови задължения 113,282 

 
Банката не е идентифицирала съществен ефект от първоначалното прилагане на МСФО 

16 върху другите резерви и неразпределената печалба. 
 

Следните нови или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към съществуващи 

стандарти, които към отчетната дата са издадени от Съвета по международни 
счетоводни стандарти (СМСС), все още не са одобрени за прилагане от ЕС и съответно 

не са взети предвид от Банката при изготвянето на финансовите отчети: 

• МСФО 17 Застрахователни договори (издадени на 18 май 2017 г.) 

• Изменения на позоваванията на концептуалната рамка в стандартите на МСФО 
(издадени на 29 март 2018 г.), в сила от 1 януари 2020 г. 

• Изменения в МСФО 3 Бизнес комбинации (издадени на 22 октомври 2018 г.), в сила 

от 1 януари 2020 г. 

• Изменения на МСС 1 и МСС 8: Определяне на същественост (издадени на 31 

октомври 2018 г.), в сила от 1 януари 2020 г. 

Счетоводната политика прилагана от Банката при изготвянето на настоящите 

междинни съкратени финансови отчети е същата, която е приложена при изготвянето 
на последните годишни финансови отчети за годината, приключваща на 31 декември 

2018 г., с изключение на оповестения ефект от прилагането на МСФО 16. 

 

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако 

участва в такава група: 
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През четвъртото тримесечие на 2019 г. не са настъпили промени. 

 

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 

като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни 

вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни 

инвестиции, преустановяване на дейност:  

 

Вж. „б” по-горе. 
 

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на 

публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се 

отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за 

факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на 

прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:  

 

Не са публикувани прогнози за резултатите за 2019 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:  

 
 към 30 септември 2019 г към 31 декември 2019 г 

  
Брой акции 

% от 

капитала 
Брой акции 

% от 

капитала 

Г-н Цеко Минев 46 750 000 42,50% 46 750 000 42,50% 

Г-н Ивайло Мутафчиев 46 750 000 42,50% 46 750 000 42,50% 

 

е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 

емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили 

за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице 

поотделно:  

 

Членове на Управителния 

съвет 

Към 30 септември 2019 г. Към 31 декември 2019 г. 

Брой акции 
%  

от капитала 
Брой акции 

%  

от капитала 

Неделчо Неделчев 350 0,00 Без промяна 

Чавдар Златев 523 0,00 Без промяна 

Севдалина Василева* 0 0,00 Без промяна 

Светозар Попов 0 0,00 Без промяна 

Живко Тодоров 0 0,00 Без промяна 

Надя Кошинска 234 0,00 Без промяна 

 

 

*Заличена като член на УС и изпълнителен директор на 14.11.2019 г.  
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Членове на Надзорния съвет 

Към 30 септември 2019 г. Към 31 декември 2019 г. 

Брой акции 
% от 

капитала 
Брой акции 

% 
от капитала 

Евгени Луканов  337 139 0,31 Без промяна 

Мая Георгиева  11 388 0,01 Без промяна 

Йордан Скорчев  19 125 0,02 Без промяна 

Георги Мутафчиев  9 454 0,01 Без промяна 

Радка Минева - 0,00 Без промяна 

Юрки Коскело - 0,00 Без промяна 

 

ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 

касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения 

капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на 

емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 

капитал, се представя информация за всяко производство поотделно:  

 

Няма настъпили събития. 

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, 

предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или 

негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера 

на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, 

лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и 

срок: 

 

Първа инвестиционна банка АД е публично дружество, част от чиято основна 

дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и 

предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 

31 декември 2019 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на Банката. 
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