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Избрани показатели

Â õèëÿäè ëåâà 2010 Ïðîìÿíà 2009 2008

Îò÷åò çà ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå

Íåòåí ëèõâåí äîõîä ñëåä ðàçõîäè îò îáåçöåíêà

Íåòåí äîõîä îò òàêñè è êîìèñèîíè 52,896 – 8% 57,533 58,505

141,072 0% 141,662 234,815

Íåòåí ðåçóëòàò îò òúðãîâñêè îïåðàöèè 23,130 0% 23,020 29,055

Àäìèíèñòðàòèâíè ðàçõîäè – 183,095 – 5% – 192,321 – 181,834

Ïå÷àëáà ïðåäè äàíú÷íî îáëàãàíå 48,175 – 13% 55,254 146,316

Íåòíà ïå÷àëáà çà ïåðèîäà 43,949 – 14% 50,995 132,597

Áàëàíñ     

Âçåìàíèÿ îò áàíêè 907,439 11% 815,102 1,186,909

Êðåäèòè è àâàíñè íà êëèåíòè 4,342,671 – 4% 4,529,761 4,044,215

Äåïîçèòè îò áàíêè 471,144 931% 45,709 234,970

Äåïîçèòè îò êëèåíòè 4,125,204 – 5% 4,323,653 4,457,459

Ñîáñòâåí êàïèòàë 925,973 2% 907,450 856,455

Îáùî àêòèâè 6,562,537 – 1% 6,642,200 6,882,171

Ðåãóëàòîðè

Îáùà êàïèòàëîâà áàçà 884,906 – 4% 919,739 863,819

Ðåãóëàòîðíè êàïèòàëîâè èçèñêâàíèÿ 563,123 – 11% 631,468 600,841

Ïðåâèøåíèå íà ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë 321,783 12% 288,271 262,978

Îòíîøåíèå íà àäåêâàòíîñò íà êàïèòàëà 
îò ïúðâè ðåä 16.74% 11% 15.03% 13.99%

Îòíîøåíèå íà îáùà êàïèòàëîâà àäåêâàòíîñò 18.86% 8% 17.48% 17.25%

Èçïúëíåíèå
Âúçâðúùàåìîñò íà ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë
ïðåäè äàíúöè 5.5% – 17% 6.6% 23.6%

Ñúîòíîøåíèå ðàçõîä/ïðèõîä 47.6% – 10% 52.9% 50.9%

Âúçâðúùàåìîñò íà àêòèâèòå ïðåäè äàíúöè 0.8% – 11% 0.8% 2.3%

Ïðîâèçèè çà çàãóáè îò îáåçöåíêà 296,315 72% 172,505 80,486

Ðåñóðñè

Áðîé ïåðñîíàë 3,486 0% 3,478 3,703

Áðîé áàíêîâè îôèñè 188 – 5% 197 195

Îôèöèàëåí êóðñ íà ÁÍÁ

1 åâðî 1.95583
ëåâà

1.95583
ëåâà

1.95583
ëåâà

Èçòî÷íèê: Îäèòèðàíè íåêîíñîëèäèðàíè ôèíàíñîâè îò÷åòè íà Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ êúì 31 äåêåìâðè 2010 ã.
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Обща информация

Ñúзäаâане на банката
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е пúрâата пряка ÷óæäеñтранна инâеñтиция â банкоâия ñектор 
â Áúлãария, оñúщеñтâена на зелено през 1994 ã.

Оñноâен акционер
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е 100% ñобñтâеноñт на Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл ÀÃ, 
Âиена.

Áанкоâ лиценз
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ има пúлен лиценз за банкоâа äеéноñт ñ праâо äа изâúрøâа 
операции â ñтраната и ÷óæбина.

Ïрофил на äеéноñтта
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е óниâерñална тúрãоâñка банка, която обñлóæâа ãолеми 
корпоратиâни клиенти, малки и ñреäни преäприятия, физи÷еñки лица, финанñоâи инñтитóции 
и инñтитóционални клиенти. Áанката изâúрøâа и операции на âúтреøния и меæäóнароäните 
пари÷ни и капиталоâи пазари на облиãации, акции, óпраâление на актиâи и äр.

Реéтингúт на Раéфаéзенбанк (Áúлгария) ЕАД:
Moody’s Финанñоâа ñтабилноñт D+/неãатиâна

В чуждестранна валута:

Moody’s Краткоñро÷ен P-3

Moody’s Äúлãоñро÷ен Baa3

Moody’s Перñпектиâа ñтабилна 

В местна валута:

Moody’s Краткоñро÷ен P-3

Moody’s Äúлãоñро÷ен Baa3

Moody’s Перñпектиâа ñтабилна

•

•

•

•

•

•

•
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Êореñпонäентñки отноøения
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е óñтаноâила кореñпонäентñки отноøения ñ 950 банкоâи 
инñтитóции â целия ñâят и поääúрæа наä 20 ñметки â разли÷ни âалóти при пúрâоклаñни 
меæäóнароäни банки.

Êлоноâа мреæа
Â края на 2010 ã. Áанката има 188 банкоâи клона â Áúлãария, от които 44 ñа â Ñофия. 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ има изãраäена мреæа от мобилни банкоâи конñóлтанти, които 
кúм края на 2010 ã. наброяâат 100 и покриâат 10 ãраäа â ñтраната.

Групата Раéфаéзен â Áúлгария ñе ñúñтои от ñлеäните äруæеñтâа:

Äðóæåñòâî Êàïèòàë / Ñîáñòâåíèê

Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ

Ðàéôàéçåí Àñåò Ìåíèäæìúíò (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ

100% ñîáñòâåíàñò íà Ðàéôàéçåí Áàíê Èíòåðíåøúíúë ÀÃ,
Âèåíà, Àâñòðèÿ 

Ðàéôàéçåí Ñúðâèñèñ ÅÀÄ 100% ñîáñòâåíîñò íà Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ

Ðàéôàéçåí Ëèçèíã Áúëãàðèÿ ÎÎÄ

Ðàéôàéçåí Àóòî Ëèçèíã Áúëãàðèÿ ÅÎÎÄ

Ðàéôàéçåí Èìîòè ÅÎÎÄ

Ðàéôàéçåí Ôàêòîðèíã ÅÎÎÄ

24.5% ñîáñòâåíîñò íà Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ
75.5% ñîáñòâåíîñò íà Ðàéôàéçåí Ëèçèíã 
Èíòåðíåøúíúë ÃìáÕ, Àâñòðèÿ

100% ñîáñòâåíîñò íà Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ

100% ñîáñòâåíîñò íà Ðàéôàéçåí Ëèçèíã Áúëãàðèÿ ÎÎÄ

100% ñîáñòâåíîñò íà Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄÐàéôàéçåí Çàñòðàõîâàòåëåí Áðîêåð ÅÎÎÄ

100% ñîáñòâåíîñò íà Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ

100% ñîáñòâåíîñò íà Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ
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Ïазарни äялоâе

11,275,640
(15.29%)

8,563,281
(11.62%) 7,460,917

(10.12%)

6,562,135
(8.90%)

6,641,105
(9.37%)

11,518,854
(16.25%)

8,738,934
(12.33%) 8,151,629

(11.50%)

6,309,255
(8.56%)

3,625,050
(5.12%)

4,943,973
(6.71%)

4,077,093
(5.53%)

2,888,736
(4.08%)

2,922,076
(3.96%) 2,699,427

(3.66%)

2,035,862
(2.87%)

2,285,083
(3.10%)

31.12.201031.12.200931.12.2010 31.12.2009

Â õèëÿäè ëåâà

Ñîñèåòå
Æåíåðàë

Åêñïðåñáàíê

Îáåäèíåíà
Áúëãàðñêà

Áàíêà

Áàíêà ÄÑÊÓíèêðåäèò
Áóëáàíê

Ïúðâà
Èíâåñòèöèîííà

Áàíêà

Ïèðåîñ
Áàíê

Áúëãàðèÿ

Öåíòðàëíà
Êîîïåðàòèâíà

Áàíêà

Êîðïîðàòèâíà
Òúðãîâñêà

Áàíêà

Ñòîéíîñòèòå â % ïðåäñòàâëÿâàò ïàçàðíèÿ äÿë íà ñúîòâåòíàòà áàíêà îò öÿëàòà áàíêîâà ñèñòåìà.
Èçòî÷íèê: ÁÍÁ

6,026,126
(8.50%)

4,095,287
(5.78%)

1,839,424
(2.60%)

Ðàéôàéçåíáàíê
(Áúëãàðèÿ)

Общо Активи

Общо Депозити

Ïазарни äялоâе на 10-те наé-големи бúлгарñки банки

31.12.201031.12.200931.12.2010 31.12.2009

6,417,995
(14.83%)

6,539,298
(13.93%) 5,994,022

(12.77%)

5,843,073
(13.50%)

2,260,483
(4.82%)

1,329,492
(2.83%)

4,641,511
(9.89%)

1,697,449
(3.62%)

1,924,786
(4.10%)

Â õèëÿäè ëåâà

Ñîñèåòå
Æåíåðàë

Åêñïðåñáàíê

4,400,704
(9.38%)

Îáåäèíåíà
Áúëãàðñêà

Áàíêà

4,205,020
(8.96%)

Ïúðâà
Èíâåñòèöèîííà

Áàíêà

Öåíòðàëíà
Êîîïåðàòèâíà

Áàíêà

Êîðïîðàòèâíà
Òúðãîâñêà

Áàíêà

Ñòîéíîñòèòå â % ïðåäñòàâëÿâàò ïàçàðíèÿ äÿë íà ñúîòâåòíàòà áàíêà îò öÿëàòà áàíêîâà ñèñòåìà.
Èçòî÷íèê: ÁÍÁ

Ïèðåîñ
Áàíê

Áúëãàðèÿ

4,331,662
(10.01%) 4,244,029

(9.81%)

3,276,885
(7.57%)

1,666,268
(3.85%) 1,517,650

(3.51%) 1,399,964
(3.23%) 1,284,782

(2.97%)

Ðàéôàéçåíáàíê
(Áúëãàðèÿ)

4,116,116
(8.77%)

4,311,688
(9.96%)
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31.12.201031.12.200931.12.2010 31.12.2009

7,774,878
(14.82%)

7,543,642
(14.01%)

6,768,068
(12.90%)

4,702,820
(8.97%)

4,639,034
(8.61%)

4,456,373
(8.50%)

4,351,907
(8.08%) 3,479,170

(6.46%)

2,815,226
(5.37%)

3,164,094
(5.88%)

2,454,979
(4.56%) 2,005,833

(3.82%) 1,712,013
(3.18%)

8,054,337
(14.96%)

Â õèëÿäè ëåâà

Ñîñèåòå
Æåíåðàë

Åêñïðåñáàíê

Îáåäèíåíà
Áúëãàðñêà

Áàíêà

Ïúðâà
Èíâåñòèöèîííà

Áàíêà

Ïèðåîñ
Áàíê

Áúëãàðèÿ

Ðàéôàéçåíáàíê
(Áúëãàðèÿ)

Êîðïîðàòèâíà
Òúðãîâñêà

Áàíêà

Ñòîéíîñòèòå â % ïðåäñòàâëÿâàò ïàçàðíèÿ äÿë íà ñúîòâåòíàòà áàíêà îò öÿëàòà áàíêîâà ñèñòåìà.
Èçòî÷íèê: ÁÍÁ

7,446,993
(14.20%)

6,248,984
(11.60%)

3,019,012
(5.76%)

1,847,674
(3.43%)

2,272,660
(4.33%)

1,447,378
(2.76%)

Общо Кредити

31.12.201031.12.200931.12.2010 31.12.2009

30,000

60,000

90,000

120,000

150,000

180,000

210,000
193,002
(22.44%)

158,744
(21.77%)

172,202
(20.02%)

74,367
(10.20%)

100,145
(11.64%)

28,740
(3.94%)

32,019
(3.72%)

34,942
(4.79%) 30,064

(4.12%)

Â õèëÿäè ëåâà

Ñîñèåòå
Æåíåðàë

Åêñïðåñáàíê

Îáåäèíåíà
Áúëãàðñêà

Áàíêà

Ïúðâà
Èíâåñòèöèîííà

Áàíêà

Êîðïîðàòèâíà
Òúðãîâñêà

Áàíêà

Áúëãàðñêà
Áàíêà çà 
Ðàçâèòèå

Ñòîéíîñòèòå â % ïðåäñòàâëÿâàò ïàçàðíèÿ äÿë íà ñúîòâåòíàòà áàíêà îò öÿëàòà áàíêîâà ñèñòåìà.
Èçòî÷íèê: ÁÍÁ

Ïèðåîñ
Áàíê

Áúëãàðèÿ

130,579
(17.91%)

60,382
(7.02%)

73,647
(10.10%)

20,401
(2.37%)

30,838
(4.23%) 22,635

(2.63%) 17,350
(2.02%)

Ðàéôàéçåíáàíê
(Áúëãàðèÿ)

45,901
(5.34%)

50,150
(5.83%)

44,214
(6.06%)

44,053
(6.04%)

Печалба
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Ñúäúрæание

Изяâление на Ïреäñеäателя на Упраâителния ñúâет 124

Визия и миñия 125

Изяâление на Ïреäñеäателя на Наäзорния ñúâет 126

Отчет на Упраâителния ñúâет 128

Икономиката на Áúлãария през 2010 ã. 128

Оñноâни финанñоâи показатели 131

Ðазплащания и операции 133

Чоâеøки реñóрñи 134

Отчет по ñегменти 135

Корпоратиâно банкиране и МÑП 135

Áанкиране на äребно 136

Ликâиäноñт и инâеñтиции 138
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Доклаä на незаâиñими оäитори 141
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Êорпоратиâна ñоциална отгоâорноñт 203
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Уважаеми дами и господа,

През 2010 г. Райфайзенбанк (България) отчете много 
добри резултати въпреки трудната икономическа ситуация 
породена от световната финансово-икономическа криза. 
Печалбата след данъчно облагане достигна 43.9 млн. 
лв., спрямо 51 млн. лв. към края на 2009 г. Успяхме 
да увеличим оперативните си приходи с 6% до 384.9 
млн. лв., като в същото време намалихме оперативните 
си разходи с почти 5% до 183.1 млн. лв. В резултат на 
това оперативният ни резултат през 2010 г. се увеличи с 
над 17% и надхвърли 200 млн. лв. През 2010 г. банката 
задели 153.6 млн. лв. провизии, които в края на годината 
достигнаха 296.3 млн. лв. Активите ни възлязоха на 6.56 
млрд. лв., кредитният портфейл – на 4.64 млрд. лв., а 
депозитната база – на 4.12 млрд. лв. 

През 2010 г. продължихме да акцентираме върху 
качеството на обслужване, ефективността и предлагането 
на иновативни за българския пазар продукти и услуги. 
Доказателство за успешния ни бизнес модел е отчетеният 
ръст на клиентската ни база. През 2010 г. клиентите ни 
се увеличиха с над 30,000 до 730,000.

В края на 2010 г. общата капиталова адекватност на 
банката възлезе на 18.9%, значително над изискуемия 
от БНБ минимум от 12% и значително над нивата в 
Европа. Добрата ликвидност на банката, успокояването 
на лихвите по депозитите, както и финансирането, което 
осигуряваме от чужбина, ни позволиха за първи път 
от 2008 г. насам да намалим стойността на банковия 
ресурс и по този начин да подпомогнем клиентите си при 
плащането на кредити. 

След успеха на първото издание на мащабната дарителска инициатива “Избери, за да 
помогнеш”, през 2010 г. банката проведе втората кампания, която надхвърли мащаба 
и успеха на първата. В рамките на инициативата бяха подкрепени 30 социалнозначими 
проекти в областта на здравеопазването, социалната сфера, културата и образованието, 
и опазването на околната среда. Набраната сума от даренията на 2,945 служители на 
Групата Райфайзен в България и Райфайзенбанк, както и от външни дарения, надхвърли 
390,000 лв.

През изминалата 2010 г. дружествата от Групата Райфайзен в България отчетоха много добри 
резултати и затвърдиха позициите си сред лидерите на пазарите, на които оперират. 

От името на Управителния съвет бих искал да благодаря на всички наши клиенти и бизнес 
партньори за доверието. Благодаря и на служителите на Райфайзенбанк (България) и на 
дружествата от групата Райфайзен в България, които със своята работа допринесоха за 
успешното ни развитие.

Момчил Андреев
Председател на Управителния съвет

Момчил Андреев
Председател на Управителния съвет
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Визия и миñия

Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е ñреä âоäещите óниâерñални банки â ñтраната, преäлаãаща 
банкоâи óñлóãи âúâ âñи÷ки ñеãменти – корпоратиâно и инâеñтиционно банкиране, малки и 
ñреäни преäприятия, óñлóãи за физи÷еñки лица.

Ñтремим ñе äа поñтиãнем äúлãоñро÷ни отноøения ñ наøите клиенти.

Преäлаãаме ñúâременни финанñоâи óñлóãи, отãоâарящи на наé-âиñоките профеñио-
нални ñтанäарти и на потребноñтите на наøите клиенти. Наøето æелание е äа 
бúäем отзиâ÷иâ и конñтрóктиâен партньор на âñеки наø клиент, като прилаãаме 
актиâен и ãúâкаâ поäхоä â преäлаãането на наøите óñлóãи.

Като ÷аñт от Ãрóпата ÐЦÁ ñи ñúтрóäни÷им тяñно ñ Ðаéфаéзен Централбанк, Ðаéфаéзен 
Áанк Интернеøúнúл и неéните äúщерни банки.

Наøият поäхоä â бизнеñа ñе оñноâаâа на по÷теноñтта. Ñтремим ñе äа поääúрæаме 
полоæителна и ñтимóлираща работна атмоñфера. Иñкаме äа приâле÷ем и заäúрæим 
наé-äобрите профеñионалиñти, на които преäлаãаме пúрâоклаñно обó÷ение и 
âúзмоæноñти за äúлãоñро÷но профеñионално разâитие â наøата инñтитóция.
Поощряâаме инициатиâните и âúзнаãраæäаâаме реалните резóлтати и óñпехи.

•

•

•

•
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Дами и гоñпоäа,

Âúпреки ÷е поâе÷ето банкоâи мениäæúри ñи ñпомнят 
2009 ã. като изклю÷ително интензиâна ãоäина, 2010 
ã. ñúщо ñе оказа такаâа. Този пúт ãоляма ÷аñт от 
óñилията ни бяха âúтреøни, тúé като работехме âúрхó 
зна÷ителна реорãанизация на Ãрóпата ни. Ðаéфаéзен 
Интернеøúнúл, преäиøната компания–маéка на 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария), ñе ñля ñ оñноâни ÷аñти от 
бизнеñа на Ðаéфаéзен Централбанк (ÐЦÁ), за äа ñе 
формира Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл (ÐÁИ), която 
бе âпиñана â тúрãоâñкия реãиñтúр през октомâри. Åäна 
от целите на тоâа ñлиâане бе äа обеäиним ãúñтата 
мреæа на Ðаéфаéзен Интернеøúнúл â Централна и 
Изто÷на Åâропа ñ екñпертизата на ÐЦÁ â проäóктоâото 
разâитие â облаñтта на корпоратиâното и инâеñтиционно 
банкиране, като по този на÷ин ñúзäаäем äобаâена 
ñтоéноñт, както за наøите клиенти, така и за акционерите 
ни. Â äопúлнение на тоâа, ñеãа ÐÁИ има мноãо по-
äобри âúзмоæноñти за рефинанñиране – äокато преäи 
Ðаéфаéзен Интернеøúнúл имаøе äоñтúп äо пазарите на 
акции, а ÐЦÁ – äо äúлãоâите пазари, ñеãа ноâата ÐÁИ 
има äоñтúп и äо äâата.

2010 ã. ñúщо така бе ãоäината, през която пазарúт ни 
â Централна и Изто÷на Åâропа показа пúрâи признаци 
на поäобряâане, ñлеä изти÷ането на ликâиäноñт â 
края на 2008 ã. и икономи÷еñкия ñпаä â резóлтат 
на тоâа. Ñилните ñпаäоâе â раñтеæа през 2009 ã. 
бяха заменени от âрúщане кúм полоæителни ñтоéноñти 
â преäñтаâянето на икономиката. Â äопúлнение на 
нараñтâащата ñтабилизация â Централна и Изто÷на 
Åâропа икономиñтите о÷акâат, ÷е тези пазари ще 
ñе âúрнат кúм по-âиñоки ниâа на раñтеæ от тези â 
еâрозоната. Наøите о÷акâания ñа раñтеæúт â Централна 
и Изто÷на Åâропа äа бúäе ñ около 2-процентни пóнкта 
по-ãолям от този â запаäноеâропеéñките икономики. 
Моторúт на тази тенäенция е проäúлæаâащият âиñок 
потенциал на реãиона за заñтиãане, като по този на÷ин 
â äúлãоñро÷на перñпектиâа тоé отноâо ще ñе преâúрне 
â еâропеéñкия реãион на раñтеæ. Âúпреки ñлиâането 
и поñлеäâалото разøиряâане на облаñтите на наøата 
äеéноñт, Централна и Изто÷на Åâропа ще проäúлæи äа 
бúäе оñноâен фокóñ â наøата ñтратеãия. 

Ðезóлтатите ни за 2010 ã. ñа äоказателñтâо за тоâа, ÷е 
преäприехме праâилните мерки, за äа протиâоäеéñтâаме 
на кризата. Âúпреки проäúлæаâащия лек рúñт на 
необñлóæâаните креäити, ÷иéто пик о÷акâаме äа 
бúäе äоñтиãнат през 2011 ã., Ãрóпата ÐÁИ поñтиãна 
конñолиäирана пе÷алба от 1,087 млн. еâро. Тоâа 
преäñтаâляâа рúñт от 142% ñпрямо преäхоäната ãоäина 
и е ñилно преäñтаâяне äори â меæäóнароäен план. 

Херберт Ñтепич
Преäñеäател на Упраâителния ñúâет на Ðаéфаéзен Áанк 

Интернеøúнúл ÀÃ и Преäñеäател на Наäзорния ñúâет на 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ 
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Набиращото ñила âúзñтаноâяâане на икономиката, âзетите мерки за поäобряâане на 
ефектиâноñтта и конкóрентноñпоñобноñтта ни през наñтоящата ãоäина, както и äоâерието, 
което оказâат клиентите ни и акционерите ни, ми âäúхâа óâереноñт за 2011 ã. за цялата 
Ãрóпа.

По отноøение на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ за мен е óäоâолñтâие äа отбелеæа, ÷е 2010 
ã. бе пореäната óñпеøна бизнеñ ãоäина âúпреки трóäните óñлоâия. През ãоäината Наäзорният 
ñúâет ñе ñúбра ÷етири пúти. Тоé приема напúлно от÷ета на Упраâителния ñúâет за финанñоâата 
2010 ã. и преäлоæението мó за разпреäеление на пе÷албата.

Áих иñкал äа отбелеæа, ÷е Ðаéфаéзенбанк óñпеøно поñрещна âñе още трóäните икономи÷еñки 
óñлоâия през 2010 ã. Ñúñ ñтабилната é капиталоâа база, âиñоката ликâиäноñт и øирокото и 
иноâатиâно проäóктоâо портфолио, банката проäúлæаâа äа разøиряâа клиентñката ñи база 
и äа бúäе наäеæäен и ñтабилен партньор на ñâоите клиенти. 

От името на Наäзорния ñúâет блаãоäаря на âñи÷ки ñлóæители на банката и неéния мениäæмúнт 
за поñтиãнатите бизнеñ резóлтати през 2010 ã. Áлаãоäаря и на клиентите за тоâа, ÷е избраха 
Ðаéфаéзенбанк и äрóãите ÷леноâе на Ãрóпата Ðаéфаéзен â Áúлãария за ñâои партньори.

Херберт Ñтепич
Преäñеäател на Наäзорния ñúâет

Àкционерна
ñтрóктóра
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накратко
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ÁВÏ

През 2010 ã. бúлãарñката иконо-
мика запо÷на äа ñе âúзñтаноâяâа, 
като ÁÂП нараñна ñ 0.3%1, 
при ñпаä от 4.9% през 2009 ã. 
Äâиãателят на икономи÷еñкия 
раñтеæ бе âúнøният ñектор: 
изноñúт на ñтоки и óñлóãи 
нараñна ñ 12%, äокато âноñúт ñе 
óâели÷и ñамо ñ 2%. Âñлеäñтâие 
на баâното икономи÷еñко âúз-
ñтаноâяâане, намаленият приток 
на преки ÷óæäеñтранни инâеñ-
тиции и оãрани÷ено финанñиране, 
инâеñтициите ñпаäнаха през 

2010 ã. ñ 8%. Потреблението ñúщо проäúлæи äа ñе ñâиâа (4.1%) â резóлтат на âñе още 
âиñоката безработица, намаляâащите äохоäи на äомакинñтâата и затеãнатите óñлоâия за 
креäитиране.

Ïазар на труäа

Пазарúт на трóäа не показа âиäими признаци на âúзñтаноâяâане през 2010 ã. Нещо поâе÷е, 
през ÷етâúртото тримеñе÷ие на 2010 ã. коефициентúт на безработица äоñтиãна рекорäно 
âиñока ñтоéноñт за поñлеäните 5 ãоäини – 11.2%2. Áроят на безработните лица äоñтиãна 
382 хиляäи äóøи. Наé-бúрзо беøе нараñтâането на безработицата при млаäеæите – âúâ 
âúзраñтоâата ãрóпа 15-24 ã. коефициентúт на безработица äоñтиãна 26.5% â ñраâнение ñ 
19.5% през ÷етâúртото тримеñе÷ие на 2009 ã. През поñлеäното тримеñе÷ие на 2010 ã. броят 
на заетите лица намаля ñúñ 150 хиляäи äóøи на ãоäиøна база. Така коефициентúт на заетоñт 
äоñтиãна 46.3%, което е ñ 2 пр. п. по-ниñко â ñраâнение ñ ãоäина по-рано.

Инфлация

Инфлацията оñтана óмерена за âтора ãоäина пореä. Ñреäноãоäиøната инфлация беøе 2.4% 
(2.8% през 2009 ã.) âñлеäñтâие на ниñките ценоâи нараñтâания през пúрâата полоâина на 
ãоäината. Нараñтâанията на ИПЦ на ãоäиøна база запо÷наха äа ñе óñкоряâат през âтората 
полоâина на ãоäината, като бяха по-ñилно изразени през поñлеäното тримеñе÷ие на 2010 ã. Åто 
защо темпúт на инфлация â края на ãоäината äоñтиãна 4.5% (0.6% през 2009 ã.). Уñкорението 
на инфлацията беøе обóñлоâено наé-âе÷е от âиñоките меæäóнароäни цени на храните. 
Âторият âаæен опреäелящ фактор бяха цените на енерãиéните ñóроâини, â ÷аñтноñт на 
петрола, ÷ието тúрñене нараñтâа óñтоé÷иâо â резóлтат на преñтрóктóрирането на ñâетоâната 
икономика и екñпанзията на ноâите ãолеми пазари. По-âиñоката инфлация през поñлеäните 
меñеци на 2010 ã. óâели÷и инфлационните о÷акâания за пúрâата полоâина на 2011 ã.

1 Ñпореä екñпреñните оценки на НÑИ. 
2 За наñелението на 15 и поâе÷е наâúрøени ãоäини.

Икономиката на 
Áúлгария през 
2010

Упраâителният ñúâет на Раéфаéзенбанк (Áúлгария) ЕАД. От ляâо на äяñно: Åâелина Милтеноâа 
– Член на УÑ и Изпúлнителен äиректор, Ценка Петкоâа – Член на УÑ и Изпúлнителен äиректор, 
Мом÷ил Àнäрееâ – Преäñеäател на УÑ и Изпúлнителен äиректор, Наäеæäа Михаéлоâа – Член 
на УÑ и Прокóриñт, Àни Àнãелоâа – Член на УÑ и Изпúлнителен äиректор.
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Фиñкален ñектор

Пúрâона÷ално приетият бюäæет за 2010 ã. ñúäúрæаøе цел за нóлеâ бюäæетен äефицит. Ñлеä 
зна÷ителното неизпúлнение на прихоäите през пúрâата полоâина на ãоäината, праâителñтâото 
инициира бюäæетна реâизия, която беøе ãлаñóâана от парламента. Ðеâизията преäâиæäаøе 
каñоâ бюäæетен äефицит â размер на 4.8% от ÁÂП. Â краéна ñметка, бюäæетúт приклю÷и 
ñ каñоâ äефицит â размер на 3.9% от ÁÂП. На на÷иñлена оñноâа äефицитúт за 2010 ã. ñе 
оценяâа на 3.6–3.7%, което е зна÷ително поäобрение â ñраâнение ñ реãиñтрираните 4.7% 
през 2009 ã., âúпреки ÷е тоé оñтаâа наä Мааñтрихтñкия лимит.

Целта на реâизирания бюäæет по отноøение на ñтоéноñтта на фиñкалния резерâ â края 
на 2010 ã. беøе 4.5 млрä. лâ. Â края на ãоäината ñтоéноñтта мó беøе 6 млрä. лâ. пораäи 
емиñиите на âúтреøен äúлã, които бяха използâани като изто÷ник на финанñиране на 
äефицита.

Âúпреки нараñтâанията на пóбли÷ния äúлã през 2010 ã., тоé оñтана третия наé-ниñúк â ÅÑ като 
äял от ÁÂП (ñлеä Åñтония и Люкñембóрã), äоñтиãаéки 14.9%. Ниñкото отноøение пóбли÷ен 
äúлã/ÁÂП оñиãóряâа на праâителñтâото ñúщеñтâена ãúâкаâоñт за äúлãоâо финанñиране преäи 
äа ñе äоñтиãне лимитúт от 60% ñúãлаñно Мааñтрихтñките критерии.

На 21 янóари 2010 ã. Moody’s поâиøи перñпектиâата по креäитния реéтинã на Áúлãария 
от "ñтабилна" на "полоæителна". Àãенцията потâúрäи тази перñпектиâа на 31 аâãóñт и 
21 äекемâри. На 22 октомâри JCRA поâиøи перñпектиâата на Áúлãария от "неãатиâна" 
на "ñтабилна". Ñúщото напраâи и Standard and Poor’s на 17 äекемâри, потâúрæäаâаéки 
оценката ñи за "ñтабилна" перñпектиâа.

Текуща ñметка

Текóщата ñметка ñе ñâи äо 0.8% от ÁÂП, при около 10% през 2009 ã. и 23% ãоäина по-
рано.

Тúрãоâñкият äефицит, коéто за Áúлãария е â оñноâата на äефицита по текóщата ñметка, ñе ñâи 
ñ 42.5% през 2010 ã. Тоâа ñе äúлæеøе на блаãоприятната äинамика на изноñа на ñтоки, 
коéто нараñна ñ 33%, и на по-баâния темп на âúзñтаноâяâане от 13.1% на âноñа на ñтоки, 
коéто ñе óñкори еäâа през поñлеäните меñеци на 2010 ã. Ñ наé-ãолям приноñ за óâели÷аâане 
на изноñа бяха цâетните метали, петролните проäóкти и ñóроâините за произâоäñтâо на 
храни.

Ñалäото по ñметката на óñлóãите âúзлезе на 1.9 млрä. еâро през 2010 ã. и ñе поäобри ñ 46% 
ñпрямо 2009 ã. За цялата 2010 ã. баланñúт на текóщите транñфери нараñна ñ около 67% 
ñпрямо 2009 ã., äоñтиãна 1.5 млрä. еâро, ñ което äопринеñе за ñтопяâането на äефицита по 
текóщата ñметка.  
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Разâитие на банкоâия ñектор â Áúлгария през 2010 г.

През цялата 2010 ã. банкоâите баланñи бяха излоæени на натиñка от поñлеäиците на 
ãлобалната финанñоâа криза: забаâянето на икономи÷еñкия рúñт през пúрâите äâе тримеñе÷ия 
и проäúлæилата ñлаба креäитна актиâноñт през âторото полóãоäие âúпреки пúрâите 
полоæителни ñиãнали за âúзñтаноâяâане на икономиката â края на м. ñептемâри. Â óñлоâията 
на неñиãóрна макроикономи÷еñка ñреäа през 2010 ã. банкоâата ни ñиñтема проäúлæи äа 
äемонñтрира ãúâкаâоñт и ефектиâноñт,  äа ãенерира пе÷алба при âиñоки ниâа на капиталоâа 
аäекâатноñт (наä 15%) и ликâиäноñт (около 24%).

Â края на 2010 ã. общият броé на банките, опериращи на бúлãарñкия банкоâ пазар, е 30 
(24 тúрãоâñки банки и 6 клона на ÷óæäеñтранни банки). Преоблаäâа äeлúт на ÷аñтните 
компании â актиâите на ñектора (наä 96%), äокато 81% от банкоâия ñектор е ñобñтâеноñт на 
÷óæäеñтранни финанñоâи инñтитóции, преäимно от ÅÑ.

Áаланñоâото ÷иñло на ñектора проäúлæи äа раñте и кúм края на 2010 ã. ñóмата на банкоâите 
актиâи äоñтиãна 73.73 млрä. лâ. или 4.03% поâе÷е ñпрямо края на 2009 ã. (70.87 млрä. лâ.).  

Факторите, които проäúлæиха äа оказâат âлияние âúрхó забаâянето на темпа на раñтеæ на 
креäита през 2010 ã., бяха неñиãóрноñтта отноñно âúзñтаноâяâането на макроикономи÷еñката 
ñреäа, както и затеãнатата креäитна политика от ñтрана на банките. Кúм края на м. äекемâри 
2010 ã. бе от÷етен наé-ниñкия ãоäиøен темп на раñтеæ на креäитите за поñлеäните няколко 
ãоäини (2.68%), като размерúт на креäитния портфеéл äоñтиãна 53.85 млрä. лâ. или 73% 
от общата ñóма на актиâите на банкоâата ñиñтема. Â еäноãоäиøен план бе реãиñтрирано 
актиâизиране на креäитирането при корпоратиâните клиенти, което ñе óâели÷и ñ 4.41%, 
äокато  за ñúщия периоä âземанията от физи÷еñки лица намаляха ñ 0.46% ñпрямо края на 
2009 ã.

Ñâиâането на потреблението на наñелението и поä÷ертаната мó ñклонноñт кúм ñпеñтяâания 
бе преäпоñтаâка за формиралия ñе тренä на óâели÷ение на äепозитната база. Проäúлæилият 
ñпаä на приâле÷ени ñреäñтâа от корпоратиâни клиенти през пúрâите три тримеñе÷ия 
обúрна поñоката ñи, коãато â края на ãоäината те реãиñтрираха рúñт от 2.40% на ãоäиøна 
база. Â ñúщото âреме óâели÷ението на реñóрñа, приâле÷ен от физи÷еñки лица (+12.89% 

От÷ет на Упраâителния ñúâет

130 www.rbb.bg Изяâление на Преäñеäателя
на Упраâителния ñúâет

Корпоратиâна
ñоциална отãоâорноñт

Âизия
и миñия

Изяâление на Преäñеäателя
на Наäзорния ñúâет

От÷ет на
Упраâителния ñúâет

От÷ет
по ñеãменти

Оäиторñки
äоклаä

Èçáðàíè ìàêðîèêîíîìè÷åñêè ïîêàçàòåëè Èçìåíåíèå
2010/2009 2007200820092010

Íîìèíàëåí ÁÂÏ (ìëí. åâðî)

Ðåàëåí ðàñòåæ íà ÁÂÏ (%) 0.3% 5.2 ïð.ï. – 4.9% 6.2% 6.4%

36,127 3.1% 35,043 35,430 30,772

ÁÂÏ íà ãëàâà îò íàñåëåíèåòî (åâðî) 4,800 3.6% 4,633 4,658 4,028

Êîåôèöèåíò íà áåçðàáîòèöà (ñðåäíîãîäèøíà, %) 9.8% 3.0 ïð.ï. 6.8% 6.3% 6.9%

Èíôëàöèÿ (â êðàÿ íà ïåðèîäà, %) 4.5% 3.9 ïð.ï. 0.6% 7.8% 12.5%

Èíôëàöèÿ (ñðåäíîãîäèøíà, %) 2.4% – 0.4 ïð.ï. 2.8% 12.3% 8.4%

Òúðãîâñêè áàëàíñ (ìëí. åâðî) – 2,401  – 42.5% – 4,174 – 8,597 – 7,245

Ïðåêè ÷óæäåñòðàííè èíâåñòèöèè (ìëí. åâðî) 1,209.8 – 64.1% 3,371.6 6,203.1 8,838.1

Ï×È/Ñàëäî ïî òåêóùàòà ñìåòêà (%) 528.1% 331 ïð.ï. 197.0% 175.7% 214.0%

Âàëóòíè ðåçåðâè íà ÁÍÁ (ìëí. åâðî) 12,977 0.4% 12,919 12,713 11,937

Èçòî÷íèê: ÍÑÈ, ÁÍÁ, Ðàéôàéçåí ÐÈÑÚÐ× 

Ñàëäî ïî òåêóùàòà ñìåòêà (% îò ÁÂÏ) – 0.8 9.1 ïð.ï. – 9.9 – 23.1 – 25.2
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6,642,200 6,562,537 

Общо активи Кредитен портфейл

на ãоäиøна база) запази âúзхоäящата ñи тенäенция и âоäещата роля на оñноâен реñóрñен 
изто÷ник. 

За âтора пореäна ãоäина от на÷алото на кризата банкоâият ñектор от÷ете намаление на 
нетната пе÷алба äо 617 млн. лâ. от 780 млн. лâ. за ñúщия периоä през 2009 ã., като â края 
на 2010 ã. темпúт бе зна÷ително по-ниñúк от този â края на 2009 ã. (2010/2009: -20.96%; 
2009/2008: -43.74%). Ñпаäúт на финанñоâия резóлтат ñе äúлæи ãлаâно на раñтеæа на 
разхоäите за проâизии, които банките заäелиха от пе÷албите ñи като бóфер за поñрещане 
на неблаãоприятни изменения â ка÷еñтâото на актиâите.

Ка÷еñтâото на креäитния портфеéл проäúлæи äа ñе âлоøаâа â резóлтат на неãатиâните ефекти 
от ñâетоâната икономи÷еñка и финанñоâа криза. Â края на 2010 ã. äелúт на клаñифицираните 
креäити кúм брóтната ñóма на преäоñтаâените креäити âúзлезе на 20.42%, като â тоâа 
÷иñло бяха от÷етени: 9.08% креäити поä наблюäение (ñ проñро÷ие наä 30 äни), 3.07% 
необñлóæâани заеми (наä 90 äни äо 180 äни) и 8.27% екñпозиции, клаñифицирани като 
заãóба (наä 180 äни).

През 2010 ã. показателите за âúзâращаемоñт на актиâите (ROA: 0.86%) и âúзâращаемоñт 
на капитала (ROE: 6.7%) от÷етоха ñпаä пораäи по-ниñкия финанñоâ резóлтат. Коефициентúт 
на ликâиäните актиâи, отразяâащ ñпоñобноñтта на банките äа поãаñяâат заäúлæенията ñи, 
проäúлæи äа ñе поäобряâа, като нараñна зна÷ително от 21.90% â края на 2009 ã. äо 24.37% 
през 2010 ã.

Оñноâни финанñоâи показатели 
През 2010 ã. äеéноñтта на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ бе излоæена на натиñка от 
поñлеäñтâията от ãлобалната криза, като â ñúщото âреме óñпя äа запази позицията на âоäеща 
банкоâа инñтитóция при äобри ниâа на äохоäноñт, ликâиäноñт и капиталоâа аäекâатноñт, 
което е äоказателñтâо за óñпеха на бизнеñ моäела на Ðаéфаéзен â óñлоâията на трóäна 
икономи÷еñка ñреäа.
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Â края на 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ от÷ете 5% намаление на äепозитната база 
äо 4.1 млрä. от 4.3 млрä. лâ. ñúотâетно през 2009 ã., като ñпаäúт на приâле÷ените ñреäñтâа 
от корпоратиâни клиенти бе компенñиран äо изâеñтна ñтепен от реñóрñа, приâле÷ен от 
физи÷еñки лица. 

Ñобñтâеният капитал на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ зна÷ително нараñна äо 926 млн. 
лâ. от 907 млн. лâ. â края на 2010 ã. Капиталоâата аäекâатноñт на Áанката е отли÷на 
(18.86%) и ñе óâели÷аâа на ãоäиøна база от 17.48% през 2009 ã. Преâиøението на общата 
капиталоâа база наä реãóлаторните капиталоâи изиñкâания ñе е поäобрило ñ 11 б.п. äо 
57% от 46% ãоäина по-рано.

20092009

50,995 

2010

43,949 

52.9 

2010

47.6 
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Â края на м. äекемâри 2010 ã. баланñоâото ÷иñло на Áанката äоñтиãна 6.6 млрä. лâ., ñ 1% 
по-малко, отколкото â края на 2009 ã., като намалението е â резóлтат на общото забаâане 
â раñтеæа на актиâите â ñектора, äокато при âоäещите банки бе реãиñтриран ñпаä â 
еäноãоäиøен план.

Общият размер на креäитите â края на 2010 ã. на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ, отбеляза 
незна÷ително намаление (-1%) ñпрямо преäхоäната ãоäина и äоñтиãна 4.6 млрä. лâ, 
запазâаéки пазарния ñи äял на приблизително ñúщото ниâо ñпрямо 2009 ã. (8.61%). Â ñúщото 
âреме ка÷еñтâото на актиâите оñтана по-äобро от тоâа на ñектора.

Èçòî÷íèê: Îäèòèðàíè íåêîíñîëèäèðàíè ôèíàíñîâè îò÷åòè íà Ðàéôàéçåíáàíê (Áúëãàðèÿ) ÅÀÄ
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Депозити на клиенти “Собствен капитал” 
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Ñлеäâаéки общия тренä на ñектора на ñâиâане на äохоäноñтта â резóлтат на неãатиâните 
ефекти от ãлобалната икономи÷еñка криза, Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ от÷ете намаление 
на нетната пе÷алба äо 43.9 млн. лâ. от 50.99 млн. лâ. â края на 2009 ã. пораäи зна÷ителния 
рúñт на заäелените проâизии за заãóби от обезценка ñúñ 72% на ãоäиøна база äо 296.3 млн. 
лâ. â края на 2010 ã. от 172.5 млн. лâ. ãоäина по-рано. Â ñúщото âреме оператиâният резóлтат 
нараñна ñ 18% äо 201.8 млн. лâ. от 171.5 млн. лâ. през 2009 ã. Âúпреки 14% ñâиâане на 
пе÷албата, пораäи проâеæäаната по-конñерâатиâна политика на проâизиране, този резóлтат 
е äоказателñтâо за ñтабилноñтта на оператиâната äеéноñт на Áанката и неéния бизнеñ 
моäел â теæка икономи÷еñка ñреäа и âиñокия резóлтат, коéто Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ 
поñтиãна â ãоäините преäи кризата. 

През 2010 ã. ñúотноøението разхоäи/прихоäи зна÷ително ñе поäобри äо 47.6% â ñраâнение 
ñ 52.9% за 2009 ã. â резóлтат на по-бúрзото нараñтâане на оператиâния äохоä на 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ ñпрямо рúñта на оператиâните разхоäи.

Разплащания и операции
През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ от÷ете 3% рúñт на прихоäите от транзакционни 
óñлóãи ñпрямо преäхоäната ãоäина. Потребителите на Ðаéфаéзен онлаéн и Мóлтикеø 
нараñнаха ñ 48.6% â ñраâнение ñ преäхоäната ãоäина, което äоâеäе и äо óâели÷ение на 
äела на електронно нареäените преâоäи.

Разплащания â меñтна âалута

През 2010 ã. бе от÷етен ñпаä от 7.25% ñпрямо 2009 ã. â броя на плащанията â меñтна âалóта, 
нареäени от клиенти на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ. Прихоäúт от комиñиони, ãенерирани 
от леâоâи преâоäи за ñúщия периоä, намаля ñ 5%; пазарният äял на Áанката през 2010 ã. 
беøе 7.00%. Общият обем плащания â реално âреме, изпúлнени през ÐИНÃÑ, оñиãóриха 
пазарен äял на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ от 12.8% през 2010 ã.
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Разплащания â чуæäеñтранна âалута

През 2010 ã. общият броé клиентñки плащания â ÷óæäеñтранна âалóта белеæи óâели÷ение ñ 
55%, рефлектираéки â рúñт от 11% на прихоäите от тази äеéноñт.

Áроят на преâоäите â еâро проäúлæи äа äоминира ñреä преâоäите â оñтаналите ÷óæäеñтранни 
âалóти, като за изминалата ãоäина äелúт им äоñтиãна 91% от общия обем на âхоäящите и 81% 
от общия обем на изхоäящите âалóтни плащания.

През 2010 ã. Áанката ñи оñиãóри äоñтúп äо еâропеéñките платеæни инфраñтрóктóри 
блаãоäарение на ÷ленñтâото ñи â Тарãет 2, Áиñера 7 и Step 2.

Документарни операции

През 2010 ã. броят на äокóментарните операции ñе óâели÷и ñ около 7% ñпрямо 2009 ã. 
оñноâно â резóлтат на óâели÷ения броé изäаäени банкоâи ãаранции.

Чоâеøки реñурñи
Кúм края на 2010 ã. перñоналúт на Ðаéфаéзенбанк 
(Áúлãария) ÅÀÄ наброяâа 3,487 ñлóæители; 69% 
(2,385) от ñлóæителите работят â Клоноâата 
мреæа на Áанката; 83% от ñлóæителите на 
Áанката ñа ñ âиñøе образоâание, а ñреäната 
âúзраñт е 34 ãоäини.

През 2010 ã. oñноâна цел беøе поäобряâане 
на клю÷оâите компетентноñти на ñлóæителите 
на Áанката. По проãрама за обó÷ение, 
кофинанñирана по Оператиâна проãрама 
“Чоâеøки реñóрñи”, ñе обó÷аâат âñи÷ки клю÷оâи 
мениäæúри на инñтитóцията за óñúâúрøенñтâане 
на óпраâленñки óмения. Äрóã оñноâен акцент 
беøе поäобряâане ка÷еñтâото на обñлóæâане на 
клиенти, ñ което бяха ñúобразени и проãрамите 
за обó÷ение на ñпециалиñтите, обñлóæâащи 
клиентите на Áанката.
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Êорпоратиâно банкиране и 
МÑÏ
Êорпоратиâно банкиране

През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ ñе 
фокóñира âúрхó запазâане на äобрите отноøения ñ 
корпоратиâните ñи клиенти и приâли÷ане на ноâи. Като 
óниâерñална тúрãоâñка банка Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) 
ÅÀÄ преäлаãа на корпоратиâните ñи клиенти – малки, 
ñреäни и ãолеми фирми, пúлната ãама от банкоâи 
проäóкти, âклю÷ително креäитиране, кеø мениäæмúнт, 
äокóментарни операции, äепозити, âалóтни ñäелки, 
ñтрóктóриране и плаñиране на облиãационни емиñии и 
äр. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е третият по ãолемина 
креäитор на корпоратиâни клиенти â ñтраната ñ пазарен 
äял от 9.5%. Ноâите креäити, отпóñнати през 2010 ã. на 
корпоратиâни клиенти, ñе óâели÷иха три пúти ñпрямо 
2009 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ запазâа âторо 
мяñто по приâле÷ен реñóрñ ñ пазарен äял 11.3%. 

МÑÏ

През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) запази âоäещата 
ñи позиция ñреä наé-ñилните банки â МÑП ñеãмента. 
Áанката преäлоæи äобре äиâерñифицирани креäитни 
и некреäитни проäóкти и âиñокока÷еñтâено обñлóæâане 

на ñâоите МÑП клиенти. Поñтаâен беøе фокóñ âúрхó поäобряâане на обñлóæâането, ли÷ното 
отноøение кúм клиента, оптимизация на âúтреøните процеñи и реорãанизация на перñонала. 
Â отãоâор на óñилията на банката äа óäоâлетâори нóæäите на клиентите ñи, МÑП клиентите 
ñе óâели÷иха ñ 1%. Áлаãоäарение на äоãоâорените креäитни линии и ãаранционни ñхеми 
на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ ñ меæäóнароäни и национални финанñоâи инñтитóции, 
банката óñпяâа äа отãоâори на ñпецифи÷ните нóæäи на ñâоите клиенти от МÑП ñеãмента.

Ïубличен ñектор и инñтитуционални клиенти 

През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ запази поñтиãнатите резóлтати â пóбли÷ния 
ñектор, като кúм края на ãоäината пазарният äял ñреä клю÷оâите клиенти оñтана 8%. Áанката 
преäлаãа на бюäæетни и äрóãи орãанизации от пóбли÷ния ñектор пúлна ãама от банкоâи 
проäóкти, âклю÷ително креäитиране на общини. Кúм края на ãоäината креäитният портфеéл 
â този ñеãмент âúзлиза на 38.3 млн. еâро (инâеñтиционни креäити + облиãационни емиñии). 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ поäкрепя общинñки проекти и проекти на äрóæеñтâа, 
изâúрøâащи óñлóãи â полза на меñтната общноñт ñúñ зна÷им ñоциален ефект, и преäлаãа 
ãúâкаâи ñхеми на креäитиране ñ ãрантоâ елемент ÷рез креäитната ñи линия от Åâропеéñка 
инâеñтиционна банка за общини и äрóæеñтâа, изпúлняâащи общинñки óñлóãи. Áанката беøе 
актиâнa â приâли÷ането на äепозити от общини и äрóãи клиенти от пóбли÷ния ñектор. Кúм 
края на ãоäината приâле÷еният реñóрñ от тези клиенти âúзлиза на 112 млн. еâро. Áанката 
разполаãа ñúñ ñпециализирано зâено “Åâропеéñки фонäоâе”, което ñúâмеñтно ñúñ ñпециалиñти 
от Ðаéфаéзен Ñúрâиñиñ ÅAÄ преäлаãа кâалифицирана конñóлтантñка помощ â процеñа на 
поäãотоâка и изпúлнение на проекти ñ ãрантоâе от ÅÑ. Â äопúлнение на конñóлтантñката ñи 
äеéноñт Áанката преäлаãа и разли÷ни креäитни óñлóãи за бенефициентите по еâропеéñките 
проãрами. През 2010 ã. бяха разработени 12 проекта на обща ñтоéноñт 11.4 млн. еâро.

Наäеæäа Михаéлоâа
Член на УÑ и Прокóриñт
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Áанкиране на äребно
През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ проäúлæи äа 
разøиряâа пазарните ñи позиции â ñеãмента Áанкиране 
на äребно.

Â края на 2010 ã. общият размер на актиâите â 
ñеãмента ”Áанкиране на äребно” äоñтиãна 1,268 млн. 
лâ. Ñúщеâременно паñиâите нараñнаха äо 1,938 млн. 
лâ. Áроят на клиентите – физи÷еñки лица, ñе óâели÷и ñ 
4.92% ñпрямо 2009 ã. 

През 2010 ã. наä 44,000 ноâи клиенти ñа ñе âúзползâали 
от електронното банкиране на банката – Ðаéфаéзен 
Онлаéн. През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ 
проäúлæи äа разøиряâа ãамата от проäóкти и óñлóãи за 
физи÷еñки лица, като излезе на пазара ñ реäица ноâи 
преäлоæения, ñреä които:

Кредит Рай Дом за млади семейства и/или първо 
жилище – ноâият креäит е преäназна÷ен за млаäи 
ñемеéñтâа, при които поне еäин от ñúпрóзите е äо 
35 ãоä. âúзраñт и/или които ще използâат креäита 
за покóпка на пúрâо æилище. Креäитополó÷ателите, 
които отãоâарят на тези óñлоâия, имат праâо на 
äанú÷ни облек÷ения по ñилата на Закона за äанúците 
âúрхó äохоäите на физи÷еñките лица, а банката 
им оказâа äопúлнителна поäкрепа, като им äаâа 
âúзмоæноñт äа ползâат еäни от наé-изãоäните ценоâи 
óñлоâия на пазара ÷рез проäóкта Ðаé Äом. 

Кредит по Европейска линия за жилищно кредитиране  
– проäóктúт ñе преäлаãа поñреäñтâом ñúâмеñтна 
инициатиâа на Ðаéфаéзенбанк и Åâропеéñкия фонä за 
Юãоизто÷на Åâропа. Â рамките на проãрамата банката 
отпóñка креäити за поäобрение и разøиряâане на 
наñтоящо æилище или закóпóâане на ноâо, при 
изãоäни лихâени óñлоâия, обâúрзани ñ EURIBOR. 

Студентски кредит – проäóктúт е ÷аñт от ñпециална 
проãрама за креäитиране на ñтóäенти и äокторанти 
â изпúлнение на Закона за креäитиране на ñтóäенти  
и äокторанти и реализирана ñúñ ñúäеéñтâието на 
Миниñтерñтâото на образоâанието, млаäеæта и 
наóката.

Потвърждение на транзакции в Райфайзен Онлайн 
чрез SMS – ноâата óñлóãа ñтартира през меñец 
феâрóари 2010 ã. и преäñтаâляâа äопúлнителна мярка 
за защита на онлаéн плащанията на клиентите, 
като позâоляâа изпúлнение на транзакции от онлаéн 
банкирането на банката ñамо ñлеä потâúрæäаâане 
ñ коä, полó÷ен от клиентите ÷рез SMS ñúобщение на 
мобилния им телефон.

•

•

•

•

(77%)

(15%)(8%)

Ани Ангелоâа
Член на УÑ и Изпúлнителен äиректор

2010 – Структура на пасивите
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Наä 500,000 ñа äебитните и креäитните карти на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ кúм края на 
2010 ã. През изминалата ãоäина броят на ÀТМ терминалите äоñтиãна 605, като отбеляза рúñт 
от 5% ñпрямо края на 2009 ã. Áроят на ПОÑ терминалите на банката наäхâúрли 6,800. 

През 2010 ã. âúâ âрúзка ñ налаãането на еäинен бранä за âñи÷ки банки â ãрóпата на 
Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл по отноøение на обñлóæâането на ÂИП клиенти óñлóãата 
Ðаéфаéзен ÅКÑКЛУЗИÂ бе преименóâана на Premium Banking. Нареä ñ ноâата âизия банката 
обоãати óñлóãата, като äобаâи финанñоâо конñóлтиране и ãо залоæи като оñноâен принцип 
на работа при обñлóæâане на клиенти ñúñ ñпеñтяâания â Áанката, наäâиøаâащи 50,000 лâ. 
Кúм края на ãоäината óñлóãата ñе преäлаãа â 16 офиñа, разполоæени â 8 ãраäа, като Premium 
Banking обñлóæâа поâе÷е от 6,500 клиенти.

Êлоноâа мреæа и алтернатиâни канали за äиñтрибуция 

През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ оптимизира клоноâата ñи мреæа, като броят на 
офиñите â края на ãоäината e 188.

Áанката е изãраäила и информационен центúр Ðаéфаéзен Äирект, коéто е алтернатиâен 
канал за работа ñ клиентите, ñúзäаäен ñ цел äа óлеñни макñимално контакта им ñ банката. 
На телефоните на центúра клиентите моãат äа полó÷ат äетаéлна информация и конñóлтация 
по âúзникнали âúпроñи, âúâ âрúзка ñ използâани проäóкти на Áанката.

Áанката преäлаãа на ñâоите клиенти и онлаéн банкиране. Чрез Ðаéфаéзен ОНЛÀЙН ñе 
оñиãóряâа äоñтúп äо ли÷ни и фирмени ñметки, заеäно ñ óäобñтâото от âñяка то÷ка на ñâета и 
по âñяко âреме äа ñе полó÷аâа ñпраâо÷на информация за ползâаните банкоâи проäóкти, äа 
ñе нареæäа преâоäи â леâа и âалóта, äа ñе откриâат и прекратяâат äепозити и äр. 

Áроят на клиентите – фирми и физи÷еñки лица, белеæи рúñт от 5% ñпрямо 2009 ã.

През 2010 ã. ñобñтâената аãентñка мреæа от мобилни банкери на ÐÁÁÃ оñтана âаæен канал 
за проäаæби на проäóкти и óñлóãи за физи÷еñки лица. Мобилните банкери äопринеñоха 
ñреäно около 20% â проäаæбите на приоритетните банкоâи проäóкти. Уñлóãата ñе преäлаãа 
от 100 мобилни банкери â 10 ãраäа.
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Ликâиäноñт и инâеñтиции

Валутна тúргоâия

2010 бе óñпеøна ãоäина за Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) 
ÅÀÄ на меñтния меæäóбанкоâ âалóтен пазар и при 
ñäелките по покóпко-проäаæбите на âалóта ñ краéни 
клиенти, като банката потâúрäи ñâоята позиция ñреä 
âоäещите ó÷аñтници на меñтния меæäóбанкоâ âалóтен 
пазар. Ñâетоâната финанñоâа криза намали обемите на 
âалóтната тúрãоâия. Отäел "Треæúри" концентрира ñâоите 
óñилия за запазâане на äобрите бизнеñ âзаимоотноøения 
и äúлãоñро÷но ñúтрóäни÷еñтâо ñ партньорите и клиентите 
на Áанката. Â óñлоâията на ãоляма меæäóбанкоâа 
конкóренция и неблаãоприятни пазарни óñлоâия, 
ñпреäоâете на âалóтния пазар проäúлæиха äа ñе 
ñтеñняâат, а тúрãóемите обеми ñе намалиха ñúщeñтâено. 
Áанката óñпя äа ãенерира äобри прихоäи от âалóтните 
транзакции като резóлтат от клиентñки ориентираните 
проäóкти и от äиâерñификацията на преäлаãаните ноâи 
треæúри проäóкти като äериâати (FX опции, лихâени 
ñóапи, FX ñóапи и форóúрäи, опционни форóúрäи).

Като ÷аñт от ãоляма банкоâа ãрóпа, Ðаéфаéзенбанк 
(Áúлãария) ÅÀÄ óñпеøно прилаãа опита на оñтаналите 
банки от реãиона и преäлаãа алтернатиâни реøения 
на база на øироката ãама от тúрãóâани инñтрóменти 
на âалóтния пазар, като по този на÷ин преäоñтаâя 
комплекñни треæúри óñлóãи и проäóкти на ñâоите 
корпоратиâни и инñтитóционални клиенти.

Операции на капиталоâите пазари

2010 ã. беøе пореäната óñпеøна ãоäина за Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ на пазара за 
äúрæаâен äúлã. 

Креäитната инñтитóция е óâаæаâан и тúрñен пúрâи÷ен äилúр â ñтраната и ñúтрóäни÷и на 
Миниñтерñтâо на финанñите, като ó÷аñтâа реäоâно на аóкционите за ноâи äúлãоâи емиñии. 
Áанката поääúрæа зна÷ителен äял на пúрâи÷ния пазар и е актиâен ó÷аñтник âúâ âтори÷ната 
тúрãоâия. 

Инâеñтициите на банката â ÄЦК ñа приоритет за рúкоâоäñтâото на банката и ñа опреäелящи за 
âоäещата позиция на банката на пазара за äúрæаâен äúлã â Áúлãария.

Â óñлóãа на клиентите ñи Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ преäлаãа øироки âúзмоæноñти за 
инâеñтиране и тúрãоâия ñ äúрæаâни ценни книæа, като ñе ñтреми äа преäлаãа äоñтúпни и 
профеñионални óñлóãи.

Ñлеäâаната политика на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ през изминалата 2010 ã. полó÷и израз 
â опреäелянето на банката за пореäен пúт за пúрâи÷ен äилúр и през тази каленäарна ãоäина. 

Еâелина Милтеноâа 
Член на УÑ и Изпúлнителен äиректор
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Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ проäúлæаâа äа иãрае âоäеща роля на меñтния пазар на 
ноâоемитирани äúлãоâи инñтрóменти – корпоратиâни и ипоте÷ни емиñии. През 2010 ã. 
Áанката запази лиäерñката ñи позиция, като ñтрóктóрира и плаñира облиãационни емиñии ñ 
общ номинал от 47 млн. еâро, ñ което пазарният é äял äоñтиãна 35%. 

Áроят на ноâоемитираните äúлãоâи ценни книæа на меñтния пазар ñ мениäæúр Ðаéфаéзенбанк 
(Áúлãария) ÅÀÄ e 4 от общо 13.

През 2010 ã. oбщият оборот на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ на меñтния реãóлиран пазар 
(ÁФÁ – Ñофия ÀÄ) äоñтиãна 20 млн. лâ., ñ което Áанката зае 14-о мяñто â клаñацията на 
инâеñтиционите поñреäници ñ наé-ãолям оборот. Оборотúт, реализиран на OTC пазар, 
наäâиøи 90 млн. лâ. През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ óñпя äа óâели÷и обема 
(брокерñки óñлóãи), изтúрãóâан на меæäóнароäните кaпиталоâи пазари близо 1.25 пúти, 
наäâиøаâаéки 1.25 млрä. лâ. ñпрямо ñамо 1 млрä. лâ. за 2009 ã.

Ïопечителñки уñлуги

През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ затâúрäи ñâоята позиция на еäна от âоäещите 
инñтитóции, преäоñтаâящи попе÷ителñки óñлóãи при инâеñтиции â меñтни и ÷óæäеñтранни 
финанñоâи инñтрóменти. При проâеäеното през 2010 ã. от ñâетоâно изâеñтното ñпиñание 
“Ãлобúл кúñтоäиан” äопитâане äо ÷óæäеñтранни клиенти, Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ бе 
отли÷ена ñ наé-âиñокото отли÷ие – “TOP RATED” ñтатóñ. Този резóлтат яñно поä÷ертаâа наøата 
анãаæираноñт кúм ка÷еñтâото на преäоñтаâяните попе÷ителñки óñлóãи на меñтния пазар.

Кúм края на 2010 ã. обемúт на актиâите поä попе÷ителñтâо ñе óâели÷и ñ поâе÷е от 10% â 
ñраâнение ñ края на 2009 ã. Пазарната оценка на общия обем акции на ñúхранение кúм 
края на 2010 ã. âúзлиза на близо 1.6 млрä. лâ. 

Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е Áанка Äепозитар на 16 акционерни äрóæеñтâа ñúñ ñпециална 
инâеñтиционна цел и на 8 äоãоâорни фонäа. Кúм края на 2010 ã. актиâите на Äоãоâорните 
фонäоâе на äепозитарни óñлóãи при Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ преäñтаâляâат 7% от 
общите актиâи, óпраâляâани от Колектиâните инâеñтиционни ñхеми.

(65%)

(35%)

(69%)

(31%)

2010 г. – Дял от общ обем нови корпоративни / ипотечни облигации 2010 г. – Дял от общ брой нови корпоративни / ипотечни облигации
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Финанñоâи инñтитуции

Êореñпонäентñки отноøения

Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ поñтоянно разâиâа и оптимизира отноøенията ñи ñ 
пúрâоклаñни финанñоâи инñтитóции â ñтраната и â ÷óæбина. Кúм края на 2010 ã. броят на 
банките, ñ които Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е óñтаноâила кореñпонäентñки отноøения, 
äоñтиãна 950, а броят на ñметките â разли÷ни âалóти, поääúрæани от банката, е близо 20.

Ñиñтемата от ноñтро ñметки поäлеæи на непрекúñнато рационализиране, като ñе преäпо÷итат 
âоäещи банки като Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл ÀÃ – Âиена; Äоé÷е Áанк ÀÃ – Франкфóрт; 
Комерцбанк ÀÃ – Франкфóрт; Ñтанäарä Чартúрä Áанк – Ню Йорк; Уелñ Фарãо Áанк Н.À. 
(позната по-рано като Âакоâия Áанк) – Ню Йорк; Áанк úф Токио-Мицóбиøи – Токио; Ю Áи Åñ 
ÀÃ – Цюрих, Äанñке Áанк – Копенхаãен; Åé÷ Åñ Áи Ñи Áанк – Лонäон и äр.

Áлаãоäарение на отли÷ното ка÷еñтâо на преäоñтаâяните óñлóãи, ñúобразени ñ конкретните 
изиñкâания на финанñоâите инñтитóции, както и на äоâерието на меæäóнароäната финанñоâа 
общноñт кúм банката, по÷ти 40 ÷óæäеñтранни банки – ãлаâно от Åâропа, Ñеâерна Àмерика и 
Àзия, бúлãарñки банки и меæäóнароäни небанкоâи финанñоâи инñтитóции поääúрæат ñметки 
при Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ â меñтна и ÷óæäеñтранна âалóта.

Финанñирания

Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е еäна от âоäещите банки на бúлãарñкия банкоâ пазар â 
приâли÷ането на ñреäноñро÷ен и äúлãоñро÷ен финанñоâ реñóрñ от меæäóнароäни финанñоâи 
инñтитóции и тúрãоâñки банки. Кúм 31 äекемâри 2010 ã. Áанката е äоãоâорила финанñирания 
â размер на 588.95 млн. еâро, 181 млн. еâро креäитни линии и 100.95 млн. еâро 
ãаранционни ñпоразóмения за малки и ñреäни преäприятия.

През 2010 ã. Áанката поäпиñа 2 ноâи ñпоразóмения за финанñиране за общата ñóма от 35 
млн. еâро и ñ äопúлнително ñпоразóмение óâели÷и размера на ñúщеñтâóâаща Портфеéлна 
ãаранция ñ Национален ãаранционен фонä за поäеляне на риñка по креäити, преäоñтаâяни 
на малки и ñреäни преäприятия äо 8.95 млн. еâро. 

Â на÷алото на меñец ñептемâри 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ и Åâропеéñкият фонä 
за Юãоизто÷на Åâропа (ÅФЮÅ) поäпиñаха креäитна линия, â размер на 20 млн. еâро, която 
преäоñтаâя реñóрñ за ипоте÷но и æилищно креäитиране на физи÷еñки лица. ÅФЮÅ е еäин 
от наé-ãолемите фонäоâе за микрофинанñиране â ñâета, анãаæиран â наñúр÷аâането на 
икономи÷еñкото разâитие и проñперитета â Юãоизто÷на Åâропа.
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Áелеæки кúм финанñоâия отчет

1. Áаза за изготâяне на финанñоâите отчети

(а) Отчетна единица

Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ (Áанката) е пúрâата пряка ÷óæäеñтранна инâеñтиция â банкоâия ñектор â 
Áúлãария, оñúщеñтâена на зелено. Áанката е âпиñана â тúрãоâñкия реãиñтúр на Ñофиéñки ãраäñки ñúä на 
01.08.1994.

Áанката е 100% äúщерно äрóæеñтâо на Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл, Àâñтрия.

Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ има пúлен лиценз, изäаäен от Áúлãарñка Нароäна Áанка, за изâúрøâане на 
банкоâа äеéноñт â ñтраната и ÷óæбина и за изâúрøâане на âñи÷ки ñäелки и óñлóãи като инâеñтиционен поñреäник 
по Закона за пóбли÷ното преäлаãане на ценни книæа и ñâúрзаните ñ неãо норматиâни актоâе. 

Конñолиäираните финанñоâи от÷ети на Áанката за 2010 ãоäина преäñтаâят финанñоâите от÷ети на Áанката и 
неéните äúщерни и аñоциирани äрóæеñтâа, така както е опиñано â нота 33, нари÷ани по-äолó Ãрóпата.

(б) Приложими стандарти

Тези конñолиäирани финанñоâи от÷ети ñа изãотâени â ñúотâетñтâие ñ Меæäóнароäните Ñтанäарти за Финанñоâо 
От÷итане (МÑФО), прилоæими â Åâропеéñкия ñúюз.  

(в) База за оценяване

Наñтоящият финанñоâ от÷ет е изãотâен на база иñтори÷еñка цена ñ изклю÷ение на:

äериâатиâни контракти, които ñе от÷итат по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт;

инñтрóменти за тúрãоâия и äрóãи инñтрóменти, които ñе от÷итат по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата 
или заãóбата, при óñлоâие ÷е ñпраâеäлиâата ñтоéноñт моæе äа бúäе наäеæäно измерена;

инñтрóменти на разполоæение за проäаæба, които ñе от÷итат по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт, при óñлоâие 
÷е ñпраâеäлиâата ñтоéноñт моæе äа бúäе наäеæäно измерена.

(г) Валута на представяне 

Тези конñолиäирани финанñоâи от÷ети ñа преäñтаâени â хиляäи бúлãарñки леâоâе, фóнкционалната âалóта на 
от÷етната еäиница.

(д) Прилагане на приблизителни оценки

Изãотâянето на финанñоâия от÷ет изиñкâа от мениäæмúнта äа напраâи преценки, приблизителни оценки и 
äопóñкания, които заñяãат прилоæението на ñ÷етоâоäните политики и от÷етения размер на актиâите, паñиâите, 
прихоäите и разхоäите. Ðеалните резóлтати моãат äа ñе разли÷аâат от тези приблизителни оценки.

Приблизителните оценки и оñноâните äопóñкания ñе преразãлеæäат на текóща база. Корекции на ñ÷етоâоäни 
äопóñкания ñе признаâат â периоäа, â коéто äопóñкането е кориãирано и âúâ âñи÷ки бúäещи периоäи, които ñа 
заñеãнати. Финанñоâата информация, при ÷ието изãотâяне е приñúща âиñока ñтепен на ñлоæноñт и преценка, 
както и зна÷имите ñ÷етоâоäни оценки, които ñа напраâени при изãотâянето на финанñоâия от÷ет, ñа опоâеñтени 
â бел. 4.

•

•

•
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2. Оñноâни елементи на ñчетоâоäната политика

Тези конñолиäирани финанñоâи от÷ети ñа изãотâени при прилаãане на еäна и ñúща ñ÷етоâоäна политика от 
Ãрóпата и неéните äúщерни äрóæеñтâа. 

(а) База за консолидация

Наñтоящите конñолиäирани финанñоâи от÷ети ñа изãотâени â ñúотâетñтâие ñ МÑÑ 27 ”Ñамоñтоятелни и 
Конñолиäирани Финанñоâи От÷ети” и МÑÑ 28 “Инâеñтиции â аñоциирани преäприятия”, кúäето âñи÷ки 
ó÷аñтия, при които Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ óпраæняâа контрол, като притеæаâа поâе÷е от 50% от 
праâата за ãлаñóâане, ñа конñолиäирани по метоäа на пúлна конñолиäация, а âñи÷ки ó÷аñтия, при които 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ óпраæняâа зна÷ителни âлияние ÷рез притеæаâане на поâе÷е от 20% от праâата 
за ãлаñóâане, ñа конñолиäирани по метоäа на ñобñтâения капитал.

(б) Признаване на приходи 

Приходите и разходите от лихви

Прихоäите и разхоäите от лихâи ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния äохоä за âñи÷ки лихâоноñни актиâи и 
паñиâи на принципа на текóщото на÷иñление, използâаéки метоäа на ефектиâната лихâа.

Признатите â от÷ета за âñеобхâатния äохоä лихâени прихоäи и разхоäи âклю÷âат:

лихâи по финанñоâи актиâи и паñиâи, от÷етени по амортизирана ñтоéноñт;

лихâи от финанñоâи инñтрóменти, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата.

Лихâените прихоäи и разхоäи от âñи÷ки финанñоâи актиâи и паñиâи, äúрæани за тúрãóâане, ñе ñ÷итат за ÷аñт 
от нетния резóлтат от тúрãоâия и ñе от÷итат заеäно ñ âñи÷ки äрóãи изменения â ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на 
инñтрóментите â нетния резóлтат от тúрãоâñки операции.

Изменения в справедливите стойности

Измененията â ñпраâеäлиâите ñтоéноñти на äериâатиâни инñтрóменти ñа поñо÷ени â нетния резóлтат от 
операции ñ äериâатиâни инñтрóменти â от÷ета за âñеобхâатния äохоä. Измененията â ñпраâеäлиâите ñтоéноñти 
на инâеñтиционни книæа, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата, ñа поñо÷ени â нетния 
резóлтат от инâеñтиционни ценни книæа, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата.

Такси и комисиони

Такñите и комиñиони ñе признаâат на принципа на текóщото на÷иñляâане тоãаâа, коãато óñлóãата ñе ñ÷ита за 
изâúрøена.

Прихоäите и разхоäите за такñи и комиñиони, които ñа неразäелна ÷аñт от ефектиâния лихâен äохоä на 
финанñоâите актиâи или паñиâи, ñе âклю÷âат при неãоâото из÷иñляâане. Комиñиони за анãаæимент по 
креäитни линии, за които о÷акâанията ñа äа бúäат изцяло óñâоени, ñе разñро÷âат и ñе признаâат като 
÷аñт от ефектиâния лихâен äохоä по креäита. Àãентñки комиñиони по ñинäикирани креäити ñе признаâат â 
от÷ета за âñеобхâатния äохоä, ñлеä като приклю÷и процеñúт на  ñинäикацията и Ãрóпата е признала â от÷ета 
за финанñоâото ñúñтояние ñúотâетната äоãоâорена ÷аñт от ñинäикирания креäит. Комиñиони полó÷ени за 
äоãоâаряне или ó÷аñтие â äоãоâарянето на финанñоâи инñтрóменти за трети ñтрани – като óпраâлението на 
приäобиâането на акции или äрóãи ценни книæа, или приäобиâането или проäаæба на обоñобени äеéноñти 
– ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния äохоä при приклю÷âане на финанñоâата операция. Комиñиони за 
конñóлтантñки óñлóãи, ñâúрзани ñ портфеéлни инâеñтиции или óпраâление на портфеéли, ñе признаâат â 
ñúотâетñтâие ñ прилоæимите äоãоâори за óñлóãи, оби÷аéно за периоäа, за коéто е изâúрøена óñлóãата.
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Äрóãи прихоäи от такñи и комиñиони, âклю÷âащи комиñиони от откриâане и поääúрæане на ñметки, преâоäи, 
картоâи операции, ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния äохоä при преäоñтаâяне на ñúотâетната óñлóãа. 

Прихоäите от комиñионни на заñтрахоâателния брокер и прихоäите от äрóãи конñóлтантñка и поñреäни÷еñка 
äеéноñт ñе признаâат â от÷ета за äохоäите ñúãлаñно принципа на текóщо на÷иñляâане â момента на тяхното 
âúзникâане незаâиñимо от момента на пари÷ните поñтúпления.

Äрóãи разхоäи за такñи и комиñиони, които не ñа ÷аñт от ефектиâния лихâен разхоä, ñе отнаñят äо комиñиони 
за транзакции и обñлóæâане, които ñе признаâат при полó÷аâане на ñúотâетната óñлóãа.  

Дивиденти

Äохоäите от äиâиäенти ñе признаâат, коãато ñе óñтаноâи праâото на Ãрóпата äа полó÷и ñúотâетния äиâиäент.

Нетен резултат от търговски операции

Нетният резóлтат от тúрãоâñки операции преäñтаâляâа пе÷алби и заãóби, произти÷ащи от финанñоâи актиâи и 
паñиâи, äúрæани за тúрãóâане, и âклю÷âа âñи÷ки реализирани и нереализирани изменения â ñпраâеäлиâата 
ñтоéноñт, äиâиäенти и разлики от âалóтна преоценка.

(в) Операции в чуждестранна валута 

Âñи÷ки операции â ÷óæäеñтранна âалóта ñе преâалóтират â бúлãарñки леâоâе по фикñирания от Áúлãарñка 
Нароäна Áанка кóрñ â äеня на ñúотâетната операция. Кúм âñяка äата на от÷ета за финанñоâото ñúñтояние 
Ãрóпата оценяâа пари÷ните позиции â ÷óæäеñтранна âалóта по заклю÷ителения за äеня обменен кóрñ на 
Áúлãарñка Нароäна Áанка.

(г) Финансови активи

Ãрóпата преäñтаâя финанñоâите ñи актиâи â ñлеäните катеãории: финанñоâи актиâи, äúрæани за тúрãóâане, 
äериâатиâни инñтрóменти, креäити и âземания, финанñоâи актиâи, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â 
пе÷албата или заãóбата, инâеñтиции, äúрæани äо паäеæ и финанñоâи актиâи на разполоæение за проäаæба. 
Ãрóпата опреäеля катеãорията на ñúотâетния финанñоâ актиâ при неãоâото пúрâона÷ално признаâане.  

(i) Финансови активи и пасиви, държани за търгуване

Финанñоâи актиâи и паñиâи, äúрæани за тúрãóâане, ñа тези инñтрóменти, които Ãрóпата приäобиâа ñ цел 
полó÷аâане на пе÷алба âñлеäñтâие на краткоñро÷ните колебания â цената или äилúрñкия марæ. Финанñоâите 
актиâи и паñиâи, äúрæани за тúрãóâане, ñе признаâат пúрâона÷ално â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние на 
Ãрóпата по цена на приäобиâане и поñлеäâащо ñе преоценяâат по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт, като транзакционните 
разхоäи ñе отнаñят äиректно â пе÷албата или заãóбата. Произти÷ащите от ñäелки и преоценки, реализирани 
и нереализирани пе÷алби и заãóби, ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния äохоä като нетен резóлтат от 
тúрãоâия. Финанñоâите актиâи и паñиâи не ñе реклаñифицират ñлеä пúрâона÷алното им признаâане.

(ii) Деривативни инструменти 

Коãато Ãрóпата ñтане ñтрана по äоãоâор за äериâатиâен инñтрóмент, ñúотâетният äериâатиâ ñе признаâа 
пúрâона÷ално по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт и ñе преоценяâа поñлеäâащо ñпрямо äеéñтâащите пазарни цени, 
котирани на актиâни финанñоâи пазари. Â ñлó÷аé ÷е не ñúщеñтâóâа информация за цена на äаäен äериâатиâен 
инñтрóмент, ñе прилаãат поäхоäящи оценú÷ни моäели, като например ñконтиране на бúäещи пари÷ни потоци. 
Äериâатиâни инñтрóменти ñ полоæителна ñпраâеäлиâа ñтоéноñт ñе признаâат â от÷ета за финанñоâото 
ñúñтояние на Ãрóпата като финанñоâи актиâи, а тези, за които ñпраâеäлиâата ñтоéноñт е отрицателна, 
ñúотâетно като финанñоâи паñиâи. 
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(iii) Кредити и вземания

Креäити, âúзникнали пúрâона÷ално â Ãрóпата, ÷рез äиректно преäоñтаâяне на пари на äаäен äебитор 
или поäизпúлнител, ñе от÷итат по амортизирана ñтоéноñт. Изклю÷ение праâят креäитите, преäоñтаâени ñ 
намерение äа бúäат проäаäени незабаâно или â близко бúäеще, които ñе клаñифицират като актиâи за 
тúрãóâане. Àмортизираната ñтоéноñт ñе опреäеля като ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на пари÷ния екâиâалент, 
необхоäим за âúзникâане на креäита, по пазарни цени кúм äатата на âúзникâане. Ðазхоäите по ñäелките, като 
праâни такñи âúâ âрúзка ñ обезпе÷аâане на заем, ñе третират като ÷аñт от ñтоéноñтта на ñäелката. Âñи÷ки 
креäити ñе признаâат при óñâояâане на ñреäñтâата.

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

Ãрóпата клаñифицира финанñоâи актиâи, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата, 
коãато:

актиâите или паñиâите ñе óпраâляâат, оценяâат и от÷итат по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт;

от÷итането по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт елиминира или зна÷ително намаляâа ñ÷етоâоäни неñúотâетñтâия, 
които биха âúзникнали при äрóãа база на оценяâане;

финанñоâият актиâ или паñиâ ñúäúрæа âнеäрен äериâатиâ, коéто зна÷ително изменя пари÷ните потоци 
по ориãиналната ñäелка.

(v) Инвестиции, държани до падеж

Инâеñтиции, äúрæани äо паäеæ, ñа финанñоâи актиâи ñ фикñирани или опреäеляеми плащания и фикñиран 
паäеæ, за които Ãрóпата има полоæително намерение и âúзмоæноñт äа заäúрæи äо паäеæ. Тези финанñоâи 
актиâи ñе признаâат â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние на äата на óреæäане и ñе от÷итат по амортизирана 
ñтоéноñт, като поäлеæат на преãлеä за обезценка. Â ñлó÷аé ÷е Ãрóпата проäаäе поâе÷е от незна÷ителна ÷аñт 
от инâеñтициите äúрæани äо паäеæ, цялата катеãория ñлеäâа äа бúäе преклаñифицирана като инâеñтиции на 
разполоæение за проäаæба.

(vi) Финансови активи на разположение за продажба

Финанñоâи актиâи на разполоæение за проäаæба ñа тези, които ñа äúрæани за неопреäелен периоä и които 
биха моãли äа бúäат проäаäени при âúзникнала необхоäимоñт от ликâиäни ñреäñтâа, промяна â лихâените 
проценти, âалóтните кóрñоâе или цените на капиталоâи инñтрóменти. 

(д) Оценка

Покóпки и проäаæби на финанñоâи актиâи, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата, 
äúрæани äо паäеæ и на разполоæение за проäаæба, ñе признаâат на äатата на äеéñтâителната äоñтаâка на 
актиâа. Креäитите ñе признаâат при äеéñтâителното óñâояâане на пари÷ните ñреäñтâа от креäитополó÷ателя. 
Âñи÷ки финанñоâите актиâи, ñ изклю÷ение на актиâите за тúрãóâане, ñе признаâат пúрâона÷ално по ñпраâеäлиâа 
ñтоéноñт, âклю÷âаща âñи÷ки разхоäи по ñäелката. Ãрóпата отпиñâа финанñоâ актиâ, коãато äоãоâорните праâа 
ñпрямо пари÷ните потоци от актиâа изтекат или тя прехâúрли праâата за полó÷аâане на äоãоâорните пари÷ни 
потоци от финанñоâия актиâ ÷рез транзакция, при която âñи÷ки риñкоâе и ползи от ñобñтâеноñтта âúрхó 
финанñоâия актиâ ñа прехâúрлени â зна÷ителна ñтепен. Финанñоâи актиâи на разполоæение за проäаæба и 
финанñоâи актиâи, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата, ñе оценяâат поñлеäâащо по 
ñпраâеäлиâа ñтоéноñт. Креäити и аâанñи, както и инâеñтиции, äúрæани äо паäеæ ñе оценяâат по амортизирана 
ñтоéноñт. Пе÷алби и заãóби, произти÷ащи от промяна на ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на финанñоâи актиâи, 
опреäелени по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата, ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния äохоä 
â периоäа на тяхното âúзникâане. Пе÷алби и заãóби, произти÷ащи от промяна на ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на 
финанñоâи актиâи на разполоæение за проäаæба, ñе признаâат â ñобñтâения капитал, äокато финанñоâият 
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актиâ ñе отпиøе или обезцени. Â тези ñлó÷аи пе÷албата или заãóбата, пúрâона÷ално призната â ñобñтâения 
капитал, ñе признаâа â от÷ета за âñеобхâатния äохоä. 

Лихâените прихоäи ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния äохоä. Äиâиäенти, произти÷ащи от капиталоâи 
инñтрóменти на разполоæение за проäаæба, ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния äохоä тоãаâа, коãато ñе 
óñтаноâи праâото на Ãрóпата за полó÷аâане на äиâиäент. 

Ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на тези финанñоâи актиâи ñе опреäеля от ñúотâетните котироâки на пазарните им 
цени или ако такиâа не ñа нали÷ни, ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на инñтрóмента ñе из÷иñляâа ÷рез ценоâи моäели 
или техники за äиñконтиране на пари÷ни потоци. 

(е) Справедливи стойности на финансови активи и пасиви

Ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на финанñоâите актиâи и паñиâи ñе опреäеля на база, ñúщеñтâóâащи котироâки на 
пазарни цени. За финанñоâи инñтрóменти, за които не ñúщеñтâóâат котироâки на пазарни цени, ñпраâеäлиâата 
ñтоéноñт ñе из÷иñляâа ÷рез разли÷ни техники на оценяâане, като например опреäеляне на нетна наñтояща 
ñтоéноñт, äиñконтиране на бúäещи пари÷ни потоци или ñраâняâане ñ поäобни инñтрóменти, за които 
ñúщеñтâóâат пазарни цени.

Ãрóпата използâа признати моäели за оценка на ñпраâеäлиâа ñтоéноñт на инñтрóменти като опции, лихâени 
и âалóтни ñóапоâе. За тези финанñоâи инñтрóменти пазарните óñлоâия äаâат âúзмоæноñт за използâането на 
оценú÷ни моäели.  

За по-комплекñни финанñоâи инñтрóменти Ãрóпата използâа âúтреøно разработени моäели, които ñе базират 
на признати â практиката оценú÷ни моäели. Някои от опреäелените оценки биха моãли äа не ñа обозрими â 
ñúщеñтâóâащите пазарни óñлоâия и ñа базирани на пазарни цени или проценти, или ñа оценени на базата 
на äопóñкания. При ñклю÷âане на äаäена ñäелка, финанñоâият инñтрóмент пúрâона÷ално ñе признаâа по 
цената на приäобиâане, която е наé-äобрият инäикатор за ñпраâеäлиâа ñтоéноñт, âúпреки ÷е би моãла äа ñе 
разли÷аâа от ñтоéноñтта, опреäелена ÷рез прилаãане на оценú÷ни моäели. При поñлеäâаща оценка разликата 
полó÷ена от прилаãането на оценú÷ни моäели, ñе признаâа â от÷ета за âñеобхâатния äохоä â заâиñимоñт от 
обñтоятелñтâата и óñлоâията на ñúотâетната ñäелка, но не по-кúñно от момента, â коéто ñа налице обозрими 
äанни на финанñоâите пазари.  

Полó÷ените ÷рез оценú÷ни моäели ñпраâеäлиâи ñтоéноñти ñе кориãират за отразяâане на реäица фактори 
и обñтоятелñтâа, които ñе ñúобразяâат при ñклю÷âане на äаäена ñäелка и които не âинаãи моãат äа бúäат 
от÷етени ÷рез оценú÷ния моäел. Тези корекции от÷итат креäитния риñк, äилúрñки марæоâе, ликâиäен риñк 
и äр. Ðúкоâоäñтâото ñ÷ита, ÷е тези корекции ñа необхоäими и релеâантни за óмеñтното преäñтаâяне на 
ñпраâеäлиâите ñтоéноñти â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние на Ãрóпата.

(ж) Отписване

Ãрóпата отпиñâа финанñоâ актиâ, коãато äоãоâорните праâа ñпрямо пари÷ните потоци от актиâа изтекат или 
тя прехâúрли праâата за полó÷аâане на äоãоâорните пари÷ните потоци от финанñоâия актиâ ÷рез транзакция, 
при която âñи÷ки риñкоâе и ползи от ñобñтâеноñтта âúрхó финанñоâия актиâ ñа прехâúрлени â зна÷ителна 
ñтепен. Âñи÷ки праâа âúрхó прехâúрлени финанñоâи актиâи, които ñа âúзникнали или поääúрæани от Ãрóпата, 
ñе признаâат като отäелен актиâ или паñиâ.

Ãрóпата отпиñâа финанñоâ паñиâ, коãато неéните äоãоâорни заäúлæения отпаäнат, бúäат отменени или 
изтекат.

При ñäелки, при които ñе прехâúрлят актиâи, но ñе запазâат âñи÷ки или ÷аñт от риñкоâете и праâата, Ãрóпата 
не отпиñâа от от÷ета за финанñоâото ñúñтояние ñúотâетните актиâи. Прехâúрляне на актиâи, за които Ãрóпата 
запазâа âñи÷ки или ÷аñт от риñкоâете и праâата, ñа например репо ñäелките или ñäелки за отäаâане поä 
наем на ценни книæа. При прехâúрляне на финанñоâ актиâ, âúрхó коéто Ãрóпата запазâа контрол, актиâúт 
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проäúлæаâа äа ñе признаâа â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние, като Ãрóпата оценяâа äо какâа ñтепен е 
излоæена на промени â ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на актиâа.

При някои операции Ãрóпата запазâа праâото ñи äа обñлóæâа прехâúрления актиâ ñрещó äоãоâорено 
âúзнаãраæäение. Финанñоâият актиâ ñе отпиñâа от от÷ета за финанñоâото ñúñтояние, ако отãоâаря на критериите 
за отпиñâане, а Ãрóпата признаâа отäелен актиâ или паñиâ, коéто äа отразяâа праâото на обñлóæâане. Коãато 
полó÷еното âúзнаãраæäение е äоñтатú÷но äа покрие разхоäите за обñлóæâане, ñе признаâа финанñоâ актиâ, 
â протиâен ñлó÷аé финанñоâ паñиâ. 

(з) Парични средства и парични еквиваленти

Пари÷ните ñреäñтâа и пари÷ни екâиâаленти âклю÷âат пари â броé и по разплащателни ñметки â äрóãи банки, 
пари÷ни ñалäа при Централната банка и âземания от банки ñ ориãинален ñрок äо 3 меñеца.

(и) Сделки с ценни книжа

Полó÷аâане и отäаâане поä наем на ценни книæа и ñпоразóмения за обратно изкóпóâане

(i) Получаване и отдаване под наем на ценни книжа

Инâеñтиции, отäаäени  по ñилата на ñпоразóмения за отäаâане поä наем на ценни книæа, ñе от÷итат â от÷ета 
за финанñоâото ñúñтояние и ñе оценяâат ñúãлаñно ñ÷етоâоäната политика, прилоæима за актиâи за тúрãóâане 
или ñúотâетно за актиâи за проäаæба. Пари÷ните ñреäñтâа, полó÷ени като обезпе÷ения при отäаâане поä наем 
на ценни книæа, ñе от÷итат като заäúлæения кúм банки и äрóãи клиенти. Инâеñтициите, наети по ñпоразóмения 
за наем на ценни книæа, не ñе признаâат като актиâ на Ãрóпата. Пари÷ните ñреäñтâа, отäаäени по äоãоâори 
за наем на ценни книæа, ñе от÷итат като креäити и аâанñи на банки и äрóãи клиенти. Прихоäите и разхоäите, 
âúзникнали â резóлтат на ñäелки за наемане или отäаâане на ценни книæа, ñе от÷итат при тяхното âúзникâане 
за периоäа на изâúрøâане на ñäелките като прихоä или разхоä за лихâи.

(ii) Споразумения за репо сделки

Ãрóпата ñклю÷âа äоãоâори за инâеñтиции по ñилата на ñпоразóмения за обратна проäаæба/покóпка 
на иäенти÷ни инâеñтиции на преäâарително опреäелена бúäеща äата по опреäелена фикñирана цена.  
Закóпените инâеñтиции, поäлеæащи на обратна проäаæба на опреäелена бúäеща äата, не ñе признаâат.  

Изплатените ñóми ñе от÷итат като âземания от банки и äрóãи клиенти по репо ñäелки. Âземанията ñе от÷итат като 
обезпе÷ени ñúñ ñúотâетните ценни книæа. Инâеñтиции, проäаäени по ñпоразóмения за обратно откóпóâане, 
проäúлæаâат äа ñе от÷итат â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние и ñе оценяâат ñúãлаñно ñ÷етоâоäната политика 
като актиâи за тúрãóâане или като актиâи, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата. 
Полó÷ените ñóми от проäаæбата ñе от÷итат като заäúлæения кúм банки и äрóãи клиенти по репо ñäелки.

Ðазликата меæäó ñтоéноñтта на проäаäения актиâ и тази на полó÷ения ñе на÷иñляâа за периоäа на ñäелката 
и ñе преäñтаâя като лихâа.

(к) Получени заеми

Заемите ñе от÷итат пúрâона÷ално по цена на приäобиâане, преäñтаâляâаща ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на 
âхоäящите пари÷ни потоци при âúзникâане на паñиâа, намалена ñ разхоäите по ñäелката. Âпоñлеäñтâие 
заемите ñе оценяâат по амортизирана ñтоéноñт, като âñяка разлика меæäó нетните пари÷ни потоци и 
амортизираната ñтоéноñт ñе отразяâа â от÷ета за âñеобхâатния äохоä.

Àко Ãрóпата изкóпи обратно ñобñтâени заäúлæения, те ñе отпиñâат от от÷ета за финанñоâото ñúñтояние, като 
разликата меæäó от÷етната ñтоéноñт на паñиâа и платената цена на обратно изкóпóâане ñе от÷ита â нетния 
резóлтат от тúрãоâñки операции.
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(л) Компенсиране на финансови инструменти

Финанñоâи актиâи и паñиâи ñе компенñират и нетната ñтоéноñт ñе преäñтаâя â от÷ета за финанñоâото 
ñúñтояние, коãато ñúщеñтâóâа óñтаноâено праâо за компенñиране на признатите ñóми и Ãрóпата âúзнамеряâа 
или äа óреäи â нетен размер, или äа реализира актиâа и äа óреäи паñиâа еäноâременно.

(м) Обезценка на активи

Кúм âñяка äата на изãотâяне на от÷ета за финанñоâото ñúñтояние ñе изâúрøâа преãлеä на финанñоâите актиâи 
за нали÷ие на инäикации за обезценка. Â ñлó÷аé ÷е такиâа инäикации ñа налице, ñе опреäеля âúзñтаноâимата 
ñтоéноñт на актиâа. 

Ãрóпата оценяâа и клаñифицира риñкоâите ñи екñпозиции по креäити и âземания, âúзникнали при Ãрóпата, 
коãато ñа налице обектиâни äоказателñтâа за âлоøаâане ñлеä пúрâона÷алното признаâане на актиâа и коãато 
тоâа âлоøаâане âлияе âúрхó бúäещите пари÷ни потоци и тоâа âлияние моæе äа бúäе наäеæäно измерено. 
Обектиâни äоказателñтâа биха моãли äа бúäат проñро÷ие на плащания по лихâи и ãлаâници, неизпúлнение 
на óñлоâия по äоãоâора за креäит, реñтрóктóриране на äúлãа при óñлоâия, които äа ñа ñúобразени ñúñ 
затрóäненото финанñоâо ñúñтояние на äлúæника, инäикации за неñúñтоятелноñт или фалит на äлúæника. 
Креäитите ñе оценяâат и клаñифицират âúз оñноâа ñтепента на креäитен риñк, ñрока на забаâата на 
изиñкóемите ñóми по тях, оценката на финанñоâото ñúñтояние на äлúæника и изто÷ниците за изплащане на 
неãоâите заäúлæения. Коãато Ãрóпата има поâе÷е от еäна креäитна екñпозиция кúм лица, които моãат äа ñе 
разãлеæäат като ноñители на общ риñк, тези екñпозиции ñе клаñифицират â ãрóпата на лицето ñ наé-âиñока 
ñтепен на риñк.

Ãрóпата формира проâизии за заãóби от обезценка, които ñе формират за конкретно опреäелени екñпозиции, 
както и на портфеéлна оñноâа. Âñи÷ки инäиâиäóално зна÷ими финанñоâи актиâи ñе разãлеæäат за 
инäиâиäóална обезценка. Âñи÷ки инäиâиäóално зна÷ими актиâи, които не ñа обезценени на инäиâиäóална 
база, ñе оценяâат на портфеéлна оñноâа, äали е âúзникнала заãóба, която âñе още не е прояâена. Àктиâи, 
които не ñа инäиâиäóално зна÷ими ñе оценяâат на портфеéлна оñноâа, като ñе обеäиняâат â ãрóпи ñúñ ñхоäни 
характериñтки. За опреäеляне обезценката на портфеéлна оñноâа, Ãрóпата използâа ñтатиñти÷еñки моäели на 
иñтори÷еñки äанни за разâитието на âероятноñтта от неизпúлнение, периоä на âúзñтаноâяâане на проñро÷ия 
и âúзникналата заãóба, кориãирана ñ о÷акâанията на рúкоâоäñтâото ñпрямо наñтоящите икономи÷еñки óñлоâия 
и креäитна заäлúæнялоñт. Ñтепента на проñро÷ия и заãóби, както и о÷акâания периоä на âúзñтаноâяâане на 
проñро÷ията ñе ñраâняâат периоäи÷но ñ факти÷еñките äанни за обезпе÷аâане на тяхното óмеñтно прилаãане.

Ãрóпата формира инäиâиäóални проâизии за заãóби от обезценка за конкретно опреäелени екñпозиции за 
разликата меæäó баланñоâата ñтоéноñт от преäхоäния от÷етен периоä на риñкоâата екñпозиция и неéната 
âúзñтаноâима ñтоéноñт кúм от÷етния периоä. Âúзñтаноâимата ñтоéноñт на риñкоâата екñпозиция ñе опреäеля, 
като äоãоâорените пари÷ни потоци ñе намаляâат ñ процент за риñк от заãóби â заâиñимоñт от риñкоâата 
катеãория на äлúæника и óñтаноâените о÷акâани пари÷ни потоци ñе äиñконтират ÷рез прилаãане на ñúотâетния 
ефектиâен лихâен процент. Оби÷аéно, краткоñро÷ните âземания не ñе äиñконтират. 

Â ñлó÷аé ÷е äаäено âземане е обяâено за неñúбираемо, то ñе отпиñâа ñрещó заäелената проâизия. Тези 
âземания ñе отпиñâат, ñлеä като ñа приклю÷или âñи÷ки необхоäими процеäóри и е опреäелен размерúт на 
заãóбата.

Â ñлó÷аé ÷е â поñлеäâащ периоä ñóмата на заãóбата от обезценка намалее и намалението моæе обектиâно 
äа бúäе отнеñено кúм ñúбитие ñлеä äатата на от÷итане на обезценката, то тоãаâа заãóбите от обезценка ñе 
реинтеãрират â от÷ета за âñеобхâатния äохоä.

Креäитите и âземания ñа преäñтаâени нетно, като от÷етната ñтоéноñт ñе намаляâа ñ на÷иñлените разхоäи за 
обезценка. Уâели÷ението на ñтоéноñтта на проâизиите за заãóба от обезценка намира отраæение â от÷ета за 
âñеобхâатния äохоä. Ãрóпата отнаñя кúм прихоäите за текóщата ãоäина (реинтеãрира) заãóбите от обезценка, 
оñâобоäени пораäи ñúбиране на ÷аñт или на пúлния размер на клаñифицираната креäитна екñпозиция, 
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която е била проâизирана за заãóби от обезценка, както и при преклаñифициране â по-ниñкориñкоâа 
клаñификационна ãрóпа.

Проâизии за заãóби от обезценка на портфеéлна оñноâа ñе опреäелят за екñпозиции, клаñифицирани като 
реäоâни за покриâане на ñúщеñтâóâащи заãóби от обезценка, които не моãат конкретно äа бúäат опреäелени 
за âñеки отäелен креäит â размери â ñúотâетñтâие ñ приетата политика на Ãрóпата. Политиката на Ãрóпата за 
опреäеляне на заãóби от обезценки на портфеéлна оñноâа опреäеля праâилата за намаляâане на баланñоâата 
ñтоéноñт на портфеéл от иäенти÷ни креäити äо тяхната âúзñтаноâима ñтоéноñт кúм äатата на изãотâяне на 
от÷ета за финанñоâото ñúñтояние.   

Âúзñтаноâимата ñтоéноñт на капиталоâи инñтрóменти е тяхната ñпраâеäлиâа ñтоéноñт. Âúзñтаноâимата 
ñтоéноñт на капиталоâи инñтрóменти и откóпени креäити, преоценени по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт, ñе из÷иñляâа, 
като наñтоящата ñтоéноñт на о÷акâаните бúäещи пари÷ни потоци ñе äиñконтира ñ текóщия пазарен лихâен 
процент.

(н) Имоти, машини и съоръжения

Признаване и оценка

Имоти, маøини и ñúорúæения ñе от÷итат по цена на приäобиâане, намалена ñ натрóпаната амортизация. 
Цената на приäобиâане âклю÷âа âñи÷ки äиректни разхоäи за приäобиâане на актиâа. Ñтоéноñтта на âúтреøно 
ñúзäаäени актиâи âклю÷âа ñтоéноñтта на материалите и трóäа и âñи÷ки äопúлнителни разхоäи, необхоäими за 
приâеæäане на актиâа äо меñтополоæениетоо и â ñúñтоянието необхоäимо за неãоâата екñплоатация, както 
и разхоäите за неãоâия äемонтаæ. Покóпката на ñофтóер, коéто е неразäелна ÷аñт от фóнкционалноñтта на 
äаäения актиâ, ñе капитализира као ÷аñт от този актиâ. 

Âñяка ÷аñт от актиâ на имоти, маøини и ñúорúæения ñ цена на приäобиâане, която е зна÷ителна по отноøение 
на общата ñтоéноñт на актиâа, ñе амортизира отäелно.  

Последващи разходи

Чаñти от някои позиции от имоти, маøини, ñúорúæения, оборóäâане, които ñе нóæäаят от поäмяна, ñе 
признаâат â баланñоâата ñтоéноñт на актиâа, ако отãоâарят на критериите за признаâане и тяхната ñтоéноñт 
моæе äа бúäе наäеæäно опреäелена.

Амортизация

Äúлãотраéните актиâи ñе амортизират линеéно за периоäа на о÷акâаната от тях икономи÷еñка изãоäа. Àктиâи, 
полó÷ени по лизинãоâи äоãоâори, ñе амортизират на база по-краткия от периоäа на лизинãоâия äоãоâор и 
полезния æиâот на актиâа. Земята не ñе амортизира.  

Ãоäиøните ñ÷етоâоäни амортизационни норми ñа, както ñлеäâа:

Àктиâите не ñе амортизират äо момента на тяхното âúâеæäане â екñплоатация и прехâúрлянето им от разхоä 
за приäобиâане на äúлãотраéни актиâи â ñúотâетната катеãория актиâи. 

Àêòèâè %
Ñãðàäè 4 

Ìàøèíè è ñúîðúæåíèÿ 15 – 20

Ñòîïàíñêè èíâåíòàð 15
Òðàíñïîðòíè ñðåäñòâà 25
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(о) Нематериални активи

Признаване и оценка

Äúлãотраéни нематериални актиâи, приäобити от Ãрóпата, ñе преäñтаâят по цена на приäобиâане, намалена 
ñ на÷иñлената амортизация и заãóби от обезценка.  

Проãрамните проäóкти, приäобити от Ãрóпата, ñе преäñтаâят по цена на приäобиâане, намалена ñ на÷иñлената 
амортизация и заãóби от обезценка.

Âúтреøно ñúзäаäен нематериален актиâ отãоâаря на критериите за признаâане, ако Ãрóпата моæе äа 
иäентифицира äали и коãа е налице разãрани÷им актиâ, коéто ще ãенерира о÷акâани бúäещи икономи÷еñки 
ползи и äа опреäели наäеæäно ñебеñтоéноñтта на актиâа.

Последващи разходи

Поñлеäâащи разхоäи, ñâúрзани ñ äаäен нематериален актиâ, ñе признаâат â баланñоâата ñтоéноñт на 
актиâа ñамо ако óâели÷аâат неãоâата икономи÷еñка изãоäа. Âñи÷ки оñтанали разхоäи ñе признâат â от÷ета за 
âñеобхâатния äохоä. 

Амортизация

Àмортизацията ñе на÷иñляâа на база линеéния метоä за âремето на полезния ñрок на ползâане на актиâа. 
По-äолó ñа преäñтаâени използâаните ãоäиøни амортизационни норми:

(п) Вземания по финансов лизинг 

Лизинãоâата äеéноñт на Ãрóпата е ñâúрзана ñ отäаâане на транñпортни ñреäñтâа, инäóñтриално оборóäâане, 
неäâиæими имоти и äр., преäимно по äоãоâори за финанñоâ лизинã. Äоãоâорúт за финанñоâ лизинã е 
ñпоразóмение, по ñилата на което лизинãоäателят преäоñтаâя на лизинãополó÷ателя праâото на ползâане на 
опреäелен актиâ за äоãоâорен ñрок ñрещó âúзнаãраæäение. Лизинãоâият äоãоâор ñе от÷ита като финанñоâ, 
коãато ñ äоãоâора лизинãоäателят прехâúрля на лизинãополó÷ателя âñи÷ки ñúщеñтâени риñкоâе и изãоäи, 
ñâúрзани ñúñ ñобñтâеноñтта на актиâа. Типи÷ните показатели, които Ãрóпата разãлеæäа, за äа опреäели 
äали âñи÷ки ñúщеñтâени риñкоâе и изãоäи ñа прехâúрлени, âклю÷âат: наñтоящата ñтоéноñт на минималните 
лизинãоâи плащания â ñúпоñтаâка ñúñ ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на лизинãоâия актиâ â на÷алото на лизинãоâия 
äоãоâор; ñрока на лизинãоâия äоãоâор â ñúпоñтаâка ñ икономи÷еñкия æиâот на отäаäения поä наем актиâ; 
както и äали лизинãополó÷ателят ще приäобие праâото на ñобñтâеноñт âúрхó лизинãоâания актиâ â края на 
ñрока на äоãоâора за финанñоâ лизинã.

Âñи÷ки оñтанали лизинãоâи äоãоâори, които не прехâúрлят по ñúщеñтâо âñи÷ки риñкоâе и изãоäи от ñобñтâеноñтта 
âúрхó актиâа, ñе клаñифицират като оператиâен лизинã.

Минимални лизингови плащания

Минималните лизинãоâи плащания ñа тези плащания, които лизинãополó÷ателят ще напраâи, или моæе äа 
бúäе заäúлæен äа напраâи през ñрока на лизинãоâия äоãоâор. От ãлеäна то÷ка на Ãрóпата минималните 
лизинãоâи плащания âклю÷âат и оñтатú÷ната ñтоéноñт на актиâа, ãарантирана от трета, неñâúрзана ñ Ãрóпата 

Àêòèâè %

Ëèöåíçè 15 

Ñîôòóåð 20
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ñтрана, при óñлоâие, ÷е тази ñтрана е финанñоâо ñпоñобна äа изпúлни анãаæимента ñи по ãаранцията или 
äоãоâора за обратно изкóпóâане. Â минималните лизинãоâи плащания Ãрóпата âклю÷âа ñúщо така и цената 
на óпраæняâане на еâентóална опция, която лизинãополó÷ателят притеæаâа за закóпóâане на актиâа, като â 
на÷алото на лизинãоâия äоãоâор â ãоляма ñтепен е ñиãóрно, ÷е опцията  ще бúäе óпраæнена. Минималните 
лизинãоâи плащания не âклю÷âат ñóми по óñлоâни наеми, както и разхоäи за óñлóãи и äанúци, които ñе платени 
от Ãрóпата и âпоñлеäñтâие префактóрирани на лизинãополó÷ателя.

Начало на лизинговия договор и начало на срока на лизинговия договор 

Праâи ñе разãрани÷ение меæäó на÷ало на лизинãоâия äоãоâор и на÷ало на ñрока на лизинãоâия äоãоâор. 
На÷ало на лизинãоâия äоãоâор е по-ранната от äâете äати – на лизинãоâото ñпоразóмение или на анãаæирането 
на ñтраните ñ оñноâните óñлоâия на лизинãоâия äоãоâор. Кúм тази äата:

лизинãоâият äоãоâор е клаñифициран като финанñоâ или оператиâен лизинã; 

â ñлó÷аé на финанñоâ лизинã ñóмите, които трябâа äа бúäат признати â на÷алото на ñрока на 
лизинãоâия äоãоâор, ñа опреäелени. 

На÷ало на ñрока на лизинãоâия äоãоâор е äатата, от която лизинãополó÷ателят моæе äа óпраæни праâото ñи на 
ползâане на наетия актиâ. Тоâа е и äатата, на която Ãрóпата признаâа пúрâона÷ално âземането по лизинãа.

Първоначална и последваща оценка 

Пúрâона÷ално Ãрóпата признаâа âземане по финанñоâ лизинã, раâно на ñâоята нетна инâеñтиция, която 
âклю÷âа ñеãаøната ñтоéноñт на минималните лизинãоâи плащания и âñяка неãарантирана оñтатú÷на ñтоéноñт 
за Ãрóпата. Ñеãаøната ñтоéноñт ñе из÷иñляâа ÷рез äиñконтиране на äúлæимите минималните лизинãоâи 
плащания ñ лихâен процент, приñúщ на лизинãоâия äоãоâор. Пúрâона÷алните преки разхоäи ñа âклю÷ени â 
из÷иñлението на âземането по финанñоâ лизинã. През ñрока на лизинãоâия äоãоâор Ãрóпата на÷иñляâа финанñоâ 
äохоä (прихоä от лихâи по финанñоâ лизинã) âúрхó нетната инâеñтиция. Полó÷ените лизинãоâи плащания ñе 
разãлеæäат като намаление на нетната инâеñтиция (поãаñяâане на ãлаâница) и признаâане на финанñоâ äохоä 
по на÷ин, коéто äа оñиãóри поñтоянна норма на âúзâрúщаемоñт от нетната инâеñтиция.

Âпоñлеäñтâие нетната инâеñтиция â äоãоâори за финанñоâ лизинã ñе преäñтаâя нетно, ñлеä приñпаäане на 
инäиâиäóалните и портфеéлни проâизии за неñúбираемоñт. Опреäелянето на обезценката по финанñоâ лизинã 
е поñо÷ено â белеæка 2 (м) по-ãоре.

(р) Провизии

Проâизиите ñе от÷итат â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние, коãато Ãрóпата има праâно или äоãоâорно заäúлæение 
â резóлтат на минало ñúбитие, при поãаñяâането на което е âероятно äа âúзникне плащане. Проâизията ñе 
из÷иñляâа, като ñе äиñконтират о÷акâаните бúäещи пари÷ни потоци ÷рез използâане на äиñконтоâ фактор на 
âúзâращаемоñтта преäи äанú÷но облаãане, която отразяâа пазарната оценка на ñтоéноñтта на парите и, там 
кúäето е поäхоäящо, ñпецифи÷ния риñк за заäúлæението.

Â ñúотâетñтâие ñ МÑÑ 19 “Äохоäи на перñонала” Ãрóпата от÷ита краткоñро÷ни и äúлãоñро÷ни заäúлæения 
кúм перñонала. Краткоñро÷ните заäúлæения âклю÷âат äопúлнителни âúзнаãраæäения ñúãлаñно äеéñтâащите 
бонóñни ñхеми, както и неизползâани платени ãоäиøни отпóñки. Проâизираните äúлãоñро÷ни заäúлæения 
преäñтаâляâат наñтоящата ñтоéноñт на бúäещите обезщетения при пенñиониране, äúлæими от работоäателя 
ñúãлаñно меñтното трóäоâо законоäателñтâо. 

(с) Депозити, получени заеми от банки, подчинени пасиви

Äепозитите, полó÷ените заеми от банки и поä÷инените паñиâи ñа оñноâните изто÷ници на Ãрóпата за 
финанñиране. Коãато Ãрóпата проäаâа финанñоâ актиâ, като ñúщеâременно ñе анãаæира äа ãо изкóпи обратно 
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•
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на опреäелена бúäеща äата и за опреäелена цена (репо-ñäелка), то този анãаæимент ñе от÷ита като äепозит, 
а финанñоâият актиâ не ñе отпиñâа от от÷ета за финанñоâото ñúñтояние на Ãрóпата.  

Äепозитите, полó÷ените заеми от банки и поä÷инените паñиâи, ñе от÷итат по амортизирана ñтоéноñт.

(т) Акцептирани плащания 

Àкцептирано плащане âúзникâа тоãаâа, коãато Ãрóпата ñе ñúãлаñи äа изâúрøи плащане на опреäелена бúäеща 
äата. Àкцептираните плащания от ñтрана на Ãрóпата ñа ñâúрзани оñноâно ñ изäаäени äокóментарни креäити, 
âúз оñноâа на които тя ñлеäâа äа изâúрøи плащане â опреäелен периоä ñлеä полó÷аâането на поñо÷ените 
â акреäитиâа äокóменти. Ãрóпата äоãоâаря изплащането на ñóми по акцептирани акреäитиâи на бúäеща 
äата ñлеä полó÷аâане на необхоäимата ñóма от ñâоите клиенти. Àкцептираните плащания ñе от÷итат â äрóãи 
паñиâи.

(у) Данъчно облагане

Äанúкúт âúрхó пе÷албата за ãоäината âклю÷âа текóщ äанúк и изменението â отñро÷ения äанúк Текóщ äанúк 
е ñóмата на äанúка, коéто Ãрóпата трябâа äа плати âúрхó о÷акâаната облаãаемата пе÷алба за периоäа, âúз 
оñноâа на ефектиâната äанú÷на ñтаâка или äеéñтâаща такаâа â äеня на изãотâяне на от÷ета за финанñоâото 
ñúñтояние и âñи÷ки корекции âúрхó äанúка за минали ãоäини.

Отñро÷еният äанúк ñе из÷иñляâа на базата на метоäа на баланñоâите заäúлæения, коéто позâоляâа äа ñе 
от÷етат âременни разлики меæäó баланñоâата ñтоéноñт на актиâите и паñиâите за нóæäите на финанñоâо 
от÷итане и ñтоéноñтите за äанú÷но облаãане.

Отñро÷еният äанúк ñе из÷иñляâа на базата на äанú÷ните ñтаâки, които ñе о÷акâа äа бúäат â äеéñтâие, коãато 
актиâúт ñе реализира или заäúлæението ñе поãаñи. Åфектúт âúрхó отñро÷ения äанúк от промяна â äанú÷ните 
ñтаâки ñе запиñâа â от÷ета за âñеобхâатния äохоä, ñ изклю÷ение на ñлó÷аите, коãато ñе отнаñя äо такиâа, които 
преäâарително ñа на÷иñлени или ñа от÷етени äиректно â капитала. Прилоæимата äанú÷на ñтаâка за 2011 ã. 
е 10% (2010 – 10%).

Отñро÷ен äанú÷ен актиâ ñе признаâа ñамо тоãаâа, коãато е âероятно äа ñе полó÷ат äанú÷ни пе÷алби, ñрещó 
които актиâúт моæе äа ñе оползотâори. Отñро÷ените äанú÷ни актиâи ñе намаляâат ñúотâетно äо ñтепента на 
âероятноñтта за реализиране на äанú÷на пе÷алба.

(ф) Отчитане по сегменти

Ãрóпата прилаãа МÑФО 8 "Оператиâни ñеãменти”, коéто изиñкâа Ãрóпата äа опоâеñти оператиâните ñи ñеãменти 
на базата на информация, реãóлярно преäоñтаâяна на рúкоâоäñтâото.

(х) Нови стандарти и разяснения, които не са приложени по-рано

Опреäелени ноâи ñтанäарти, промени â ñтанäарти и разяñнения, които ще âлязат â ñила за финанñоâи периоäи, 
запо÷âащи ñлеä 1 янóари 2010 ã., не ñа били прилоæени по-рано при изãотâянето на този финанñоâ от÷ет. 
Ðúкоâоäñтâото не о÷акâа тези бúäещи промени äа заñеãнат финанñоâия от÷ет на Ãрóпата.
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3. Упраâление на риñка

(a) Въведение и преглед 

Ãрóпата е излоæена на ñлеäните риñкоâе:

креäитен риñк

ликâиäен риñк

пазарен риñк

âалóтен риñк

операционен риñк

Структура на управлението на риска

Упраâителният Ñúâет ñúзäаâа и óпраæняâа поñтоянен наäзор âúрхó ñтрóктóрата на óпраâлението на риñка. 
За целта Упраâителният Ñúâет е ó÷реäил Комитет за óпраâление на актиâите и паñиâите на Ãрóпата, Креäитен 
комитет, Комитет по проблемни креäити, както и Комитет по операционен риñк, които отãоâарят за изãотâянето 
на политиките по óпраâление на риñка â разли÷ните ñфери на äеéноñт. Членоâете на комитетите âклю÷âат 
преäñтаâители от Упраâителния Ñúâет и от äрóãи ниâа на óпраâление â Ãрóпата. 

Оñноâните цели на политиките за óпраâление на риñка ñа иäентифицирането и анализа на разли÷ните 
риñкоâе, на които Ãрóпата е излоæена, опреäелянето на лимити и контрол за ñпазâането им ÷рез текóщо 
наблюäение на екñпозициите. Âúрхó политиките и ñиñтемите за óпраâление на риñка ñе изâúрøâа реäоâен 
преãлеä ñ цел отразяâане на промени â пазарните óñлоâия, както и промени â преäлаãаните проäóкти и óñлóãи. 
Чрез óñтаноâените âúтреøни ñтанäарти и процеäóри за обó÷ение и óпраâление, Ãрóпата ñе ñтреми äа ñúзäаäе 
óñлоâия за äиñциплиниран и конñтрóктиâен контрол, при които âñи÷ки ñлóæители ñúзнателно äа изпúлняâат 
ñâоите заäúлæения и отãоâорноñти.

По ñâоята ñúщноñт äеéноñтта на Ãрóпата е ñâúрзана ñ използâането на разли÷ни âиäоâе финанñоâи 
инñтрóменти. Ãрóпата приâли÷а äепозити от клиенти ñ разли÷ни äоãоâорени паäеæи, по които плаща плаâащи 
или фикñирани лихâи, като ñе ñтреми äа инâеñтира приâле÷ения реñóрñ âúâ âиñокока÷еñтâени äохоäоноñни 
актиâи.   

Ðúкоâоäñтâото óñтаноâяâа тúрãоâñки лимити на ниâа, какâито биха моãли äа ñе поемат от пазарни позиции â 
рамките на текóщия или äо ñлеäâащия работен äен.

A. Кредитен риск

Ãрóпата поñтоянно е излоæена на креäитен риñк, пороäен от âероятноñтта преäоñтаâените креäити и аâанñи 
äа не бúäат изäúлæени â рамките на äоãоâорените ñрокоâе или изобщо äа не бúäат поãаñени. Креäитният 
риñк е оñноâният риñк â äеéноñтта на Ãрóпата, пораäи което óпраâлението на екñпозициите кúм креäитен 
риñк е приоритет за мениäæмúнта на Ãрóпата. Ãрóпата е разработила политика и процеäóри по отноøение 
оäобрението на креäитните апликации и óпраâлението на креäитните екñпозиции. Ñúщо така Ãрóпата е 
излоæена на креäитен риñк â резóлтат на анãаæименти по неóñâоени креäитни линии и изäаäени ãаранции.

Концентрации на креäитен риñк (баланñоâи или заäбаланñоâи) биха моãли äа âúзникнат пораäи излаãане на 
риñк кúм еäин еäинñтâен äлúæник или кúм ãрóпа äлúæници, които имат ñхоäни характериñтики, като например 
такиâа, на които промените â икономи÷еñките или äрóãи обñтоятелñтâа âлияят еäнакâо âúрхó изпúлнението на 
заäúлæенията.
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Ãрóпата е излоæена на креäитен риñк и â резóлтат на тúрãоâñката ñи и инâеñтиционна äеéноñт, както и â 
неéната äеéноñт като инâеñтиционен поñреäник за ñâоите клиенти или за трети лица. Креäитният риñк от 
тúрãоâñка и инâеñтиционна äеéноñт на Ãрóпата ñе óпраâляâа ÷рез óпраâлението на пазарния риñк.

Ðиñкúт, ñтрана по äаäен финанñоâ инñтрóмент äа не изпúлни заäúлæенията ñи, ñе ñлеäи реãóлярно от Ãрóпата. 
За наблюäението на креäитния риñк при екñпозиции от тúрãоâñкия портфеéл от зна÷ение ñа инñтрóменти ñ 
полоæителна ñпраâеäлиâа ñтоéноñт, която е â заâиñимоñт от пазарните óñлоâия. 

Оценка на кредитния риск

Оценката на креäитния риñк за креäити и âземания от клиенти и банки обхâаща три компонента: (i) âероятноñтта 
от неизпúлнение на заäúлæенията по креäитния äоãоâор от ñтрана на äлúæника; (ii) текóща екñпозиция кúм 
äлúæника и проãноза за екñпозицията при неизпúлнение; (iii) о÷акâаната ñтепен на âúзñтаноâяâане на 
екñпозицията при неизпúлнение (заãóбата при неизпúлнение).

Тези компоненти на креäитния риñк, които отразяâат о÷акâаните заãóби, ñа â ñúотâетñтâие ñ реãóлатиâните 
изиñкâания на ÁНÁ и Åâропеéñката äиректиâа за капиталоâа аäекâатноñт и ñа âнеäрени â еæеäнеâната 
оператиâна äеéноñт на Ãрóпата. За опреäеляне оба÷е на заãóбите от обезценка, които äа намалят баланñоâата 
ñтоéноñт на креäитите и âземания, ñе прилаãат разпореäбите на МÑÑ 39, които от÷итат âúзникналите заãóби 
кúм äатата на изãотâяне на от÷ета за финанñоâото ñúñтояние.

Ãрóпата оценяâа âероятноñтта от неизпúлнение на отäелен äлúæник, прилаãаéки âúтреøно-реéтинãоâи моäели 
ñúобразно разли÷ните клаñоâе екñпозиции и контраãенти. Тези моäели ñа разработени на база ñтатиñти÷еñки 
анализи и преценки, като ñе ñúпоñтаâят ñ нали÷ната âúнøна информация за контраãента. Креäитополó÷ателите 
ñе ñеãментират â отäелни реéтинãоâи клаñоâе, които отразяâат â какâи ãраници ñе äâиæи âероятноñтта от 
неизпúлнение за ñúотâетния клаñ. Тоâа озна÷аâа, ÷е екñпозициите моãат äа преминаâат от еäин реéтинãоâ 
клаñ â äрóã, тúé като оценката на âероятноñтта от неизпúлнение ñе променя âúâ âремето. Метоäите на оценка 
ñе наблюäаâат реãóлярно и при необхоäимоñт ñе поäобряâат. Ãрóпата реãóлярно потâúрæäаâа наäеæäноñтта 
на âúтреøно-реéтинãоâите моäели за проãнозиране на ñúбития на неизпúлнение. Ãрóпата използâа оценки 
на признати âúнøни реéтинãоâи аãенции, коãато ñа нали÷ни, за ñúпоñтаâяне на оценката за креäитен риñк, 
изâúрøена, прилаãаéки âúтреøно-реéтинãоâи моäели. 

Åкñпозицията при неизпúлнение отразяâа о÷акâания размер на креäита, äúлæим при наñтúпâане на 
неизпúлнение. Например екñпозицията при неизпúлнение на креäит е оñтатú÷ната мó ãлаâница. При креäитни 
анãаæименти екñпозицията при неизпúлнение ñе опреäеля като ñóма от óñâоената ÷аñт и âероятното бúäещо 
óñâояâане кúм момента на наñтúпâане на неизпúлнението.

Заãóбата при неизпúлнение ñе опреäеля като размер на заãóбата, която Ãрóпата би понеñла â ñлó÷аé на 
неизпúлнение по äаäено âземане. Заãóбата от неизпúлнение е â пряка заâиñимоñт от типа на контраãента, 
ранãа на âземането, нали÷ието на обезпе÷ение или äрóãа креäитна защита. 

За оценка на креäитния риñк на облиãации и äрóãи ценни книæа Ãрóпата използâа както âúнøни реéтинãи, 
така и âúтреøно-реéтинãоâи моäели, тúé като на поâе÷ето от книæата не им е приñúäен креäитен реéтинã от 
признати Àãенции за âúнøна креäитна оценка. Ãрóпата инâеñтира â ценни книæа ñ äобро креäитно ка÷еñтâо, 
които äа ñа äоñтатú÷но ñиãóрен изто÷ник на ликâиäни ñреäñтâа.

Контрол на лимитите и политики за редуциране на кредитния риск

Ãрóпата óпраâляâа, опреäеля лимити и контролира концентрацията на креäитен риñк за âñи÷ки âземания, за 
които моæе äа бúäе óñтаноâена – â ÷аñтноñт кúм отäелни контраãенти и ãрóпи, както и за отäелни инäóñтрии 
и äúрæаâи. 

Ãрóпата ñтрóктóрира ñтепента на поетия креäитен риñк, като óñтаноâяâа лимити както ñпрямо отäелен 
креäитополó÷ател или ãрóпа креäитополó÷атели, така и ñпрямо ãеоãрафñки и инäóñтриални ñеãменти. Тези 
риñкоâе ñе наблюäаâат текóщо и ñа преäмет на реäоâно преразãлеæäане.
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Åкñпозицията кúм креäитен риñк ñе óпраâляâа и ñ текóщи промени на лимитите за креäитиране, базирани 
на реäоâни анализи на ñпоñобноñтта на ñúщеñтâóâащите и потенциални креäитополó÷атели äа поñрещнат 
плащанията по лихâи и ãлаâници.

Обезпечения

Ãрóпата използâа реäица политики и практики за реäóциране на креäитния риñк. Наé-траäиционният на÷ин за 
креäитна защита е приемане на обезпе÷ения. Ãрóпата приема праâила за óñтаноâяâане на äопóñтими клаñоâе 
обезпе÷ения или креäитни защити. Оñноâните âиäоâе обезпе÷ения, признати от Ãрóпата ñа:

ипотека на неäâиæим имот;

пари÷ни äепозити;

залоã âúрхó тúрãоâñки актиâи, като например маøини и ñúорúæения, инâентар и âземания;

банкоâи ãаранции;

залоã на финанñоâи инñтрóменти, като например äúлãоâи или капиталоâи ценни книæа.

Äúлãоñро÷ни финанñирания и креäити на корпоратиâни клиенти оби÷аéно ñа обезпе÷ени, äокато потребителñки 
креäити на физи÷еñки лица ñа необезпе÷ени. Ñúщо така, за минимизиране на заãóбата по креäити, Ãрóпата 
моæе äа изиñкâа äопúлнително обезпе÷ение от креäитополó÷ателя при наñтúпâане на инäикация за âлоøаâане 
на ñúотâетното âземане.

Деривативни инструменти

Ãрóпата óпраæняâа ñтроã контрол âúрхó ñпазâането на лимитите за размер и паäеæ на нетните открити 
позиции â äериâатиâни инñтрóменти (т.е. разликата меæäó äоãоâорите за покóпка и проäаæба). Âúâ âñеки еäин 
момент екñпозицията кúм креäитен риñк е лимитирана äо наñтоящата ñпраâеäлиâа ñтоéноñт на инñтрóментите, 
които ñа â полза на банката (т.е. финанñоâи инñтрóменти, за които ñпраâеäлиâата ñтоéноñт е полоæителна 
âели÷ина), която при äериâатиâните инñтрóменти е ñамо малка ÷аñт от äоãоâорената номинална ñтоéноñт, 
използâана оби÷аéно за отразяâане обема на откритите кúм äатата на от÷ета за финанñоâото ñúñтояние 
äериâатиâни инñтрóменти. Åкñпозицията кúм креäитен риñк ñе óпраâляâа като ÷аñт от общите креäитни лимити 
кúм клиенти, от÷итаéки и потенциални колебания на пазарните óñлоâия. Оби÷аéно за екñпозицията кúм 
креäитен риñк при тези финанñоâи инñтрóменти не ñе изиñкâа обезпе÷ение или äрóã âиä креäитна защита.

Ñетúлмент риñк âúзникâа â ñлó÷аите, коãато при ñäелки ñ преäмет на äоñтаâка на âалóтни, äúлãоâи или капи-
талоâи финанñоâи инñтрóменти за Ãрóпата âúзникâа наñрещно âземане по âалóтни, äúлãоâи или капиталоâи 
инñтрóменти. За óпраâление на риñка ñа óñтаноâени äнеâни ñетúлмент лимити кúм отäелни контраãенти, ñ 
което äа ñе минимизира общият риñк, коéто âúзникâа при еæеäнеâните тúрãоâñки операции. 

Ангажименти с кредитен характер 

Преäназна÷ението на тези инñтрóменти е äа ñе оñиãóри при поиñкâане от ñтрана на клиента разполаãаемоñт на 
ñреäñтâата по äаäен анãаæимент. Както креäитите и äрóãите âземания, ãаранциите и акреäитиâите ñа ноñители 
на ñúщия креäитен риñк. Äокóментарните акреäитиâи – които преäñтаâляâат поет от Ãрóпата анãаæимент â 
полза на клиента, äа óреäи неãоâи заäúлæения ñпрямо трети ñтрани äо опреäелен размер и при опреäелени 
óñлоâия – оби÷аéно ñе обезпе÷аâат ñ преäмета на äоñтаâката, за която ñе отнаñят, пораäи което ñâúрзаният ñ 
тях креäитен риñк е по-ниñúк â ñраâнение ñ преäоñтаâен креäит. 

Àнãаæимент за преäоñтаâяне на креäит преäñтаâляâа неóпраæненото праâо от ñтрана на клиента äа óñâои 
äоãоâорения размер на креäит, ãаранция или акреäитиâ. Креäитният риñк, ñâúрзан ñ анãаæиментите на Áанката 
äа преäоñтаâи креäит, ñе изразяâа â потенциалната заãóба, която Ãрóпата би реализирала за размера на 
неóñâоената ÷аñт по анãаæимента. Âñе пак, от÷итаéки ñтанäартното ниâо на креäитоñпоñобноñт на клиентите, 
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âероятният размер на заãóбата е по-малúк от ñóмата на âñи÷ки неóñâоени анãаæименти. Ãрóпата наблюäаâа 
паäеæа на креäитните ñи анãаæименти, тúé като äúлãоñро÷ните анãаæименти ñа ноñители на по-âиñок риñк от 
тези ñ по-кратúк ñрок. Âñе пак креäитните анãаæименти, които ñа безóñлоâно отменяеми от ñтрана на Ãрóпата 
или ñа отменяеми âúз оñноâа на âлоøаâане на креäитоñпоñобноñтта на клиента, не ñе ñ÷итат за ноñители на 
креäитен риñк.

Управление на кредитния риск

Наäзорният ñúâет на Ãрóпата е äелеãирал отãоâорноñтта за óпраâление на креäитния риñк на Упраâителния 
ñúâет. Упраâителният ñúâет опреäеля креäитната политика на Ãрóпата на базата анализ на пазарните óñлоâия, 
както и оценка на риñкоâете, ñâúрзани ñ креäитната äеéноñт. Обхâатúт на политиката за корпоратиâно 
креäитиране ñе изразяâа â о÷ертаâане наñоките, â които трябâа äа ñе разâиâа през ñлеäâащите ãоäини 
корпоратиâният креäитен портфеéл на Ãрóпата. Оäобрението и приемането на политиката за корпоратиâно 
креäитиране от Наäзорния ñúâет на Ãрóпата е потâúрæäение на тоâа, ÷е преäлоæените от Ãрóпата äеéñтâия 
по отноøение на целеâи инäóñтрии и проäóкти, както и поñлеäâащото отраæение на тези äеéñтâия âúрхó 
корпоратиâния креäитен портфеéл на Ãрóпата, ñа â ñúотâетñтâие ñ преäâиæäанията на Наäзорния ñúâет и ñ 
оñноâната ñтратеãия на Ãрóпата Ðаéфаéзен. 

Упраâлението на креäитния риñк ñе оñúщеñтâяâа от Äирекция “Упраâление на риñка” â Ãрóпата. Оñноâните 
заäа÷и на äирекцията ñа:

Преäлоæение и óпраâление на лимитите за концентрация на креäитен риñк;

Незаâиñим преãлеä на креäитни апликации;

Àктиâно óпраâление на риñка както на ниâо отäелна транзакция, така и на целия креäитен порт-
феéл;

Оñиãóряâане ñтанäартите, политиките и практиките на Ãрóпата Ðаéфаéзен за óпраâление на риñка 
äа бúäат ñпазâани от âñи÷ки бизнеñ зâена â процеñа на креäитиране;

Оказâане на ñúäеéñтâие на бизнеñ зâената за ñúзäаâане на ñпецифи÷ни за бизнеñа практики по 
óпраâление на риñка, които äа отãоâарят на ñтанäартите, âúâеäени от Ãрóпата Ðаéфаéзен, и които 
äа ñлóæат за преценка, измерâане, от÷итане, наблюäение, лимитиране и анализ на креäитния риñк 
при корпоратиâни клиенти; 

Оказâане на ñúäеéñтâие за иäентификация, клаñификация и óпраâление на проблемни екñпозиции;

Оñиãóряâане коректното от÷итане от бизнеñ зâената на на÷ални преäóпреäителни знаци и наâре-
менното âзимане на ñúотâетните мерки, като намаляâане на клиентñкия реéтинã и цялоñтен преãлеä 
на екñпозиции ñ поâиøен риñк и изãотâяне на план за äеéñтâие при потенциално проблемни екñпо-
зиции;

Оказâане на ñúäеéñтâие на бизнеñ зâената при ñúзäаâане на политика за креäитиране, преãлеä 
и преäлоæения за промени при необхоäимоñт, както и наблюäение за ñпазâането на оäобрената 
политика.

Политика за оценка на рискови експозиции и формиране на провизии срещу кредитен риск

Âúтреøните и âúнøни реéтинãоâи ñиñтеми ñа наñо÷ени кúм опреäеляне на креäитното ка÷еñтâо още â ñамото 
на÷ало на креäитната и инâеñтиционна äеéноñт. От ñâоя ñтрана, проâизиите за обезценка ñе признаâат 
за целите на финанñоâите от÷ети ñамо за заãóби, които ñа наñтúпили на äатата на от÷ета за финанñоâото 
ñúñтояние и за ñúотâетните екñпозиции ñа налице обектиâни äоказателñтâа за обезценка. Пораäи разликата 
â прилоæените метоäолоãии размерúт на âúзникналите заãóби по креäити, за които е заäелена проâизия за 
обезценка âúâ финанñоâите от÷ети на Ãрóпата, ñа оби÷аéно по-ниñки от заãóбите, опреäелени поñреäñтâом 
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âúтреøните оценú÷ни моäели, които ñе използâат за óпраâление на креäитния риñк и за целите на наäзора 
âúрхó банкоâата äеéноñт.

Ãрóпата използâа разли÷ни поäхоäи за опреäеляне на обезценката и креäитната заãóба, â заâиñимоñт от 
риñкоâата катеãория на клиента и използâания креäитен проäóкт. 

Проâизия за заãóба от обезценка за креäити на физи÷еñки лица и микро фирми ñе заäеля â размер на 100% 
от екñпозицията ñлеä приñпаäане ñтоéноñтта на обезпе÷ението от тип ипотека на æилищен имот, â ñлеäните 
ñлó÷аи:

екñпозицията е проñро÷ена поâе÷е от 180 äни;

екñпозицията е иäентифицирана като неñúбираема.

Обезценка, която не моæе äа бúäе опреäелена за екñпозиции на äребно на инäиâиäóална оñноâа, би моãла 
äа бúäе иäентифицирана на портфеéлна база, за портфеéли ñúñ ñхоäни характериñтики. Пораäи тоâа âñи÷ки 
âземания, за които âñе още не ñúщеñтâóâат обектиâни äоказателñтâа за инäиâиäóална обезценка, ñе âклю÷âат â 
ãрóпа от ñхоäни финанñоâи актиâи за опреäеляне на портфеéлна обезценка. Проâизиите за заãóби от обезценка 
на портфеéлна оñноâа ñе базират на иñтори÷еñки опит за актиâи ñúñ ñхоäни креäитни характериñтики (проäóкт, 
катеãория на клиента, âиä обезпе÷ение, проñро÷ие), от÷итаéки текóщото ñúñтояние на портфеéла. Âземания, 
които ñа обезценени на инäиâиäóална оñноâа и за които ñúщеñтâóâат обектиâни äоказателñтâа за обезценка, 
ñе изклю÷âат от портфеéлната обезценка, но те ñа база за ñúñтаâяне на моäел на иñтори÷еñки äанни за заãóби, 
поñреäñтâом коéто äа ñе опреäели портфеéлната проâизия. 

Åкñпозициите кúм корпоратиâни клиенти ñе оценяâат и клаñифицират на база ñтепента на креäитен риñк, ñрокúт 
на забаâа на плащания по äúлãа, оценката на финанñоâото ñúñтояние на креäитополó÷ателя и изто÷ниците на 
пари÷ни потоци за поãаñяâане на äúлãа. 

Ãрóпата прилаãа политика за формиране на проâизии за заãóби от обезценка на корпоратиâни екñпозиции, 
оценяâани на портфеéлна оñноâа. Ñúãлаñно âúзприетата политика, екñпозициите кúм ãолеми корпоратиâни 
клиенти и екñпозициите кúм малки и ñреäни преäприятия, за които не е óñтаноâена инäиâиäóална обезценка, 
ñе ãрóпират â отäелни пóлоâе на база на приñúäения им реéтинã по âúтреøно-банкоâите реéтинãоâи моäели. 
Измерител на ñтепента на обезценка на âñеки еäин пóл от екñпозиции е т.нар. historic default rate (иñтори÷еñко 
ниâо на неизпúлнение) за ñúотâения реéтинãоâ клаñ. Параметúрúт ñе из÷иñляâа като óñреäнено отноøение меæäó 
броя на контраãентите, които â края на периоäа на наблюäение ñа изпаäнали â ñúñтояние на неизпúлнение 
(default) и общия броé на контраãентите от ñúотâетния реéтинãоâ клаñ. Периоäúт на наблюäение е 12 меñеца 
и âклю÷âа ñамо клиенти, които имат екñпозиции â на÷алото и â края на периоäа. Ðазмерúт на портфеéлната 
обезценка преäñтаâляâа произâеäение от нетната креäитна екñпозиция, ñлеä приñпаäане на ликâиäните 
обезпе÷ения, и ниâото на неизпúлнение, ñúотâетñтâащо на реéтинãоâия клаñ, â коéто попаäа контраãентúт по 
екñпозицията.

•

•

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
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Ðаéфаéзен
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Ðаéфаéзен Àñет
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Ðаéфаéзен
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Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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Åêñïîçèöèè êúì êðåäèòåí ðèñê

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Èíäèâèäóàëíî îáåçöåíåíè:

Îòëè÷íà êðåäèòîñïîñîáíîñò – – 

Ìíîãî äîáðà êðåäèòîñïîñîáíîñò – – 

Äîáðà êðåäèòîñïîñîáíîñò – – 

Ñðåäíà êðåäèòîñïîñîáíîñò – –

Ïîñðåäñòâåíà êðåäèòîñïîñîáíîñò – – 

Ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò 1 1 

Ìíîãî ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò 2 2 

Âèñîêà âåðîÿòíîñò çà íåèçïúëíåíèå 1,412  2 

Íåèçïúëíåíèå 269,092             135,335  

Áàíêèðàíå íà äðåáíî 137,190 80,630 

Áðóòíà ñòîéíîñò 407,711               215,981 

Ïðîâèçèè çà îáåçöåíêà (231,256)            (107,303)

Íåòíà ñòîéíîñò 176,455               108,678  

Êîëåêòèâíî îáåçöåíåíè:

Îòëè÷íà êðåäèòîñïîñîáíîñò

Ìíîãî äîáðà êðåäèòîñïîñîáíîñò

Äîáðà êðåäèòîñïîñîáíîñò

Ñðåäíà êðåäèòîñïîñîáíîñò

Ïîñðåäñòâåíà êðåäèòîñïîñîáíîñò

11,441 

41,291 

98,702 

301,855 

426,610 

    787  

11,747   

118,447   

221,871   

310,548   

Ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò 289,167   545,537  

Ìíîãî ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò 448,028             660,148  

Âèñîêà âåðîÿòíîñò çà íåèçïúëíåíèå 322,030               103,274 

Íåèçïúëíåíèå –                                  – 

Áåç êðåäèòíà îöåíêà 8,271                          4,373 

Áàíêèðàíå íà äðåáíî 1,522,755             1,681,252 

Áðóòíà ñòîéíîñò 3,253,651                       3,874,483  

Ïðîâèçèè çà îáåçöåíêà (65,059)                          (65,202)

Áåç êðåäèòíà îöåíêà        14      11

Íåòíà ñòîéíîñò 3,188,592                      3,809,281 
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Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ïðîñðî÷åíè, íî íå îáåçöåíåíè:

Îòëè÷íà êðåäèòîñïîñîáíîñò – – 

Ìíîãî äîáðà êðåäèòîñïîñîáíîñò – – 

Äîáðà êðåäèòîñïîñîáíîñò – – 

Ñðåäíà êðåäèòîñïîñîáíîñò – – 

Ïîñðåäñòâåíà êðåäèòîñïîñîáíîñò – –   

Ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò – 

5,297 

468 

Ìíîãî ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò 1,313   1,681  

Âèñîêà âåðîÿòíîñò çà íåèçïúëíåíèå 3,239   – 

Íåèçïúëíåíèå 2,487   

Áåç êðåäèòíà îöåíêà – – 

Áàíêèðàíå íà äðåáíî 8,808   4,808  

Áðóòíà ñòîéíîñò

Êëàñèôèêàöèÿ ïî äíè íà ïðîñðî÷èå:

30–60 äíè 2,976   1,937  

60–90 äíè 2,693   1,827 

90–180 äíè 2,947 620 

180 äíè + 7,231   7,870 

Áðóòíà ñòîéíîñò 15,847  12,254 

Ðåäîâíè:

Îòëè÷íà êðåäèòîñïîñîáíîñò 2,294   1,197  

Ìíîãî äîáðà êðåäèòîñïîñîáíîñò 27,917   18,112  

Äîáðà êðåäèòîñïîñîáíîñò 52,116   18,728  

Ñðåäíà êðåäèòîñïîñîáíîñò 142,023   94,699  

Ïîñðåäñòâåíà êðåäèòîñïîñîáíîñò 146,258   104,127  

Ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò 155,637   75,781 

Ìíîãî ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò 214,396   122,708  

Âèñîêà âåðîÿòíîñò çà íåèçïúëíåíèå 47,639   38,771 

Íåèçïúëíåíèå 2,612                              281  

Áåç êðåäèòíà îöåíêà 1,979   9,385  

Áàíêèðàíå íà äðåáíî 108,087   25,240  

Áðóòíà ñòîéíîñò 900,958                         509,029  

Îáùî êðåäèòè 4,578,167                      4,611,747  

Ïðîâèçèè çà îáåçöåíêà (296,315) (172,505)

Íåòíà ñòîéíîñò 4,281,852                      4,439,242  

15,847                           12,254  

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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Â таблицата по-äолó ñа преäñтаâени брóтните ñтоéноñти на инäиâиäóално обезценените креäити и техните 
о÷акâани âúзñтаноâими ñтоéноñти ñлеä обезценка:

Ñлеäâащата таблица илюñтрира креäитите по âиäоâе обезпе÷ения ñпореä типа на обезценка:
 

Â õèëÿäè ëåâà Áðóòíà ñòîéíîñò Íåòíà ñòîéíîñò

31 äåêåìâðè 2010 ã. 

1 – 

2 – 

1,412 1,340 

269,092 131,962 

14 –  

137,190 43,153 

1 – 

2 – 

– 2 

135,335 86,499 

11 –  

80,630 22,179 

Îáùî

31 äåêåìâðè 2009 ã. 

Ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò

Ìíîãî ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò

Âèñîêà âåðîÿòíîñò çà íåèçïúëíåíèå

Íåèçïúëíåíèå

Áåç êðåäèòíà îöåíêà

Áàíêèðàíå íà äðåáíî

Îáùî

Ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò

Ìíîãî ñëàáà êðåäèòîñïîñîáíîñò

Âèñîêà âåðîÿòíîñò çà íåèçïúëíåíèå

Íåèçïúëíåíèå

Áåç êðåäèòíà îöåíêà

Áàíêèðàíå íà äðåáíî

215,981                         108,678  

407,711  176,455 

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Èíäèâèäóàëíî îáåçöåíåíè: 

104 4 

6 – 

326,386 104,967 

Êîëåêòèâíî îáåçöåíåíè: 

5,073 10,634 

166 113  

75,976 

20,219 23,967 

3,448 

100,263 

21,699  

2,295,501 2,272,929 

5,993 14,058

778,168 1,252,668 

Ïàðè÷íè äåïîçèòè

Ãàðàíöèè

Èïîòåêè

Ñòîïàíñêè èíâåíòàð

Äðóãè

Íåîáåçïå÷åíè

Ïàðè÷íè äåïîçèòè

Ãàðàíöèè

Èïîòåêè

Ñòîïàíñêè èíâåíòàð

Äðóãè

Íåîáåçïå÷åíè

132,071                      307,413  
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Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ïðîñðî÷åíè, íî íå îáåçöåíåíè: 

135 

92 – 

– 

14,964 11,226 

Ðåäîâíè: 

Îáùî: 

– – 

1 –  

747 

38,218 21,697 

– 

936 

1,778  

795,327 432,856 

7 9,514

59,926 44,136

4,578,167 4,611,747

Ïàðè÷íè äåïîçèòè

Ãàðàíöèè

Èïîòåêè

Ñòîïàíñêè èíâåíòàð

Äðóãè

Íåîáåçïå÷åíè

Ïàðè÷íè äåïîçèòè

Ãàðàíöèè

Èïîòåêè

Ñòîïàíñêè èíâåíòàð

Äðóãè

Íåîáåçïå÷åíè

5,702                              826  

При пúрâона÷алното признаâане на креäити и аâанñи, ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на обезпе÷ението ñе опреäеля 
÷рез прилаãането на оценú÷ни техники, прилоæими за ñúотâетните актиâи. Âпоñлеäñтâие ñпраâеäлиâата 
ñтоéноñт ñе актóализира ñпореä пазарните цени или инäекñи за поäобни актиâи, като ÷еñтотата на 
актóализация заâиñи от âиäа на актиâа и от общите пазарни óñлоâия. 

Концентрация на кредитния риск по индустрии

Â таблицата по-äолó е преäñтаâена разбиâка на брóтните екñпозиции по инäóñтриални ñектори.

Â õèëÿäè ëåâà 2010 % 2009      %

Â ò.÷. èïîòå÷íè êðåäèòè 704,903 15% 733,133 16%

4,578,167   4,611,747

Ïðîìèøëåíîñò 984,997 22% 999,999 22%

Ñòðîèòåëñòâî 244,919 5% 292,816 6%

Ôèçè÷åñêè ëèöà 1,267,700 28% 1,232,350 27%

Äðóãè 330,910 7% 317,688 7%

Íåäâèæèìîñòè 634,536 14% 603,106 13%

Òúðãîâèÿ 1,032,070 22% 1,061,866 23%

Òðàíñïîðò 83,035 2% 103,922 2%

Îáùî êðåäèòè
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Финансови активи, държани за търгуване

Таблицата по-äолó преäñтаâя ка÷еñтоâото на финанñоâите актиâи, äúрæани за тúрãóâане като макñимална 
креäитна екñпозиция, на базата на реéтинãи от реéтинãоâите аãенция Standard & Poor’s и Moody’s, там кúäето 
тези реéтинãи ñа прилоæими:

Б. Ликвиден риск

Ликâиäен риñк е риñкúт, ÷е Ãрóпата ще ñрещне трóäноñт при изпúлнение на заäúлæенията ñи, ñâúрзани ñ 
финанñоâи паñиâи. 

Упраâление на Ликâиäния риñк

Ãрóпата не поääúрæа ликâиäните ñи пари÷ни ñреäñтâа äо размери, необхоäими äа покрият âñи÷ки тези âúзмоæни 
изхоäящи потоци, тúé като иñтори÷еñкият опит показâа, ÷е ñúщеñтâóâа минимално ниâо на реинâеñтиране 
на паäеæиралите äепозити, което моæе äа бúäе преäâиäено ñ äоñтатú÷но ãоляма то÷ноñт. Ñúотноøението 
меæäó актиâите и паñиâите на Ãрóпата, както и âхоäящите и изхоäящи пари÷ни потоци, ñе óпраâляâат, като 
ñе ãарантира реäоâното и наâременно изпúлнение на текóщите заäúлæения както при ñценариé “äеéñтâащо 
преäприятие”, така и при ñценариé “ликâиäна криза”.

Паäеæите на актиâите и паñиâите и âúзмоæноñтта äа бúäат заменени на приемлиâа цена лихâоноñните 
паñиâи при изти÷ането на паäеæа им ñа âаæни фактори при оценката на ликâиäноñтта на Ãрóпата и неéната 
излоæеноñт на риñка от промени â лихâените проценти и âалóтните кóрñоâе.

Äиâерñификацията на äепозитите по âиä и клиентñки ñеãмент, както и иñтори÷еñкият опит, äаâат âúзмоæноñт на 
рúкоâоäñтâото äа оцени факта, ÷е äепозитите ñа äúлãоñро÷ен и ñтабилен реñóрñ за Áанката.

•

Â õèëÿäè ëåâà 2010   2009

   Áåç ðåéòèíã 20,332 25,078

225,048                             142,131

Áúëãàðñêè ÄÖÊ

   BBB 153,650 59,947

   Ca 3,232 –

   Baa3 – 5,261

   BB – – 7,725

   BB + – 100

   BBB –  8,608 –

Áúëãàðñêè êîðïîðàòèâíè îáëèãàöèè

×óæäåñòðàííè ÄÖÊ

   AAA 6,709 18,859

   Áåç ðåéòèíã – 99

   AAA 32,517 25,062

×óæäåñòðàííè êîðïîðàòèâíè îáëèãàöèè

Êàïèòàëîâè èíñòðóìåíòè

Îáùî
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Liquidity Stress Tests

Отäел Упраâление на риñка – Ликâиäноñт и инâеñтиции проâеæäа разли÷ни ñценарии, ñимóлиращи 
наñтúпâането на ликâиäна криза, ñреä които и реãóлаторно изиñкâаните: Пазарна криза, Ðепóтационна и 
Комбинирана от äâете криза. Ðезóлтатите ñе разãлеæäат и от÷итат преä Áорäа на Ãрóпата за преäприемане 
на ñúотâетни мерки при необхоäимоñт.

Ãрóпата поääúрæа опреäелен размер ликâиäни бóфери поä формата на пари â нали÷ноñт и äрóãи ликâиäни 
актиâи, за äа оñиãóри бúрза ликâиäноñт â макñимално âúзмоæен размер при наñтúпâане на ликâиäна криза. 
Именно пораäи тази при÷ина Ãрóпата ñе ñтреми кúм поñтоянно поäобряâане на ñúотноøението ñи на общия 
размер ликâиäни актиâи кúм общия размер на Паñиâите. 

Ликâиäни актиâи на Ãрóпата âклю÷âат пари÷ните ñреäñтâа и пари÷ните ñалäа при Централната банка, 
ñреäñтâата по разплащателни ñметки â äрóãи банки и меæäóбанкоâите äепозити äо 7 äни, тúрãóемите 
äúлãоâи ценни книæа, изäаäени от централни праâителñтâа или централни банки, äúрæаâните ñúкроâищни 
боноâе и облиãации на Праâителñтâото на Ðепóблика Áúлãария, тúрãóемите äúлãоâи ценни книæа, изäаäени 
от инñтитóции ñ пúрâоклаñен креäитен реéтинã,  тúрãóемите äúлãоâи ценни книæа, изäаäени от меæäóнароäни 
банки за разâитие и меæäóнароäни орãанизации. Â ликâиäните актиâи не ñе âклю÷âат преäоñтаâените като 
обезпе÷ение актиâи. Ñóмата на залоæените актиâи кúм 31 äекемâри 2010 ã. и кúм 31 äекемâри 2009 ã. е 223 
млн. лâ. и 396 млн. лâ. ñúотâетно.

Â таблицата по-äолó е показана ñтоéноñтта на показателя за поñлеäните äâе ãоäини:

Наблюäението и контролúт на ликâиäния риñк ñе изâúрøâат ÷рез ñúñтаâянето на проãноза за âхоäящите и 
изхоäящи пари÷ни потоци за ñлеäâащия äен, ñеäмица, меñец, тúé като тоâа ñа базоâи периоäи за óпраâлението 
на ликâиäния риñк. Тези проãнози ñе базират на анализ на äоãоâорения паäеæ на финанñоâите паñиâи и на 
о÷акâания паäеæ на финанñоâите актиâи. 

Ñúщо така ñе наблюäаâат и анализират непокрити ñреäноñро÷ни актиâи, ñтепента и âиäа на неóñâоени 
креäитни анãаæименти, óñâояâането на линии за оâúрäрафт и âлиянието на заäбаланñоâи анãаæименти като 
ãаранции и акреäитиâи. 

Изто÷ници на пари÷ни потоци

Отäел “Ликâиäноñт и инâеñтиции” реãóлярно изâúрøâа преãлеä на изто÷ниците на ликâиäноñт, ñ цел поääúрæане 
на øирока äиâерñификация по âалóти, ãеоãрафñки произхоä, контраãент, проäóкт и ñрок.

Пари÷ни потоци от неäериâатиâни заäúлæения

Таблицата по-äолó показâа пари÷ните потоци, äúлæими от Ãрóпата по финанñоâите паñиâи, разпреäелени 
ñúобразно оñтатú÷ния äоãоâорен ñрок кúм äатата на изãотâяне на от÷ета за финанñоâото ñúñтояние. Ñтоéноñтите 
â таблицата преäñтаâляâат äоãоâорените неäиñконтирани пари÷ни потоци, като Áанката óпраâляâа приñúщия 
ликâиäен риñк на базата на о÷акâаните неäиñконтирани âхоäящи пари÷ни потоци. 

•

•

•

Ñúîòíîøåíèå íà ëèêâèäíèòå àêòèâè êúì îáùèòå ïðèâëå÷åíè ñðåäñòâà 

2010 2009

Ñðåäíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà 19.7% 19.3%

Ìàêñèìàëíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà 27.4% 27.9%

Ìèíèìàëíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà 14.4% 13.8%

Êúì 31 äåêåìâðè 27.4% 13.8%

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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Пари÷ни потоци от äериâатиâни заäúлæения

Äериâатиâните финанñоâи инñтрóменти â портфеéла на Áанката ñе óреæäат на брóтна оñноâа и âклю÷âат:

Âалóтни äериâатиâни финанñоâи инñтрóменти – âалóтни форóúрäи и âалóтни ñóапоâе;

Лихâени äериâатиâни финанñоâи иñнтрóменти – лихâени ñóапоâе â еäна âалóта и лихâени ñóапоâе â 
крúñтоñани âалóти.

Таблиците по-äолó илюñтрират âремеâите интерâали äо оñтатú÷ната äата на óреæäане на äериâатиâните 
финанñоâи инñтрóменти, които ñа â портфеéла на Ãрóпата кúм 31 äекемâри 2010 ã., ñúотâетно кúм 31 äекемâри 
2009 ã.:

•

•

•

Êúì 31 äåêåìâðè 2010 ã. äî 1 ìåñåö 1 äî 3
ìåñåöà

3 ìåñåöà
äî 1 ãîäèíà

Îáùî
âõîäÿùè/
èçõîäÿøè

1 äî 5
ãîäèíè

Íàä
5 ãîäèíè

Áàëàíñîâà
ñòîéíîñò

Íåäåðèâàòèâíè ïàñèâè

Äåïîçèòè îò áàíêè (471,167) – –– – (471,167)        471,144 

Äåïîçèòè îò êëèåíòè (2,349,103) (843,654)    (908,187)      (69,076) – (4,170,020)     4,120,952 
Ïîëó÷åíè çàåìè îò
áàíêè (46) (22,717) (232,374) (534,119) (59,646) (848,902)        805,783 

Äúëãîâî–êàïèòàëîâè
õèáðèäíè
èíñòðóìåíòè  

(1,169)                –         (3,508)      (18,709) (179,150) (202,536)        178,813 

Ïðîâèçèè  (11,267)        (5,062) –– (1,182) (17,511)          17,512 

Äðóãè ïàñèâè (32,371) (5,509) –– – (37,880)          37,880

Îòñðî÷åíè äàíú÷íè 
ïàñèâè – – 529– – (529)               529

Îáùî íåäåðèâàòèâíè 
ïàñèâè (2,853,856)    (877,638)   (1,154,640)     (622,433)   (239,978)    (5,748,545)     5,632,613 

Äåðèâàòèâíè ïàñèâè

Âàëóòíè 
èíñòðóìåíòè 28 

Èçõîäÿù ïîòîê –           (912)                –

–             856                – 

– –

– –

(912)

856 Âõîäÿù ïîòîê

Ëèõâåíè èíñòðóìåíòè 382

Èçõîäÿù ïîòîê (8,876)          (251)                –                  – – (9,127)

Âõîäÿù ïîòîê –

  –

–

– 

–

–8,773 

Îáùî äåðèâàòèâíè
ïàñèâè 352             (58)                 –                   –                 –              (410)               410 

Îáùî íåóñâîåíè
êðåäèòíè ëèíèè –       (61,413)      (277,792)     (261,927)      (60,764)      (661,896)

Îáùî ôèíàíñîâè
ïàñèâè
(äîãîâîðåí ïàäåæ)

(2,854,208)    (939,109)   (1,432,432)     (884,360)   (300,742)    (6,410,851)     5,633,023  

Â õèëÿäè ëåâà

8,524            249                –                  –
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В. Пазарен риск

Âñи÷ки инñтрóменти, оценяâани по пазарна цена, ñа обект на пазарен риñк – риñкúт бúäещите промени â 
пазарните óñлоâия äа äоâеäат äо намаление на ñтоéноñтта на финанñоâия инñтрóмент. Пазарен риñк âúзникâа 
за открити позиции â лихâени, âалóтни и капиталоâи инñтрóменти. Тези инñтрóменти ñа излоæени на общ 
и ñпецифи÷ен пазарен риñк, като âñи÷ките ñа излоæени на общи или ñпецифи÷ни äâиæения и промени â 
ñтепента на âолатилноñт на пазарните инäекñи и цени, като например лихâени проценти, креäитни марæоâе, 

Êúì 31 äåêåìâðè 2009 ã. äî 1 ìåñåö 1 äî 3
ìåñåöà

3 ìåñåöà
äî 1 ãîäèíà

Îáùî
âõîäÿùè/
èçõîäÿøè

1 äî 5
ãîäèíè

Íàä
5 ãîäèíè

Áàëàíñîâà
ñòîéíîñò

Íåäåðèâàòèâíè ïàñèâè

Äåïîçèòè îò áàíêè (41,966) (4,170) –– – (46,136)          45,709

Äåïîçèòè îò êëèåíòè (2,417,452) (918,849)    (865,931)    (186,666) – (4,388,898)     4,320,918

Ïîëó÷åíè çàåìè îò
áàíêè (6,531) (18,454) (831,619) (286,851) (40,117) (1,183,572)     1,148,237

Äúëãîâî–êàïèòàëîâè
õèáðèäíè
èíñòðóìåíòè  

(1,002)                –         (3,007)      (16,039) (178,983) (199,031)        178,701

Ïðîâèçèè  (13,376)        (5,182) –– (752) (19,310)          19,310

Äðóãè ïàñèâè (14,626) (1,843) –– – (16,469)          16,469

Îáùî íåäåðèâàòèâíè 
ïàñèâè (2,481,577)    (950,679)   (1,711,752)     (489,556)   (219,852)    (5,853,416)     5,729,344

Äåðèâàòèâíè ïàñèâè

Âàëóòíè 
èíñòðóìåíòè 3,203 

Èçõîäÿù ïîòîê (839,094)          (537)           (800)

839,120            537             801 

– –

– –

(840,431)

840,458 Âõîäÿù ïîòîê

Ëèõâåíè èíñòðóìåíòè 456

Èçõîäÿù ïîòîê (1,307)            (34)      (83,131)           (664) – (85,136)

Âõîäÿù ïîòîê –

  –

–

– 

–

–85,481

Îáùî äåðèâàòèâíè
ïàñèâè 384               (2)                 (4)                (6)                –                372            3,659 

Îáùî íåóñâîåíè
êðåäèòíè ëèíèè (12,712)      (37,363)      (327,265)     (300,341)     (83,395)       (761,076)

Îáùî ôèíàíñîâè
ïàñèâè
(äîãîâîðåí ïàäåæ)

(2,493,905)    (988,044)   (2,039,021)     (789,903)   (303,247)    (6,614,120)     5,733,003 

Â õèëÿäè ëåâà

1,665              32        83,126             658

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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âалóтни обменни кóрñоâе и цени на капиталоâи инñтрóменти. Ãрóпата наблюäаâа пазарните риñкоâе както за 
Тúрãоâñкия, така и за Áанкоâия ñи портфеéл. 

Âñи÷ки инñтрóменти, които ñе оценяâат по пазарни цени, ñа излоæени на пазарен риñк. Тези финанñоâи 
инñтрóменти ñе от÷итат â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние на Ãрóпата по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт, на база 
котироâки на пазарни цени, като ефектúт от промените â пазарните óñлоâия ñе признаâа â от÷ета за 
âñеобхâатния äохоä като пе÷алба или заãóба.

Ãрóпата óпраâляâа тúрãоâñките ñи портфеéли â ñúотâетñтâие ñ измененията â пазарните óñлоâия. Пазарният 
риñк ñе óпраâляâа ñúщо така и ÷рез поñтаâени от рúкоâоäñтâото лимити за ñúотâетните инñтрóменти.

Техники за оценка на пазарния риñк

Упраâлението на пазарния риñк âклю÷âа изâеñтни ñтратеãии за минимизиране на екñпозицията кúм пазарен 
риñк. Например Ãрóпата ñклю÷âа лихâени ñóапоâе, за äа ñú÷етае лихâения риñк, ñâúрзан ñ äúлãоñро÷ни 
äúлãоâи ценни книæа, и креäити ñ фикñирани лихâи, които ñа оценени по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт. Оñноâните 
техники за оценка и контрол на пазарния риñк ñа опиñани по-äолó.

Стойност под риск (VaR)

Ãрóпата прилаãа моäелите за ñтоéноñт поä риñк (VaR) за измерâане на пазарния риñк на Тúрãоâñкия и Áанкоâия 
портфеéл и äа оцени потенциалната заãóба ÷рез поäхоäящ аналити÷ен метоä, поäкрепен от емпири÷ни 
обñтоятелñтâа и äокóментиран анализ. Този метоä ñе прилаãа поñлеäоâателно и ñúñ ñтепен на конñерâатиâноñт, 
по-âиñока, коãато нали÷ните äанни ñа оãрани÷ени. Ðúкоâоäñтâото на Ãрóпата опреäеля лимити за äопóñтимите 
ñтоéноñт поä риñк, поотäелно за Тúрãоâñкия и за Áанкоâия портфеéл, и тези лимити ñе контролират реãóлярно 
от отäел ”Упраâление на риñка – Ликâиäноñт и инâеñтиции”. 

Ñтоéноñт поä риñк е оценка, базирана на ñтатиñти÷еñки метоäи за измерâане на потенциалната заãóба, 
която би реализирала Ãрóпата при неблаãоприятно изменения на пазарните óñлоâия. Тази ñтоéноñт изразяâа 
макñималната заãóба, но ñамо äо опреäелена ñтепен на äоâерителноñт (99%). Тоâа озна÷аâа, ÷е ñúщеñтâóâа 
âñе пак ñтатиñти÷еñка âероятноñт (1%) реализираната заãóба äа преâиøи о÷акâания размер. Моäелúт за 
из÷иñление на ñтоéноñтта поä риñк преäполаãа изâеñтен периоä на заäúрæане äо закриâане на риñкоâите 
позиции (1 äен). 

Преäполаãа ñе ñúщо така, ÷е измененията â пазарните óñлоâия през периоäа на заäúрæане ще ñлеäâат 
изменения, които ñа реãиñтрирани през ñúотâетните изминали периоäи. 

От на÷алото на 2010 ã. Ãрóпата използâа хибриäен поäхоä â из÷иñляâането на VаR. Моäелúт на база 
иñтори÷еñка ñимóлация ñе комбинира ñ параметри÷ния моäел за из÷иñляâане на VaR като ñе âземат преäâиä 
и ñúбития â резóлтат на екñтремни ниâа на риñкоâите фактори. Âолатилноñтта â пазарните фактори ñе претеãля 
ñúобразно периоäа на прояâление (âолатилноñтта за поñлеäните 20 работни äни ñе претеãля ñ 80% при 
из÷иñляâането на VaR, äокато  âолатилноñтта от поñлеäните äâе ãоäини полó÷аâа 20% теãло â моäела).

Ðеалните резóлтати от прилаãания моäел ñе анализират текóщо, ñ цел óñтаноâяâане âалиäноñтта на 
използâаните â из÷иñленията преäполоæения и фактори. 

Прилаãането на този поäхоä не би моãло äа преäотâрати реализирането на заãóби изâúн опреäелените лимити, 
но използâането на хибриäния поäхоä за VaR â изâеñтна ñтепен от÷ита екñтремни äâиæения â пазарните 
фактори и óñлоâия наä о÷акâаните.

Ка÷еñтâото и âалиäноñтта на моäелите за из÷иñляâане на ñтоéноñтта поä риñк ñе теñтâат текóщо ÷рез 
проектиране на резóлтатите âúрхó Тúрãоâñкия портфеéл на Ãрóпата. Â ñлó÷аé, ÷е теñтоâете покаæат изâúнреäни 
пе÷алби, ñе изâúрøâа поäробен анализ и резóлтатите ñе äоклаäâат на Мениäæмúнта на Ãрóпата. 

•
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Стойност под риск (VaR) за 2010 г.

Стрес тестове

Чрез използâане на ñтреñ теñтоâе Ãрóпата оценяâа потенциалната заãóба, която би реализирала при изâúнреäни 
обñтоятелñтâа. Ñтреñ теñтоâете âклю÷âат: ñтреñ теñтâане на риñкоâи фактори, като за âñяка риñкоâа катеãория 
ñе прилаãат потенциални наé-краéни неблаãоприятни за Ãрóпата изменения; ñтреñ теñтâане на разâиâащи ñе 
пазари, като обект на теñтâането ñа приäобитите на тези пазари портфеéли; и ñпециални ñтреñ теñтоâе, които 
обхâащат ñтреñ теñтâане на ñпецифи÷ни позиции или реãиони.

Ðезóлтатите от ñтреñ теñтоâете ñе наблюäаâат текóщо от Мениäæмúнта на Ãрóпата. Âñи÷ки ñтреñ теñтоâе ñа 
моäелирани ñúобразно äеéноñтта на Ãрóпата и оби÷аéно ñе изразяâат â ñценариен анализ.

Лихâен риñк

Лихâеният риñк ñе отнаñя äо еâентóално неблаãоприятното âлияние на промените на пазарните лихâени 
проценти âúрхó пе÷албата â ÷аñтта на нетните äохоäи от лихâи, които образóâат оñноâна ÷аñт от финанñоâия 
резóлтат на Ãрóпата.

Â ñраâнение ñ äрóãите âиäоâе риñкоâе лихâеният риñк моæе äа ñе минимизира ÷рез âзаимоñâúрзано óпраâление 
на паñиâите и актиâите.

Политиката на Ãрóпата е äа минимизира лихâения риñк, като отпóñка креäити ñ плаâащи лихâени проценти 
ñрещó полó÷ените финанñирания ñ плаâащи лихâени проценти. Този риñк ñе óпраâляâа ñúщо така от Ãрóпата 
както ñ баланñирано използâане на разли÷ни изто÷ници на финанñоâ реñóрñ (заемни ñреäñтâа от äрóãи 
бúлãарñки банки, креäитни линии от ÷óæäеñтранни кореñпонäенти, приâле÷ени äепозити и äрóãи), така и ñ 
целенаñо÷ена креäитна политика, оñиãóряâаща нараñтâаща âúзâращаемоñт.

От ñúщеñтâено зна÷ение за рúкоâоäñтâото е óпраâлението на ÷óâñтâителноñтта на лихâените проценти на 
актиâите и паñиâите. Пораäи ñúщноñтта на банкоâата äеéноñт не е âúзмоæно абñолютно покриâане на 
разликите â паäеæите или периоäите на промяна на äоãоâорените лихâи по финанñоâите актиâи и паñиâи. 

Лихâените екñпозиции на Ãрóпата ñе óпраâляâат ñ помощта на от÷ети за ÷óâñтâителноñтта на лихâите по 
актиâи и паñиâи. По-ãолямата ÷аñт от лихâоноñните актиâи и паñиâи на Áанката ñа ñтрóктóрирани така, ÷е 
äа ñе покриâат краткоñро÷ни актиâи ñ краткоñро÷ни паñиâи или äúлãоñро÷ни актиâи ñ паñиâи ñ âúзмоæноñт 
за промяна на лихâата â рамките на еäна ãоäина, или äúлãоñро÷ни актиâи ñúñ ñúотâетñтâащи им паñиâи, като 
промяната на лихâите ñе изâúрøâа â еäин и ñúщ момент.

При зна÷ителна ÷аñт от лихâоноñните актиâи и паñиâи ñúщеñтâóâа âúзмоæноñт промяната на лихâите äа 
ñе изâúрøâа ñ отноñитително кратúк периоä на преäизâеñтие, â резóлтат на което разликите â лихâената 
ñтрóктóра на актиâите и паñиâите ñе ñ÷итат за неñúщеñтâени.

•

Çà 2010 ã. 
Â õèëÿäè ëåâà (1 äåí/99 %) Ñðåäíà Ìàêñèìàëíà Ìèíèìàëíà Êúì 31

äåêåìâðè 

Ñòîéíîñò ïîä ðèñê â òúðãîâñêèÿ 
ïîðòôåéë 3,780 10,154 1,215 1,584

Ñòîéíîñò ïîä ðèñê â áàíêîâèÿ 
ïîðòôåéë 2,587 5,852 1,124 3,184

Îáùà ñòîéíîñò ïîä ðèñê
(Äèâåðñèôèöèðàí) 2,413  6,321 1,364 2,443

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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Таблица на лихâената ÷óâñтâителноñт на лихâоноñните финанñоâи актиâи и паñиâи кúм 31 äекемâри 2010 ã.:

Таблица на лихâената ÷óâñтâителноñт на лихâоноñните финанñоâи актиâи и паñиâи кúм 31 äекемâри 2009 ã.:

Â õèëÿäè ëåâà äî 3 ìåñåöà 3 ìåñåöà
äo 1 ã.

1 äo 5
ãîäèíè

íàä
5 ãîäèíè

Îáùî

Àêòèâè

Âçåìàíèÿ îò áàíêè  966,331 – – – 966,331

Êðåäèòè è àâàíñè íà êëèåíòè 4,281,852 – – – 4,281,852

Âçåìàíèÿ ïî ðåïî ñäåëêè   26,521 – – – 26,521

Èíâåñòèöèîííè öåííè êíèæà  76,115 2,476 351,432 77,436 507,459

Ïàñèâè

Äåïîçèòè îò áàíêè  471,144 – – – 471,144

Äåïîçèòè îò êëèåíòè 2,352,901 1,146,185 621,866 – 4,120,952

Ïîëó÷åíè çàåìè îò áàíêè 666,401 139,382 – – 805,783

Äúëãîâî–êàïèòàëîâè õèáðèäíè 
èíñòðóìåíòè  178,813 – – – 178,813

Íåòíà ïîçèöèÿ

Îáùî ïàñèâè

 1,681,560  (1,283,091) (270,434) 77,436 205,471

 3,669,259 1,285,567 621,866 – 5,576,692

Îáùî àêòèâè  5,350,819 2,476 351,432 77,436 5,782,163

Â õèëÿäè ëåâà äî 3 ìåñåöà 3 ìåñåöà
äo 1 ã.

1 äo 5
ãîäèíè

íàä
5 ãîäèíè

Îáùî

Àêòèâè

Âçåìàíèÿ îò áàíêè

Êðåäèòè è àâàíñè íà êëèåíòè

Âçåìàíèÿ ïî ðåïî ñäåëêè

Èíâåñòèöèîííè öåííè êíèæà

Ïàñèâè

Äåïîçèòè îò áàíêè 

Äåïîçèòè îò êëèåíòè

Ïîëó÷åíè çàåìè îò áàíêè

Äúëãîâî–êàïèòàëîâè õèáðèäíè 
èíñòðóìåíòè

Íåòíà ïîçèöèÿ

Îáùî ïàñèâè

Îáùî àêòèâè

 658,962 245,768 – – 904,730

4,439,242 – – – 4,439,242

  611 – – – 611

 342,753 178,032 24,492 – 545,277

 41,715 3,994 – – 45,709

3,312,196 841,790 166,932 – 4,320,918

1,055,824 92,413 – – 1,148,237

 178,701 – – – 178,701

 853,132  (514,397) (142,440) – 196,295

 4,588,436 938,197 166,932 – 5,693,565

 5,441,568 423,800 24,492 – 5,889,860
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Упраâлението на лихâения риñк ñе äопúлâа и ñ анализ на ÷óâñтâителноñтта на финанñоâите актиâи и паñиâи 
кúм разли÷ни ñтанäартни и неñтанäартни лихâени ñценарии. Ñтанäартните ñценарии ñе изразяâат â äопóñкане 
за еäноâременно нараñтâане или намаляâане ñúñ 100 процентни пóнкта на âñи÷ки криâи на äохоäноñт и ñ 
50 процентни пóнкта ñамо криâите на äохоäноñт наä 1 ãоäина. Такúâ анализ за 2010, ñúотâетно за 2009 ã. 
е преäñтаâен â таблиците по-äолó.

Чувствителност на очакваните нетни приходи от лихви (Банков портфейл):

Потенциалната заãóба не моæе äа ñе реализира напúлно, тúé като е оãрани÷ена от оãрани÷аâащи заãóбата 
лимити (т.нар. Stop/Loss лимити).

Предупредителни (активиращи) лимити:

Â помощ на оператиâния процеñ по ñлеäене на риñкоâо-базираните лимити ñа âúâеäени праãоâе на използâане 
на лимита. Äоñтиãането на този праã заäеéñтâа опреäелена ñтратеãия по оâлаäяâането на ñитóацията, но 
преâиøаâането мó не âоäи äиректно äо оãрани÷аâане на бизнеñа, а по-ñкоро äо ñтартиране процеñ по 
риñкоâо заñтрахоâане. Този âиä лимити ñа от изклю÷ителна âаæноñт â оператиâното óпраâление на лимитите 
â Ãрóпата и ñлóæат като преäóпреäителен ñиãнал за äоñтиãнато ниâо на риñк при äаäен бизнеñ ñеãмент 
или операции, като äоñтиãането им е заäúлæително ñúпроâоäено ñ по-интензиâен мониторинã и по-ñтроãо 
наблюäение на ñúотâетните екñпозиции. Характерно за тези лимити е, ÷е те не ñе разãлеæäат като отäелни 
или инäиâиäóални лимити, а по-ñкоро äопринаñят за по-ãúâкаâо оператиâно óпраâление на лимитите.

Stop/Loss лимити (лимити ограничаващи загубата)

Ðиñкúт (â т.÷. лихâеният риñк) моæе äа бúäе ефектиâно оãрани÷ен ÷рез т.нар. Stop/Loss лимити, които âоäят äо 
необхоäимоñт от намаление на екñпозицията, ако заãóбата от портфеéла преâиøи преäâарително опреäелена 
ñóма/лимит. Äефинирането на Stop/Loss лимит и заäеéñтâането на Stop/Loss процеñа оãрани÷аâа заãóбата 
äо преäâарително опреäеленото ниâо на Stop/Loss (като разбира ñе кúм ñóмата ñлеäâа äа ñе äобаâят и 
ñúотâетните транзакционни разхоäи по затâаряне на позицията). Stop/Loss лимитите наé-÷еñто ñе използâат 

2009 ã. 
Â õèëÿäè ëåâà

+100 á. ò.
åäíîâðåìåííî

íàðàñòâàíå

–100 á. ò.
åäíîâðåìåííî

íàìàëÿâàíå

+50 á. ò.
åäíîâðåìåííî

íàðàñòâàíå
íàä 1 ã.

–50 á. ò.
åäíîâðåìåííî

íàìàëÿâàíå
íàä 1 ã.

Êúì 31 äåêåìâðè  (9,975) 10,592 (5,607) 5,790

Ñðåäíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà  (11,576) 12,081 (6,169) 6,394

Ìàêñèìàëíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà  (9,971) 14,719 (5,607) 6,955

Ìèíèìàëíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà  (13,885) 10,589 (6,698) 5,790

2010 ã. 
Â õèëÿäè ëåâà

+100 á. ò.
åäíîâðåìåííî

íàðàñòâàíå

–100 á. ò.
åäíîâðåìåííî

íàìàëÿâàíå

+50 á. ò.
åäíîâðåìåííî

íàðàñòâàíå
íàä 1 ã.

–50 á. ò.
åäíîâðåìåííî

íàìàëÿâàíå
íàä 1 ã.

Êúì 31 äåêåìâðè  (13,164) 13,625 (8,556) 8,815

Ñðåäíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà  (14,808) 15,504 (8,830) 9,111

Ìàêñèìàëíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà  (11,956) 18,239 (6,968) 10,413

Ìèíèìàëíà ñòîéíîñò çà ïåðèîäà  (17,349) 12,432 (10,074) 7,191

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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при операции, ñâúрзани ñ Тúрãоâñкия портфеéл на Ãрóпата, но моæе ñúщо така äа ñе използâат и â Áанкоâия 
портфеéл, ако е налице ñраâнително ликâиäен пазар за този роä актиâи или пúк има инñтрóменти за 
хеäæирането им. 

Âалóтен риñк

Ãрóпата е излоæена на âалóтен риñк ÷рез операциите ñи â ÷óæäеñтранна âалóта. Ãрóпата оперира â оñноâните 
ñâетоâни âалóти: щатñки äолари, еâро, британñки лири, øâ. франкоâе и äр. Åâрото и бúлãарñкият леâ ñа 
фикñирани еäна кúм äрóãа и ñúотâетно âñеки âалóтен риñк, поет от Ãрóпата, ñлеäâа преимóщеñтâено от 
промени â обменния кóрñ еâро/äолар. Ãрóпата не е излоæена на зна÷ителен âалóтен риñк, тúé като âúâ âñеки 
еäин момент ñе ñлеäи и поääúрæа ñúотноøението меæäó размера и ñро÷ноñтта на äолароâите актиâи и паñиâи 
â рамките на инâеñтиционните наñоки.

Пороäените от операциите â ÷óæäеñтранна âалóта пе÷алби и заãóби ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния 
äохоä. Åкñпозициите â ÷óæäеñтранна âалóта ñа тези актиâи и паñиâи на Ãрóпата, които не ñа äеноминирани 
â бúлãарñки леâоâе.

Валутна структура към 31 декември 2010 г.:

•

Â õèëÿäè ëåâà Áúëãàðñêè
ëåâîâå

Åâðî Äðóãè âàëóòè Îáùî

Àêòèâè
Ïàðè÷íè ñðåäñòâà â êàñà è ñàëäà ïî 
ñìåòêè ïðè Öåíòðàëíàòà áàíêà  424,377 13,831 6,194 444,402

Ôèíàíñîâè àêòèâè, äúðæàíè çà 
òúðãóâàíå  109,584 97,874 17,590 225,048

Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè  31 611 – 642

 16,897 615 – 17,512

Îáùî àêòèâè  1,874,370 4,461,032 234,392 6,569,794
Ïàñèâè

Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè  32 378 – 410
Äåïîçèòè îò áàíêè  53,036 411,146 6,962 471,144
Äåïîçèòè îò êëèåíòè  1,951,326 1,948,758 220,868 4,120,952
Ïîëó÷åíè çàåìè îò áàíêè  – 805,783 – 805,783

 – 178,813 – 178,813Äúëãîâî–êàïèòàëîâè õèáðèäíè 
èíñòðóìåíòè

èèçèâîðÏ

Äðóãè ïàñèâè  7,495 24,836 5,549 37,880
Îáùî ïàñèâè  2,029,315 3,370,329 233,379 5,633,023
Íåòíà âàëóòíà ïîçèöèÿ  (154,945) 1,090,703 1,013 936,771

Âçåìàíèÿ îò áàíêè  85,506 830,673 50,152 966,331
Êðåäèòè è àâàíñè íà êëèåíòè  1,077,041 3,179,743 25,068 4,281,852
Âçåìàíèÿ ïî ðåïî ñäåëêè  13,560 – 12,961 26,521
Èíâåñòèöèîííè öåííè êíèæà  63,560 335,519 122,355 521,434
Èíâåñòèöèè â äúùåðíè è àñîöèèðàíè 
äðóæåñòâà  6,868 – – 6,868

Äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè è 
íåìàòåðèàëíè àêòèâè  77,603 – – 77,603

Äðóãè àêòèâè  16,066 2,781 72 18,919
Òåêóùè äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ  174 – – 174

Òåêóùè äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ  529 – – 529
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Валутна структура към 31 декември 2009 г.:

Упраâление на Пазарния риñк

Åкñпозицията на Ãрóпата кúм Пазарен риñк ñе óпраâляâа â ñúотâетñтâие ñ поñтаâените от рúкоâоäñтâото лимити 
за покóпко-проäаæба на финанñоâи инñтрóменти. 

Отãоâорноñтите и пúлномощията по óпраâление на пазарния риñк ñа âúзлоæени на Комитета по óпраâление на 
актиâите и паñиâите â Ãрóпата. Äирекция “Упраâление на риñка” отãоâаря за изãотâянето на поäробни политики 
по óпраâление на риñка, поäлеæащи на преãлеä и оäобрение от Комитета, като ñлеäи за поñлеäâащото им 
прилаãане â äеéноñтта на Ãрóпата.

Г. Операционен риск

Операционният риñк е риñкúт от пряка или коñâена заãóба, âñлеäñтâие на неаäекâатни или неäобре 
фóнкциониращи âúтреøни процеñи, ñлóæители, ñиñтеми или âúнøни фактори. Операционният риñк âклю÷âа â 
ñебе ñи праâен риñк и ñúблюäаâане на реãóлатиâните изиñкâания и общоприетите ñтанäарти.

•

Â õèëÿäè ëåâà Áúëãàðñêè
ëåâîâå

Àêòèâè
Ïàðè÷íè ñðåäñòâà â êàñà è ñàëäà ïî 
ñìåòêè ïðè Öåíòðàëíàòà áàíêà  140,243 339,123 6,002 485,368

Ôèíàíñîâè àêòèâè, äúðæàíè çà òúðãóâàíå  73,282 43,571 25,278 142,131
Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè  3,216 578 – 3,794

 19,310 – – 19,310

Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè  3,160 499 – 3,659
Äåïîçèòè îò áàíêè  24,540 12,661 8,508 45,709
Äåïîçèòè îò êëèåíòè  1,734,758 2,355,189 230,971 4,320,918
Ïîëó÷åíè çàåìè îò áàíêè  – 1,148,237 – 1,148,237

 – 178,701 – 178,701Äúëãîâî–êàïèòàëîâè õèáðèäíè
èíñòðóìåíòè
Ïðîâèçèè
Äðóãè ïàñèâè  6,264 9,274 931 16,469

Îáùî ïàñèâè  1,788,032 3,704,561 240,410 5,733,003
Íåòíà âàëóòíà ïîçèöèÿ  (164,859) 1,081,087 1,542 917,770

Âçåìàíèÿ îò áàíêè  109,985 763,427 31,318 904,730
Êðåäèòè è àâàíñè íà êëèåíòè  1,099,864 3,310,656 28,722 4,439,242
Âçåìàíèÿ ïî ðåïî ñäåëêè  – 339 272 611
Èíâåñòèöèîííè öåííè êíèæà  83,389 323,180 150,291 556,860
Èíâåñòèöèè â äúùåðíè è àñîöèèðàíè
äðóæåñòâà  6,590 – – 6,590

Äúëãîòðàéíè ìàòåðèàëíè è 
íåìàòåðèàëíè àêòèâè  89,535 – – 89,535

Îòñðî÷åíè äàíú÷íè âçåìàíèÿ  344 – – 344
Äðóãè àêòèâè  14,746 4,774 69 19,589

Òåêóùè äàíú÷íè çàäúëæåíèÿ  1,979 – – 1,979

ÎáùîÄðóãè âàëóòèÅâðî

Îáùî àêòèâè  1,623,173 4,785,648 241,952 6,650,773
Ïàñèâè

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
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Ðаéфаéзен
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Оñноâната цел на Ãрóпата при óпраâлението на операционния риñк е оñúщеñтâяâане на баланñ меæäó 
преäотâратяâането на заãóби и óронâане на репóтацията и ñúзäаâане на контролни процеäóри, които не 
оãрани÷аâат инициатиâноñтта, тâор÷еñтâото и реñóрñната ефектиâноñт.

Â Ãрóпата фóнкционира âñеобхâатна âúтреøна ñиñтема за контрол на операционния риñк ñ яñно äефинирани 
цели и отãоâорноñти, äокóментирани âúâ âúтреøно-норматиâната рамка от политики, принципи и ãрóпоâи 
ñтанäарти.

Âиñøето рúкоâоäñтâо на Ãрóпата е отãоâорно за контрола âúрхó операционния риñк, оñúщеñтâяâан ñ 
поäкрепата на Комитета по операционен риñк и Оäитния комитет.

През 2010 ã. проäúлæи процеñа по óñúâúрøенñтâане и äоразâиâане на ñиñтемата за óпраâление на 
операционния риñк, поñтаâяéки акцент âúрхó:

разäеляне на фóнкциите и отãоâорноñтите, âклю÷ително и незаâиñимото потâúрæäаâане на 
транзакциите;

ñпазâане на изиñкâанията за наблюäение и раâнение на транзакциите;

законоñúобразноñт и ñúотâетñтâие ñ реãóлатиâните, норматиâните и âúтреøните изиñкâания и 
ñтанäарти;

âúтреøно-контролни механизми, оптимизиране на процеñи и процеäóри;

проâеæäане на периоäи÷ни оценки на операционните риñкоâе, аäекâатноñтта на контролите и 
процеäóрите;

разработка и âúâеæäане на механизми за оãрани÷аâане на операционния риñк при âñи÷ки ноâи 
проекти, проäóкти и óñлóãи;

реãиñтриране â еäинна база äанни на âúзникналите заãóби от операционни ñúбития, реãóлярното им 
äоклаäâане и преäприемане на аäекâатни мерки за оãрани÷аâането им;

иäентифициране на потенциални риñкоâе и ñúбития, ÷рез изñлеäâане на тренäа на клю÷оâи риñкоâи 
инäикатори (КÐИ);

оценка на екñпозицията кúм операционни риñкоâе и опреäелянето на необхоäимия икономи÷еñки 
капитал;

реäóциране на риñка и заãóбите, âклю÷ително и ÷рез заñтрахоâане, коãато тоâа е ефектиâно;

поâиøаâане на корпоратиâната кóлтóра и обó÷ения на перñонала.

Ñúотâетñтâието на äеéноñтта ñ ãрóпоâите ñтанäарти ñе наблюäаâа и потâúрæäаâа ÷рез периоäи÷ни проâерки 
на Âúтреøния оäит. Ðезóлтатите от оñúщеñтâяâаните оäити ñе обñúæäат ñ бизнеñ зâената и ñе преäñтаâят преä 
рúкоâоäñтâото.

За реãóлатиâни цели Ãрóпата прилаãа поäхоäа на Áазиñния инäикатор за из÷иñляâане на капиталоâите 
изиñкâания за операционен риñк, ñúãлаñно изиñкâанията на меñтния реãóлатор.

Упраâление на капиталоâата аäекâатноñт

Åлементите на капиталоâата база не ñе оãрани÷аâат ñамо äо капитала, преäñтаâен â ñúотâетната ñекция на 
от÷ета за финанñоâото ñúñтояние на Ãрóпата, а неéното óпраâление е наñо÷ено кúм:

ñпазâане на изиñкâанията на меñтния банкоâ реãóлатор за капиталоâа аäекâатноñт;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ãарантиране ñпоñобноñтта на Ãрóпата äа проäúлæи като äеéñтâащо преäприятие ÷рез оñиãóряâане 
âúзâрúщаемоñт за акционерите;

поääúрæане на ñтабилна капиталоâа база â поäкрепа на äеéноñтта ñи.

Капиталоâата аäекâатноñт и ñпазâането на изиñкâанията за реãóлаторен капитал ñе контролират текóщо 
от рúкоâоäñтâото на Ãрóпата, като ñе използâат техники и моäели, ñúãлаñно изиñкâанията на Åâропеéñката 
äиректиâа за капиталоâа аäекâатноñт 2006/48/ÅÑ и аäаптирани ñúотâетно от меñтния реãóлатор – Áúлãарñка 
нароäна банка. Ãрóпата преäñтаâя на меñтния реãóлатор от÷ет за капиталоâата ñи аäекâатноñт кúм края на 
âñяко тримеñе÷ие. 

Меñтният реãóлатор заäúлæаâа âñяка банка или банкоâа ãрóпа: (а) äа притеæаâа минимално изиñкóемия 
реãóлаторен капитал от 10 млн. лâ. и (b) äа поääúрæа ñúотноøение на общия реãóлаторен капитал кúм 
риñкоâо-претеãлените ñи актиâи не по-малко от 12%.

Ðеãóлаторният капитал на Ãрóпата е ñтрóктóриран â äâа реäа, като капиталúт от âтори реä не моæе äа 
преâиøаâа капитала от пúрâи реä:

капитал от пúрâи реä – акционерен капитал и резерâи;

капитал от âтори реä – кâалифициран поä÷инен äúлã.

Ðеãóлаторният капитал ñе намаляâа ñúñ ñлеäните елементи:

инâеñтициите â аñоциирани преäприятия;

нематериални äúлãотраéни актиâи;

ñпецифи÷ни проâизии за креäитен риñк, които преäñтаâляâат преâиøението на баланñоâата 
ñтоéноñт, из÷иñлена по прилоæимите ñ÷етоâоäни ñтанäарти, наä риñкоâата ñтоéноñт на екñпозицията, 
из÷иñлена ñúãлаñно реãóлациите на Áúлãарñка нароäна банка.

Кúм 31 äекемâри 2010 ã. капиталоâата база на Ãрóпата âклю÷âа ñлеäното:

•

•

•

•

•

•

•

Â õèëÿäè ëåâà 2010

Êàïèòàë îò ïúðâè ðåä

Ðåãèñòèðàí è âíåñåí êàïèòàë 603,448  

Ðåçåðâè 287,864   

Îáùî 891,312   

Êàïèòàë îò âòîðè ðåä

Õèáðèäíè èíñòðóìåíòè 177,980 

Îáùî 177,980 

Íàìàëåíèÿ íà ðåãóëàòîðíèÿ êàïèòàë

Íåìàòåðèàëíè àêòèâè (17,769)

Èíâåñòèöèè â àñîöèèðàíè ïðåäïðèÿòèÿ (6,073)

Ñïåöèôè÷íè ïðîâèçèè (150,463)

Ñîáñòâåí êàïèòàë (êàïèòàëîâà áàçà) 894,987  
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Ðиñкоâо-претеãлените актиâи ñе измерâат ñпореä клаñа на äаäена екñпозиция, от÷итаéки приñúщия креäитен, 
пазарен и лихâен риñк, както и нали÷ните обезпе÷ения или ãаранции. Поäобен е и поäхоäúт за опреäеляне 
риñкоâо-претеãлените ñтоéноñти на заäбаланñоâите анãаæименти, които ñе кориãират ñ конâерñионни фактори 
за äаäения клаñ анãаæимент, ñ цел отразяâане óñлоâноñтта на потенциалната заãóба. 

Капиталоâите изиñкâания за креäитен риñк обхâащат креäитен риñк и риñк от разñеéâане на банкоâия 
портфеéл, риñк от контраãента за цялоñтната äеéноñт и ñетúлмент риñк на тúрãоâñкия портфеéл. 

Капиталоâите изиñкâания за пазарен риñк обхâащат пазарния риñк на тúрãоâñкия портфеéл, âалóтния и 
ñтокоâия риñк за цялоñтната äеéноñт. 

Оператиâният риñк е из÷иñлен, прилаãаéки метоäа на базоâия инäикатор, и преäñтаâляâа 15% от ñреäния 
брóтен äохоä на Ãрóпата за поñлеäните три ãоäини (2009, 2008 и 2007).

Äопúлнителните капиталоâи изиñкâания, показани â таблицата по-äолó, ñа преäмет на националната äиñкреция 
на Áúлãарñка нароäна банка и ñа из÷иñлени като 50% от общите капиталоâи изиñкâания за креäитен, пазарен 
и операционен риñк.

През от÷етната финанñоâа ãоäина Ãрóпата е ñпазâала âñи÷ки изиñкâания за реãóлаторен капитал и е 
поääúрæала капиталоâата ñи аäекâатноñт наä минималните реãóлаторни изиñкâания. 

Â таблицата по-äолó ñа преäñтаâени капиталоâите изиñкâания за креäитен, пазарен и операционен риñк кúм 
31 äекемâри 2010 ã.

Â õèëÿäè ëåâà 2010
Êàïèòàëîâè èçèñêâàíèÿ çà êðåäèòåí ðèñê

Åêñïîçèöèè êúì:

4,835  Öåíòðàëíè ïðàâèòåëñòâà è öåíòðàëíè áàíêè

5,962  Ðåãèîíàëíè è ìåñòíè îðãàíè íà âëàñòòà

Èíñòèòóöèè 18,615  

Ïðåäïðèÿòèÿ 207,268  

Åêñïîçèöèè íà äðåáíî 52,747  

Åêñïîçèöèè, îáåçïå÷åíè ñ íåäâèæèìî èìóùåñòâî 26,490  

Äðóãè åêñïîçèöèè

Êîëåêòèâíè èíâåñòèöèîííè ñõåìè

329,139 Îáùî êàïèòàëîâè èçèñêâàíèÿ çà êðåäèòåí ðèñê
4,077 

440

12,782 

Êàïèòàëîâè èçèñêâàíèÿ çà ïàçàðåí ðèñê

18.76%Îòíîøåíèå íà îáùà êàïèòàëîâà àäåêâàòíîñò
16.67%Îòíîøåíèå íà àäåêâàòíîñò íà êàïèòàëà îò ïúðâè ðåä

Êàïèòàëîâè èçèñêâàíèÿ çà îïåðàöèîíåí ðèñê 48,357 
Îáùî êàïèòàëîâè èçèñêâàíèÿ çà êðåäèòåí, ïàçàðåí è îïåðàöèîíåí ðèñê 381,573 
Äîïúëíèòåëíè êàïèòàëîâè èçèñêâàíèÿ íà ìåñòíèÿ ðåãóëàòîð 190,786 
Îáùî èçèñêâàíèÿ çà ðåãóëàòîðåí êàïèòàë

Ñîáñòâåí êàïèòàë (êàïèòàëîâà áàçà)

Â ò.÷. êàïèòàë îò ïúðâè ðåä
Ïðåâèøåíèå íà ñîáñòâåíèÿ êàïèòàë

572,359 
894,987 

891,312 
322,628 
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4. Ïрилагане на приблизителни оценки 

Ключови източници на несигурност на счетоводните приблизителни оценки 

Финанñоâите актиâи, от÷етени по амортизирана ñтоéноñт, ñе оценяâат за обезценка така, както е опиñано 
â ÷аñтта кúм елементите на ñ÷етоâоäната политика. Кúм âñяка äата на изãотâяне на от÷ета за финанñоâото 
ñúñтояние ñе изâúрøâа преãлеä на финанñоâите актиâи за нали÷ие на инäикации за обезценка. Â ñлó÷аé 
÷е такиâа инäикации ñа налице, ñе формира инäиâиäóална проâизия за обезценка, като ñе опреäеля 
âúзñтаноâимата ñтоéноñт на актиâа на база о÷акâаните бúäещи пари÷ни потоци, от÷итаéки ñúщо така и 
нетната реализóема ñтоéноñт на прилеæащото обезпе÷ение. Финанñоâите актиâи, от÷етени по амортизирана 
ñтоéноñт, ñе преäñтаâят â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние на Ãрóпата нетно, намалени ñ проâизиите за 
обезценка.

Проâизии за заãóби от обезценка на портфеéлна оñноâа ñе опреäелят за екñпозиции, клаñифицирани като 
реäоâни за покриâане на ñúщеñтâóâащи заãóби от обезценка, които не моãат конкретно äа бúäат опреäелени 
за âñеки отäелен креäит â размери â ñúотâетñтâие ñ приетата политика на Ãрóпата. Политиката на Ãрóпата за 
опреäеляне на заãóби от обезценки на портфеéлна оñноâа опреäеля праâилата за намаляâане на баланñоâата 
ñтоéноñт на портфеéл от иäенти÷ни креäити äо тяхната âúзñтаноâима ñтоéноñт кúм äатата на изãотâяне на 
от÷ета за финанñоâото ñúñтояние. При опреäеляне необхоäимоñтта от проâизии за заãóби от обезценка на 
портфеéлна оñноâа ñе от÷итат ка÷еñтâото и обема на оценяâания портфеéл, концентрация на риñка, както 
и икономи÷еñките фактори. Из÷иñлението на необхоäимата проâизия за заãóби от обезценка ñе базира 
на äопóñкания за преценка на приñúщите заãóби на база иñтори÷еñкия опит и наñтоящите икономи÷еñки 
óñлоâия.  

Прецизноñтта на из÷иñлените проâизии за заãóби от обезценка заâиñи от преценката на о÷акâаните бúäещи 
пари÷ни потоци за инäиâиäóално обезценени финанñоâи актиâи и от напраâените äопóñкания за заãóби на 
портфеéлна оñноâа.

Определяне на справедливи стойности

Както е опиñано â ÷аñтта кúм елементите на ñ÷етоâоäната политика, ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на финанñоâите 
актиâи и паñиâи, за които не ñúщеñтâóâат котироâки на пазарни цени, ñе из÷иñляâа ÷рез разли÷ни техники 
на оценяâане като например опреäеляне на нетна наñтояща ñтоéноñт, äиñконтиране на бúäещи пари÷ни 
потоци или ñраâняâане ñ поäобни инñтрóменти, за които ñúщеñтâóâат пазарни цени. За тези финанñоâи 
инñтрóменти ñпраâеäлиâата ñтоéноñт не е ñúâñем обектиâна и обóñлаâя приблизителни оценки â заâиñимоñт 
от ликâиäноñтта, концентрацията на риñк, неñиãóрноñт на пазарните фактори, преäполоæения за цена и äрóãи 
ñâúрзани ñ äаäения инñтрóмент риñкоâе. 

Оценка на финансови инструменти

Политиката на Ãрóпата за опреäеляне на ñпраâеäлиâи ñтоéноñти е опиñана â ÷аñтта кúм елементите на 
ñ÷етоâоäната политика. 

Ãрóпата оценяâа ñпраâеäлиâа ñтоéноñт на финанñоâите инñтрóменти, използâаéки ñлеäната éерархия от 
метоäи, която отразяâа зна÷имоñтта на факторите, използâани за опреäеляне на ñпраâеäлиâа ñтоéноñт:

Ниâо 1: обяâени пазарни котироâки (некориãирани) на актиâни пазари за ñхоäни актиâи или 
паñиâи;

Ниâо 2: оценú÷ни техники на финанñоâи инñтрóменти, които ñа базирани на пазарни äанни äиректно 
(т.е. като котирани цени) или инäиректно (т.е. полó÷ени от цени). Â тази катеãория ñе âклю÷âат 
котироâки на инñтрóменти на неактиâен пазар или инñтрóменти, оценени ÷рез използâане на 
оценú÷ни техники;

•

•
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Ниâо 3: оценú÷ни техники, при които âхоäящите äанни за финанñоâите актиâи и паñиâи не ñа 
базирани на нали÷на пазарна информация. Â äопúлнение â тоâа ниâо ñе âклю÷âат и капиталоâи 
инâеñтиции â äúщерни и аñоциирани преäприятия, както и äрóãи финанñоâи инñтитóции, оценени по 
цена на приäобиâане, за които няма наäеæäна пазарна оценка.

Ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на финанñоâите актиâи и паñиâи ñе опреäеля на база ñúщеñтâóâащи котироâки на 
пазарни цени. За финанñоâи инñтрóменти, за които не ñúщеñтâóâат котироâки на пазарни цени, ñпраâеäлиâата 
ñтоéноñт ñе из÷иñляâа ÷рез разли÷ни техники на оценяâане като например опреäеляне на нетна наñтояща 
ñтоéноñт, äиñконтиране на бúäещи пари÷ни потоци или ñраâняâане ñ поäобни инñтрóменти, за които 
ñúщеñтâóâат пазарни цени.

Ãрóпата използâа признати моäели за оценка на ñпраâеäлиâа ñтоéноñт на инñтрóменти като опции, лихâени 
и âалóтни ñóапоâе. За тези финанñоâи инñтрóменти пазарните óñлоâия äаâат âúзмоæноñт за използâането на 
оценú÷ни моäели.  

За по-комплекñни финанñоâи инñтрóменти Ãрóпата използâа âúтреøно разработени моäели, които ñе базират 
на признати â практиката оценú÷ни моäели. Някои от опреäелените оценки биха моãли äа не ñа обозрими â 
ñúщеñтâóâащите пазарни óñлоâия и ñа базирани на пазарни цени или проценти, или ñа оценени на базата 
на äопóñкания. При ñклю÷âане на äаäена ñäелка финанñоâият инñтрóмент пúрâона÷ално ñе признаâа по 
цената на приäобиâане, която е наé-äобрият инäикатор за ñпраâеäлиâа ñтоéноñт, âúпреки ÷е би моãла äа 
ñе разли÷аâа от ñтоéноñтта, опреäелена ÷рез прилаãане на оценú÷ни моäели. Тази пúрâона÷ална разлика, 
полó÷ена от прилаãането на оценú÷ни моäели, ñе признаâа â от÷ета за âñеобхâатния äохоä â заâиñимоñт от 
обñтоятелñтâата и óñлоâията на ñúотâетната ñäелка, но не по-кúñно от момента, â коéто ñа налице обозрими 
äанни на финанñоâите пазари.  

Полó÷ените ÷рез оценú÷ни моäели ñпраâеäлиâи ñтоéноñти ñе кориãират за отразяâане на реäица фактори 
и обñтоятелñтâа, които ñе ñúобразяâат при ñклю÷âане на äаäена ñäелка и които не âинаãи моãат äа бúäат 
от÷етени ÷рез оценú÷ния моäел. Тези корекции от÷итат креäитния риñк, äилúрñки марæоâе, ликâиäен риñк 
и äр. Ðúкоâоäñтâото ñ÷ита, ÷е тези корекции ñа необхоäими и релеâантни за óмеñтното преäñтаâяне на 
ñпраâеäлиâите ñтоéноñти â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние на Ãрóпата, така ÷е макñимално äа ñе äоблиæаâа 
äо пазарна цена, която би била опреäелена на пазарен принцип при ñäелка меæäó неñâúрзани лица.

Опреäелянето на ñпраâеäлиâите ñтоéноñти ñе контролира от “Упраâление на риñка – Ликâиäноñт и инâеñтиции” 
и е незаâиñимо от зâената â Ãрóпата, които ñа пряко анãаæирани ñ тúрãоâñката и инâеñтиционна äеéноñт.  
Ñпецифи÷ните контролни фóнкции âклю÷âат потâúрæäение на прилоæените пазарни цени, преразãлеæäане на 
оценú÷ните моäели, преãлеä и потâúрæäение на ноâи оценú÷ни моäели. 

Ñлеäâащата таблица анализира финанñоâите инñтрóменти, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт по ниâата, â 
които попаäат: 

Преäñтаâените â Ниâо 3 инâеñтиионни ценни книæа преäñтаâляâат притеæаâаните от Ãрóпата акции â меñтния 
оператор на картоâи и леâоâи разплащания (âиæ нота 21).

•

Îáùî

225,048

642

105,552

Â õèëÿäè ëåâà Íèâî 2

Àêòèâè
Ôèíàíñîâè àêòèâè, äúðæàíè çà òúðãóâàíå –

Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè 642

Èíâåñòèöèîííè öåííè êíèæà –

Ïàñèâè

Íèâî 1

225,048

–

103,353

Íèâî 1

–

–

2,199

410Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè – –410
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5. Ñегментен анализ

Ãрóпата оперира â ñлеäните оñноâни ñеãмента:

Физи÷еñки лица – ÷аñтно банкиране, разплащателни ñметки на физи÷еñки лица, ñпеñтоâни âлоãоâе, 
ñро÷ни äепозити, креäитни и äебитни карти, потребителñки и ипоте÷ни креäити, óпраâление на 
актиâи, заñтрахоâателно брокерñтâо;

Ãолеми корпоратиâни клиенти – разплащателни ñметки, ñро÷ни äепозити, оâúрäрафтни и креäитни 
линии, финанñиране на неäâиæими имоти, âалóтни и äериâатиâни проäóкти, óпраâление на актиâи;

МÑП – разплащателни ñметки, ñро÷ни äепозити, оâúрäрафтни и креäитни линии, креäити за 
малкия и ñреäния бизнеñ, âалóтни и äериâатиâни проäóкти, óпраâление на актиâи, заñтрахоâателно 
брокерñтâо;

Неклиентñки бизнеñ – финанñоâи транзакции, които Áанката ñклю÷âа от ñâое име и за ñобñтâена 
ñметка и риñк, ñ цел óпраâление на екñпозициите кúм пазарен риñк, като âалóтна тúрãоâия, тúрãоâия ñ 
ценни книæа и äериâатиâни инñтрóменти, тúрãоâия на пари÷ния пазар, óпраâление на ликâиäноñтта и 
финанñиране, ñтратеãи÷еñки инâеñтиции, óпраâление на лихâения риñк.

•

•

•

•

Êúì 31 äåêåìâðè 2010 ã. 

Â õèëÿäè ëåâà

ÌÑÏ Íå-
êëèåíòñêè

áèçíåñ

Äðóãè Îáùî

Îïåðàòèâåí äîõîä  54,292  89,480  181,175  54,539  8,793  388,279  

Îáùî íåòíè àêòèâè 1,185,430  1,552,838  1,543,585  2,093,543  194,398  6,569,794  

Îáùî ïàñèâè 1,958,442  1,640,963  521,547  1,277,338  234,733  5,633,023  

Ðàçõîäè çà îáåçöåíêà  (43,066) (44,149) (66,393) – – (153,608)

Àäìèíèñòðàòèâíè ðàçõîäè  (86,338) (33,076) (59,267) (4,000) (2,600) (185,281)

Ïå÷àëáà ïðåäè äàíúöè  (75,113) 12,256  55,515  50,539  6,193  49,390

Ãîëåìè
êîðïîðàòèâíè

êëèåíòè è
áþäæåòíè

ïðåäïðèÿòèÿ

Ôèçè÷åñêè
ëèöà 

Êúì 31 äåêåìâðè 2009 ã. 

Â õèëÿäè ëåâà

ÌÑÏ Íå-
êëèåíòñêè

áèçíåñ

Äðóãè Îáùî

Îïåðàòèâåí äîõîä  55,324 68,306 194,434 56,157 (13,392) 360,829

Îáùî íåòíè àêòèâè 1,177,228 1,522,367 1,739,647 1,994,916 216,615 6,650,773

Îáùî ïàñèâè 1,959,137 1,818,713 540,332 1,195,594 219,227 5,733,003

Ðàçõîäè çà îáåçöåíêà  ( 42,072) (23,042) (51,160) – – (116,274)

Àäìèíèñòðàòèâíè ðàçõîäè  ( 90,895) (32,785) (65,765) (5,003) (704) (195,152)

Ïå÷àëáà ïðåäè äàíúöè   (77,643) 12,479 77,509 51,154 (14,096) 49,403

Ãîëåìè
êîðïîðàòèâíè

êëèåíòè è
áþäæåòíè

ïðåäïðèÿòèÿ

Ôèçè÷åñêè
ëèöà 

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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6. Финанñоâи актиâи и паñиâи - клаñификация и ñпраâеäлиâа ñтоéноñт

Â таблицата по-äолó ñа преäñтаâени баланñоâите и ñпраâеäлиâите ñтоéноñти на финанñоâите актиâи и паñиâи 
на Ãрóпата.

Ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на пари÷ните ñреäñтâа и екâиâаленти, äепозити и äрóãи текóщи âземания и 
заäúлæения приблизително ñúотâетñтâа на тяхната баланñоâа ñтоéноñт, пораäи краткоñро÷ния им характер. 
Ãрóпата променя óñлоâията по äúлæимата лихâа по äепозитите ñ плаâаща лихâа â заâиñимоñт от пазарните 
óñлоâия, така ÷е äоãоâорените лихâени проценти ñлеäâат пазарните ниâа.

Túé като â ñúщеñтâената ñи ÷аñт финанñоâите актиâи и паñиâи на Ãрóпата ñа ñ плаâащ лихâен процент, коéто 
отразяâа промяната â пазарните ниâа, ñпраâеäлиâата им ñтоéноñт не ñе разли÷аâа ñúщеñтâено от тяхната 
баланñоâа ñтоéноñт. 

Êúì 31 äåêåìâðè 2010-ã. 

Â õèëÿäè ëåâà

Äúðæàíè
äî ïàäåæ

Êðåäèòè è
àâàíñè

Íà ðàçïîë.
ïðîäàæáà

Àìîðò.
ñòîéíîñò

Îáùî
áàëàíñîâà
ñòîéíîñò

Ñïðàâåä.
ñòîéíîñò 

Àêòèâè
Ïàðè÷íè ñðåäñòâà â 
êàñà è ñàëäà ïî ñìåòêè 
ïðè Öåíòðàëíàòà áàíêà
Ôèíàíñîâè àêòèâè, 
äúðæàíè çà òúðãóâàíå
Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè 
èíñòðóìåíòè 
Âçåìàíèÿ îò áàíêè
Êðåäèòè è àâàíñè íà 
êëèåíòè
Âçåìàíèÿ ïî ðåïî 
ñäåëêè
Èíâåñòèöèîííè öåííè 
êíèæà
Èíâåñòèöèè â äúùåðíè è 
àñîöèèðàíè äðóæåñòâà
Äúëãîòðàéíè 
ìàòåðèàëíè è 
íåìàòåðèàëíè àêòèâè

Äðóãè àêòèâè

Îáùî Àêòèâè 331,242 415,882 5,719,106 – 103,564 6,569,794 6,576,798
Ïàñèâè

Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè 
èíñòðóìåíòè 
Äåïîçèòè îò áàíêè 
Äåïîçèòè îò êëèåíòè
Ïîëó÷åíè çàåìè îò áàíêè 
Äúëãîâî–êàïèòàëîâè 
õèáðèäíè èíñòðóìåíòè
Ïðîâèçèè 

Äðóãè ïàñèâè   – – – – 37,880 37,880 37,880

  – – – – 17,512 17,512 17,512

  – – – – 178,813 178,813 178,813

  – – – – 805,783 805,783 805,783
  – – – – 4,120,952 4,120,952 4,120,952
  – – – – 471,144 471,144 471,144

  – – – – 18,919 18,919 18,919
Òåêóùè äàíú÷íè âçåìàíèÿ   – – – – 174 174 174

  – – – – 77,603 77,603 77,603

  – – – – 6,868 6,868 6,868

  – – 26,521 – – 26,521 26,521

  – – 4,281,852 – – 4,281,852 4,281,852

  – – 966,331 – – 966,331 966,331

  – – 444,402 – – 444,402 444,402

105,552 415,882 – – – 521,434 528,438

 410  – – – – 410 410

 642  – – – – 642 642

225,048 – – – – 225,048 225,048

Îáùî Ïàñèâè   410 – – – 5,632,613 5,633,023 5,633,023

Ñïðàâåä.
ñòîéíîñò â
ïå÷àëáàòà

èëè
çàãóáàòà

Îòñðî÷åíè äàíú÷íè 
âçåìàíèÿ   – – – – 529 529 529
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Êúì 31 äåêåìâðè 2009 ã. 

Â õèëÿäè ëåâà

Äúðæàíè
äî ïàäåæ

Êðåäèòè è
àâàíñè

Íà ðàçïîë.
ïðîäàæáà

Àìîðò.
ñòîéíîñò

Îáùî
áàëàíñîâà
ñòîéíîñò

Ñïðàâåä.
ñòîéíîñò 

Àêòèâè

Ïàðè÷íè ñðåäñòâà â 
êàñà è ñàëäà ïî ñìåòêè 
ïðè Öåíòðàëíàòà áàíêà

Ôèíàíñîâè àêòèâè, 
äúðæàíè çà òúðãóâàíå

Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè 
èíñòðóìåíòè 

Âçåìàíèÿ îò áàíêè

Êðåäèòè è àâàíñè íà 
êëèåíòè

Âçåìàíèÿ ïî ðåïî 
ñäåëêè

Èíâåñòèöèîííè öåííè 
êíèæà

Èíâåñòèöèè â äúùåðíè è 
àñîöèèðàíè äðóæåñòâà

Äúëãîòðàéíè 
ìàòåðèàëíè è 
íåìàòåðèàëíè àêòèâè

Îòñðî÷åíè äàíú÷íè 
âçåìàíèÿ

Äðóãè àêòèâè

Îáùî Àêòèâè  308,023 394,762 5,829,951 – 118,037 6,650,773 6,653,131

Ïàñèâè

Äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè 
èíñòðóìåíòè 

Äåïîçèòè îò áàíêè 

Äåïîçèòè îò êëèåíòè

Ïîëó÷åíè çàåìè îò áàíêè 

Äúëãîâî–êàïèòàëîâè 
õèáðèäíè èíñòðóìåíòè

Ïðîâèçèè 

Äðóãè ïàñèâè   – – – – 16,469 16,469 16,469

  – – – – 19,310 19,310 19,310

  – – – – 178,701 178,701 178,701

  – – – – 1,148,237 1,148,237 1,148,237

  – – – – 4,320,918 4,320,918 4,320,918

  – – – – 45,709 45,709 45,709

  – – – – 19,589 19,589 19,589

Òåêóùè äàíú÷íè âçåìàíèÿ

  – – – – 344 344 344

  – – – – 1,979 1,979 1,979

  – – – – 89,535 89,535 89,535

  – – – – 6,590 6,590 6,590

  – – 611 – – 611 611

  – – 4,439,242 – – 4,439,242 4,439,242

  – – 904,730 – – 904,730 904,730

  – – 485,368 – – 485,368 485,368

162,098 394,762 – – – 556,860 559,218

 3,659  – – – – 3,659 3,659

 3,794  – – – – 3,794 3,794

 142,131 – – – – 142,131 142,131

Îáùî Ïàñèâè   3,659 – – – 5,729,344 5,733,003 5,733,003

Ñïðàâåä.
ñòîéíîñò â
ïå÷àëáàòà

èëè
çàãóáàòà

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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7. Нетен лихâен äохоä

 

През 2010 ã. ñа признати â лихâената äохоäноñт лихâи от инäиâиäóално обезценени актиâи на ñтоéноñт 
24,581 хил. лâ.

8. Нетен äохоä от такñи и комиñиони

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ïðèõîäè îò ëèõâè

Âçåìàíèÿ îò áàíêè 10,458

Êðåäèòè è àâàíñè íà êëèåíòè 430,290

Èíâåñòèöèè â öåííè êíèæà 23,664 

Îáùî ïðèõîäè îò ëèõâè 464,412
Ðàçõîäè çà ëèõâè

Äåïîçèòè îò áàíêè (347)

Äåïîçèòè îò êëèåíòè (145,972)

Îáëèãàöèîííè çàåìè –

Äúëãîñðî÷íè çàåìè (18,792)

Äúëãîâî–êàïèòàëîâè õèáðèäíè èíñòðóìåíòè (4,292)

Îáùî ðàçõîäè çà ëèõâè (169,403)

Íåòåí ëèõâåí äîõîä 295,009

14,751

443,527

32,539

490,817

(10,123)

(194,546)

(4,223)

(17,828)

(5,760)

(232,480)

258,337

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ïðèõîäè îò òàêñè è êîìèñèîíè

Ïðåâîäè 20,609

Êàðòîâè îïåðàöèè 18,255

Êàñîâè îïåðàöèè 6,184

Îòêðèâàíå è ïîääúðæàíå íà ñìåòêè  10,956

Äðóãè òàêñè ïî êðåäèòè  3,424

Äîêóìåíòàðíè îïåðàöèè   1,958

Ñäåëêè ñ öåííè êíèæà   2,325

Ïðèõîäè îò óïðàâëåíèå íà àêòèâè 1,364

1,274 

19,669

20,253

6,985

12,816

4,808

2,166

3,434

1,107 

   952  Äðóãè

Îáùî ïðèõîäè îò òàêñè è êîìèñèîíè 66,349                         72,190  
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Нетният äохоä от такñи и комиñиони âклю÷âа прихоäи от и разхоäи за такñи и комиñиони, които не ñа ÷аñт от 
ефектиâния лихâен äохоä.

9. Нетен резултат от тúргоâñки операции

Ðезóлтатúт от тúрãоâия ñ äúлãоâи инñтрóменти âклю÷âа реализиран и нереализиран äилúрñки марæ от промяната 
â пазарните цени на äúрæаâни ценни книæа и корпоратиâни облиãационни заеми.

Ðезóлтатúт от покóпко-проäаæба на âалóта преäñтаâляâа нетния резóлтат от покóпка и проäаæба на 
÷óæäеñтранна âалóта, както и резóлтата от преоценка â бúлãарñки леâоâе на актиâи и паñиâи, äеноминирани 
â ÷óæäеñтранна âалóта.

10. Нетен резултат от операции ñ äериâатиâни инñтрументи 

Âалóтните äериâатиâни инñтрóменти âклю÷âат âалóтни форóúрäи и ñóапоâе â крúñтоñани âалóти. Лихâените 
äериâатиâни инñтрóменти ñа оñноâно лихâени ñóапоâе.  

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ðàçõîäè çà òàêñè è êîìèñèîíè

Ïðåâîäè (1,841)

Êðåäèòíè ëèíèè è ãàðàíöèè (1,019)

Êàðòîâè îïåðàöèè (ìåñòíè è ÷óæäåñòðàííè êàðòîâè îïåðàòîðè) (6,937)

Ñäåëêè ñ öåííè êíèæà   (1,484)

Äðóãè (4)

Îáùî ðàçõîäè çà òàêñè è êîìèñèîíè (11,285)

Íåòåí äîõîä îò òàêñè è êîìèñèîíè 55,064

(1,505)

(8,116)

(1,053)

(1,955)

     –

(12,629)

59,561

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Äúëãîâè èíñòðóìåíòè 10,038

Êàïèòàëîâè èíñòðóìåíòè 5

Ïîêóïêî–ïðîäàæáà íà âàëóòà 13,087

Ðåçóëòàò îò òúðãîâèÿ 23,130

11,146

99

11,775

23,020

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Âàëóòíè èíñòðóìåíòè – 

Ëèõâåíè èíñòðóìåíòè 3,659  

Íåòåí ðåçóëòàò îò îïåðàöèè 
ñ äåðèâàòèâíè èíñòðóìåíòè 3,659  

71

11,342

11,413

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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11. Нетен резултат от инâеñтиционни ценни книæа, отчитани по ñпраâеäлиâа 
ñтоéноñт â печалбата или загубата

През 2010 ã. äрóæеñтâата ÁÀНКÑÅÐÂИЗ ÀÄ и ÁОÐИКÀ ÀÄ обяâяâат ñлиâане. Â резóлтат на ñäелката Áанката 
заменя ñâоите 130 акции â ÁОÐИКÀ ÀÄ и 14,972 акции â ÁÀНКÑÅÐÂИЗ ÀÄ ñ 27,862 акции от ноâата 
компания ÁÀНКÑÅÐÂИЗ – ÁОÐИКÀ ÀÄ. Åфектúт от ñäелката â от÷ета за äохоäите е 1,619 хил. лâ.

12. Аäминиñтратиâни разхоäи

Ðазхоäите за перñонал âклю÷âат разхоäи за заплати, разхоäи за ñоциални и зäраâни оñиãóроâки ñúãлаñно 
изиñкâанията на националното законоäателñтâо. 

През 2010 ã. ñа изразхоäâани 250 хил. лâ. за оäит, конñóлтантñки и праâни óñлóãи.

13. Разхоäи от обезценка на креäити и аâанñи 

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ðåçóëòàò îò èçìåíåíèå â ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò (1,300)

Íåòåí äîõîä îò ïðîäàæáè 3,341 

Íåòåí ðåçóëòàò 2,041 

(693)

(63)

(756)

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ðàçõîäè çà ïåðñîíàëà (80,624)

Ðàçõîäè çà ìàòåðèàëè è âúíøíè óñëóãè (65,252)

Ðàçõîäè çà àìîðòèçàöèè (21,449)
Ãîäèøíè âíîñêè âúâ Ôîíäà çà ãàðàíòèðàíå 
íà âëîãîâåòå â áàíêèòå

(17,956)

Îáùî àäìèíèñòðàòèâíè ðàçõîäè (185,281)

(88,298)

(69,811)

(19,344)

(17,699)

(195,152)

 Ïðîâèçèè çà çàãóáè îò îáåçöåíêà 

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ñúñòîÿíèå êúì 1 ÿíóàðè 172,505 

Çàäåëåíè 172,560 

Ðåèíòåãðèðàíè (16,169)

Îòïèñàíè âçåìàíèÿ (32,581)

Ñúñòîÿíèå êúì 31 äåêåìâðè 296,315 

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009
Íà÷èñëåíè ðàçõîäè çà îáåçöåíêà         (172,560)

Âúçñòàíîâåíè ðàçõîäè çà îáåçöåíêà           16,169 
Ïðèõîäè îò îòïèñàíè âçåìàíèÿ 2,783  

Ðàçõîäè îò îáåçöåíêà íà êðåäèòè è àâàíñè (153,608)

80,486 

133,642  

(16,632)

(24,991)

172,505

(133,642)

16,632 

736 

(116,274)
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Ñлеäâащите таблици преäñтаâят разпреäелението на разхоäите от обезценка на финанñоâи актиâи â 
инäиâиäóални проâизии и проâизии на портфеéлна оñноâа:

14. Разхоäи за äанúци

Текóщият разхоä за äанúк отразяâа äúлæимия ãоäиøен корпоратиâен äанúк â ñúотâетñтâие ñ националното 
äанú÷но законоäателñтâо. Ðазхоäúт, ñúотâетно прихоäúт от отñро÷ени äанúци, е â резóлтат на промяна â 
ñтоéноñтта на отñро÷ени äанú÷ни актиâи и паñиâи.

Отноøението меæäó на÷иñлените äанúци и ñ÷етоâоäната пе÷алба е, както ñлеäâа:

 Ïîðòôåéëíè ïðîâèçèè çà çàãóáè îò îáåçöåíêà

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ñúñòîÿíèå êúì 1 ÿíóàðè 65,202 

Çàäåëåíè 5,936 

Ðåèíòåãðèðàíè (6,115)

Ñúñòîÿíèå êúì 31 äåêåìâðè 65,023 

Îáùî 296,315 

46,362

23,327

(4,487)

65,202

172,505

 Èíäèâèäóàëíè ïðîâèçèè çà çàãóáè îò îáåçöåíêà

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ñúñòîÿíèå êúì 1 ÿíóàðè 107,303 

Çàäåëåíè 166,624 

Ðåèíòåãðèðàíè (10,054)

Îòïèñàíè âçåìàíèÿ (32,581)

Ñúñòîÿíèå êúì 31 äåêåìâðè 231,292 

34,124

110,316

(12,146)

(24,991)

107,303

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ðàçõîä çà òåêóù äàíúê (4,090)

(Ðàçõîä)/ïðèõîä îò îòñðî÷åíè äàíúöè â ðåçóëòàò 
íà ïðîÿâåíè âðåìåííè ðàçëèêè (873)

Îáùî ðàçõîä/(ïðèõîä) îò äàíúöè (4,963)

(4,705)

(269)

(4,974)

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ñ÷åòîâîäíà ïå÷àëáà 49,390  

Äàíúê ñïîðåä äåéñòâàùàòà äàíú÷íà ñòàâêà 
(10% çà 2009, 10% çà 2010) (4,939)

Äàíú÷åí åôåêò îò ïîñòîÿííè ðàçëèêè (24)

Îáùî ðàçõîä çà äàíúê (4,963)

Åôåêòèâíà äàíú÷íà ñòàâêà 10.05%

49,402 

(4,940)

(34)

(4,974)

10.07%
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Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт
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Ñалäата на отñро÷ените äанúци âúрхó äохоäа ñе отнаñят кúм ñлеäните позиции от от÷ета за финанñоâото 
ñúñтояние:

Отñро÷ените äанúци ñа из÷иñлени за âñи÷ки âременни разлики при äанú÷на ñтаâка 10%.

Измененията âúâ âременните разлики през ãоäината ñе признаâат â от÷ета за âñеобхâатния äохоä, както 
ñлеäâа:

Движение през годината:

15. Ïарични ñреäñтâа â каñа и ñалäа по ñметки при Централната банка

Пари÷ните ñалäа при Централната банка âклю÷âат ñетúлмент ñметката за пряко ó÷аñтие на пари÷ния пазар, 
пазара на ценни книæа и за ó÷аñтие â ñиñтемата за леâоâи разплащания, както и ñметките за заäúлæителните 
минимални резерâи.  

Нали÷ноñтите по ñетúлмент ñметката покриâат и еäна ÷аñт от минималните заäúлæителни резерâи. През 
2010 ã. Áанката ñе âклю÷и като äиректен ó÷аñтник â Транñеâропеéñката ñитема за брóãен ñетúлмент на 
екñпреñни преâоäи â реално âреме â еâра TARGET 2.

Â õèëÿäè ëåâà Àêòèâè Ïàñèâè Íåòíî (Àêòèâè)/Ïàñèâè

2010 2009 2010 2009 2010 2009

Íåòíè äàíú÷íè (àêòèâè)/ïàñèâè (1,751) (1,919)

Èíâåñòèöèè – – 155 – –155

2,280 1,575

Äúëãîòðàéíè àêòèâè – – 2,125 1,575 2,125 1,575

Íåèçïîëçâàíè îòïóñêè (512) –(525) – (512) (525)

Äðóãè ïðîâèçèè (1,239) (1,394) – – (1,239) (1,394)

529 (344)

Îòñðî÷åíè äàíúöè

Â õèëÿäè ëåâà

2010 Èçìåíåíèÿ
Îò÷åò çà âñåîáõâàòíèÿ äîõîä

– çàãóáà/(ïå÷àëáà)

2009

Äúëãîòðàéíè àêòèâè, íåòíî 2,125 

Íåèçïîëçâàíè îòïóñêè (512)

Äðóãè ïðîâèçèè (1,239)

529

550

13

155

873

1,575 

(525)

(1,394)

Èíâåñòèöèè (155) 155

(344)

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ïàðè÷íè ñðåäñòâà â áðîé 49,044

Ïàðè÷íè ñðåäñòâà â ÀÒÌ 41,791

Ïàðè÷íè ñàëäà â ëeâà ïðè Öåíòðàëíàòà áàíêà 353,567

Îáùî 444,402

56,123

39,845

65,710

485,368
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16. Финанñоâи актиâи, äúрæани за тúргуâане

17. Дериâатиâни финанñоâи инñтрументи

Ãрóпата използâа ñлеäните äериâатиâни финанñоâи инñтрóменти както за хеäæиращи, така и за тúрãоâñки 
операции. Âалóтни форóúрäи, които преäñтаâляâат анãаæименти за покóпко-проäаæба на âалóта, âклю÷âащи 
и ñпот ñäелки ñ ненаñтúпила äата на äоñтаâка. Âалóтни и лихâени ñóапоâе, които ñа анãаæименти за размяна 
на еäин пари÷ен поток за äрóã. Ñóапоâите ñäелки резóлтират â размяна на âалóти или лихâи (като например 
фикñирана ñрещó плаâаща лихâа) или комбинация – лихâени ñóапоâе â крúñтоñани âалóти. Оби÷аéно при 
тези ñäелки не ñе изâúрøâа размяна на номинални ñтоéноñти. Приñúщият за ñóапоâете креäитен риñк ñе 
изразяâа â потенциалната цена на замяна на äоãоâора, â ñлó÷аé ÷е контраãентúт не изпúлни заäúлæенията ñи. 
Ðиñкúт ñе контролира текóщо, от÷итаéки ñпраâеäлиâата ñтоéноñт, номиналната ñтоéноñт на äоãоâора, както и 
ликâиäноñтта на пазара. За äа контролира креäитния риñк при äериâатиâните инñтрóменти, Ãрóпата оценяâа 
контраãентите ñи ñ техниките и метоäите, прилаãани за креäитната äеéноñт.   

Преäñтаâени â таблицата по-äолó ñа âñи÷ки äериâатиâни финанñоâи инñтрóменти, притеæаâани от Ãрóпата. 

 Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009
Áúëãàðñêè ÄÖÊ 153,650

â ò.÷. ïðåäîñòàâåíè êàòî îáåçïå÷åíèå 8,262

Áúëãàðñêè êîðïîðàòèâíè îáëèãàöèè 32,172

â ò.÷. ïðåäîñòàâåíè êàòî îáåçïå÷åíèå –

×óæäåñòðàííè êîðïîðàòèâíè îáëèãàöèè 32,517

â ò.÷. ïðåäîñòàâåíè êàòî îáåçïå÷åíèå

â ò.÷. ïðåäîñòàâåíè êàòî îáåçïå÷åíèå

–

Êàïèòàëîâè èíñòðóìåíòè –

×óæäåñòðàííè ÄÖÊ 6,709

–

Îáùî 225,048

59,947

46,752

38,164

–

25,062

24,552

99

18,859

–

142,131

Â õèëÿäè ëåâà Íîìèíàëíà ñòîéíîñò Ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò

Àêòèâè          Ïàñèâè
Êúì 31 äåêåìâðè 2010

Âàëóòíè ôîðóúðäè 209,649 31 28

Âàëóòíè ñóàïîâå 187,503 – –

Ëèõâåíè ñóàïîâå 206,391 611 382

603,543 642 410

550,962 123 110
81,403 3,093 3,093

301,695 578 456

934,060 3,794 3,659

Êúì 31 äåêåìâðè 2009
Âàëóòíè ôîðóúðäè

Âàëóòíè ñóàïîâå

Ëèõâåíè ñóàïîâå
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18. Вземания от банки

(а) Анализ по валути

(б) Географски анализ

19. Êреäити и аâанñи на клиенти

Чувствителност на лихвите

Лихâените раâнища на поâе÷ето креäити ñе из÷иñляâат âúз оñноâа на цената на реñóрñа и марæа на Ãрóпата. 
Цената на реñóрñа е обâúрзана ñ периоäа на промяна на лихâените проценти и ñ âалóтата, â която е 
преäоñтаâен креäитúт. Марæоâете по креäитите âарират и заâиñят от ñрока, за коéто е преäоñтаâен креäитúт, 
и креäитния риñк, ñâúрзан ñúñ ñúотâетния креäитополó÷ател. 

Â ñлó÷аé на проñро÷ени плащания по лихâа и ãлаâница Ãрóпата прилаãа наказателни лихâи.

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Áúëãàðñêè ëåâîâå 85,505

×óæäåñòðàííà âàëóòà 880,826

Îáùî 966,331

109,985

794,745

904,730

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ìåñòíè áàíêè 115,092

×óæäåñòðàííè áàíêè 851,239

Îáùî 966,331

95,541

809,189

904,730

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ôèçè÷åñêè ëèöà

Êðåäèòíè êàðòè 102,256 

Îâúðäðàôòè 5,555

Ïîòðåáèòåëñêè êðåäèòè 454,986 

Èïîòå÷íè êðåäèòè 704,903 

Êîðïîðàòèâíè êëèåíòè

Ãîëåìè êîðïîðàòèâíè êëèåíòè 1,633,869 

ÌÑÏ 1,676,598 

Áðóòíà ñòîéíîñò íà êðåäèòèòå 4,578,167

Ìèíóñ: Ïðîâèçèè çà îáåçöåíêà (296,315)

Íåòíà ñòîéíîñò 4,281,852 

108,486 

6,215

384,516 

733,133 

1,559,337 

1,820,060 

4,611,747

(172,505)

4,439,242 
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20. Вземания по репо ñäелки
Âземания по репо ñäелки преäñтаâляâат закóпени ценни книæа по ñпоразóмение за обратна проäаæба на 
контраãента по фикñирана цена и на фикñирана äата. Кúм 31 äекемâри 2010 ã. âземанията по репо ñäелки 
ñа â размер на 26,521 хил. лâ., като ñпраâеäлиâата ñтоéноñт на полó÷ените като обезпе÷ение ценни книæа е 
29,177 хил. лâ. Кúм 31 äекемâри 2009 ã. âземанията по репо ñäелки ñа â размер на 611 хил. лâ., обезпе÷ени 
ñ ценни книæа ñúñ ñпраâеäлиâа ñтоéноñт 916 хил. лâ.

21. Инâеñтиционни ценни книæа

А. Ценни книжа, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Б. Ценни книжа, държани до падеж

Áúлãарñките корпоратиâни акции, от÷итани по ñпраâеäлиâа ñтоéноñт â пе÷албата или заãóбата, преäñтаâляâат 
ó÷аñтието на Ãрóпата â меñтния картоâ оператор и меñтния оператор на леâоâи разплащания. Пораäи ñлиâането 
на äâете äрóæеñтâа през 2010 ã., ó÷аñтието на Ãрóпата â ноâото äрóæеñтâо е оценено по опреäелената â 
äоãоâора за ñлиâане ñпраâеäлиâа ñтоéноñт на акция.

Ценни книæа, äúрæани äо паäеæ, преäñтаâляâат бúлãарñки äúрæаâни ценни книæа и корпоратиâни облиãации, 
които Ãрóпата âúзнамеряâа äа äúрæи äо паäеæ.

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009
Áúëãàðñêè ÄÖÊ 14,974
Áúëãàðñêè êîðïîðàòèâíè îáëèãàöèè 32,031

Áúëãàðñêè êîðïîðàòèâíè àêöèè 2,199
×óæäåñòðàííè êîðïîðàòèâíè îáëèãàöèè 44,571

Äðóãè 11,359

105,552

42,330

65,794

580

44,422
×óæäåñòðàííè êîðïîðàòèâíè àêöèè 417

8,972

162,098

–

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009
Áúëãàðñêè ÄÖÊ 340,125

Áúëãàðñêè êîðïîðàòèâíè îáëèãàöèè 25,502
Áúëãàðñêè îáùèíñêè îáëèãàöèè 50,256

415,882
Îáùî èíâåñòèöèîííè öåííè êíèæà 521,434

283,501

61,011

50,250

394,762
556,860

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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22. Дúлготраéни актиâи

23. Други актиâи

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ðàçõîäè çà áúäåùè ïåðèîäè 10,054

Äðóãè 9,535

Îáùî 19,589

9,578  

9,341  

18,919

Â õèëÿäè ëåâà

Îáùî Ñãðàäè ÑòîïàíñêèÊîìïþòðè 
èíâåíòàð

Òðàíñï. 
ñðåäñòâà

Ñîôòóåð
è ëèöåíçè

Ðåêîí-
ñòðóêöèè

Öåíà íà 
ïðèäîáèâàíå

1 ÿíóàðè 2010 164,217  6,360  33,535  50,992  2,187  30,164  40,979 

Ïðèäîáèòè  9,865  441  742  2,078  –  6,112  492 

Îòïèñàíè  (2,671) (146) (181) (1,205) (754) – (385)

31 äåêåìâðè 2010 171,411  6,655  34,096  51,865  1,433  36,276  41,086 

Íàòðóïàíà 
àìîðòèçàöèÿ

1 ÿíóàðè 2010  74,682  738  17,663  26,063  1,889  13,803  14,526 

Ðàçõîä çà 2010  21,449  261  4,433  6,184  86  4,678  5,807 

Àìîðòèçàöèÿ 
íà îòïèñàíè  (2,323) (1) (180) (1,198) (562) – (382)

31 äåêåìâðè 2010  93,808  998  21,916  31,049  1,413  18,481  19,951 

Áàëàíñîâà ñòîéíîñò 
31 äåêåìâðè 2010  77,603  5,657  12,180  20,816  20  17,795  21,135 

Áàëàíñîâà ñòîéíîñò 
31 äåêåìâðè 2009  89,535  5,622  15,872  24,929  298  16,361  26,453 
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24. Депозити от банки

25. Депозити от клиенти

26. Ïолучени заеми от банки

Полó÷ените заеми от банки âклю÷âат äúлãоñро÷ни креäити от меæäóнароäни финанñоâи инñтитóции за 
финанñиране на малки и ñреäни преäприятия â облаñтта на опазâането на околната ñреäа, енерãетиката, 
óñлóãите, промиøленоñтта и тóризма, както и на общини и физи÷еñки лица. 

Áанката ñúщо така приâли÷а ñинäикирани и äрóãи заеми от ÷óæäеñтранни креäитни инñтитóции за финанñиране 
на креäитната ñи äеéноñт.  

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Äåïîçèòè íà ïàðè÷íèÿ ïàçàð

Ìåñòíè áàíêè 79,453

×óæäåñòðàííè áàíêè 317,022

396,475

Ëîðî ñìåòêè

Ìåñòíè áàíêè 41,808

×óæäåñòðàííè áàíêè 32,861

74,669

Îáùî 471,144

13,267

21,244

34,511

2,655

8,543

11,198

45,709

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ãîëåìè êîðïîðàòèâíè êëèåíòè è áþäæåòíè ïðåäïðèÿòèÿ

Ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè 615,897

Ñðî÷íè äåïîçèòè 1,025,066

ÌÑÏ

Ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè 381,192

Ñðî÷íè äåïîçèòè 140,355

Ôèçè÷åñêè ëèöà 

Ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè 452,169

Ñðî÷íè äåïîçèòè 1,506,273

Îáùî 4,120,952

542,494

1,278,954

346,174

194,158

394,355

1,564,783

4,320,918

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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27. Дúлгоâо-капиталоâи хибриäни инñтрументи

Ñлеä полó÷аâане на разреøение от Áúлãарñка нароäна банка през март 2001 ã. Áанката ñклю÷и äоãоâор 
за äúлãоâо-капиталоâ хибриäен инñтрóмент. Tези ñреäñтâа преäñтаâляâат äопúлнителни капиталоâи резерâи 
и óâели÷аâат капиталоâата база на Áанката за целите на банкоâите реãóлатори. Кúм 31 äекемâри 2010 ã. 
приâле÷ените äопúлнителни капиталоâи резерâи ñа â размер на 91 млн. еâро, като ñтоéноñтта â от÷ета за 
финанñоâото ñúñтояние е 178,813 хил. лâ.  

Изплащането на äúлãа не е обâúрзано ñúñ ñрок. Ðúкоâоäñтâото ñ÷ита, ÷е използâането на този инñтрóмент ще 
е за ñрок наä 5 ãоäини.

От÷итането на тези инñтрóменти за целите на капиталоâата аäекâатноñт на Áанката е â ñúотâетñтâие ñ 
изиñкâанията и Нареäбите на Áúлãарñка нароäна банка. Изплащането на äúлãа е âúзмоæно ñлеä пиñмено 
разреøение от Áúлãарñка нароäна банка.

28. Ïроâизии

Ãрóпата заäеля проâизии за неизползâани отпóñки, които преäñтаâляâат неäиñконтираните краткоñро÷ни 
заäúлæения кúм перñонала за отработените äни през ãоäината.

Проâизии ñе заäелят ñúщо така и за äрóãи краткоñро÷ни заäúлæения на перñонала, като премии за текóщата 
ãоäина.

Ãрóпата изâúрøи актюерñки из÷иñления за опреäеляне на наñтоящата ñтоéноñт кúм 31 äекемâри 2010 ã. на 
äефинираните âноñки на перñонала ñúãлаñно МÑÑ 19. Äúлãоñро÷ното заäúлæение на Ãрóпата е оценено на 
529 хил. лâ. и преäñтаâляâа бúäещи плащания при пенñиониране на перñонала ñпореä бúлãарñкото трóäоâо 
законоäателñтâо.   

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Êðåäèòíè ëèíèè îò ìåæäóíàðîäíè ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè 232,420

Äðóãè çàåìè îò ÷óæäåñòðàííè áàíêè 573,363

Îáùî 805,783

184,518

963,719

1,148,237

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ïðîâèçèè çà äåôèíèðàíèòå äîõîäè íà ïåðñîíàëà 529

Äðóãè ïðîâèçèè 615

Îáùî 17,512

429

Ïðîâèçèè çà íåèçïîëçâàíè îòïóñêè 4,854 4,995

Ïðîâèçèè çà ïðåìèè íà ïåðñîíàëà 11,514 13,388

498

19,310
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29. Други паñиâи

Преâоäи за изпúлнение преäñтаâляâат нареäени клиентñки плащания, ÷иéто âальор ще наñтúпи ñлеä äатата 
на финанñоâия от÷ет.

30. Ñобñтâен капитал

(a) Акционерен капитал

Кúм 31 äекемâри 2010 ã. реãиñтрираният и âпиñан акционерен капитал на Ãрóпата е образóâан от 603,447,952 
акции ñ номинална ñтоéноñт от 1 лâ. âñяка.

(б) Фонд “Резервен”

Ñúãлаñно Тúрãоâñкия закон Ãрóпата заäеля еäна äеñета от пе÷албата ñи ñлеä äанúци и преäи изплащане на 
äиâиäенти за фонä “Ðезерâен”, äокато заäелените ñóми äоñтиãнат 10% от ñобñтâения é капитал.

(в) Други резерви

Â тази позиция ñа от÷етени âñи÷ки оñтанали общи резерâи ñлеä заäеляне на фонä “Ðезерâен”.

31. Уñлоâни паñиâи и ангаæименти

Ãрóпата изäаâа финанñоâи ãаранции и акреäитиâи за ãарантиране на заäúлæенията на ñâои клиенти преä 
трети ñтрани.

Номиналната ñтоéноñт на óñлоâните паñиâи и анãаæименти е преäñтаâена â таблицата по-äолó. Преäñтаâените 
ñтоéноñти на изäаäени ãаранции и акреäитиâи преäñтаâляâат макñималната заãóба, която Ãрóпата би признала 
â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние, â ñлó÷аé ÷е клиент не изпúлни äоãоâорните ñи заäúлæения.

Тези óñлоâни паñиâи и анãаæименти ноñят заäбаланñоâ риñк, тúé като â от÷ета за финанñоâото ñúñтояние ñе 
признаâат ñамо ñâúрзаните ñ тях такñи и комиñиони, äокато анãаæиментúт бúäе изпúлнен или изте÷е неãоâата 

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ïðåâîäè çà èçïúëíåíèå 20,460

Äðóãè ïàñèâè 17,420

Îáùî 37,880

6,586

9,883

16,469

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Èçäàäåíè ãàðàíöèè è àêðåäèòèâè 181,280

Íåóñâîåíè êðåäèòíè ëèíèè 661,896

Îáùî 843,176

184,134

761,076

945,210

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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âалиäноñт. Мноãо от óñлоâните паñиâи и анãаæименти паäеæират, без те äа бúäат óñâоени изцяло или ÷аñти÷но, 
пораäи което не преäñтаâляâат бúäещ пари÷ен поток. 

32. Ïарични ñреäñтâа и парични екâиâаленти

За целите на от÷ета за пари÷ните потоци, пари÷ни ñреäñтâа и пари÷ни екâиâаленти преäñтаâляâат ñлеäните 
ñалäа ñ ориãинален ñрок äо 3 меñеца:

33. Друæеñтâа от групата

Дъщерни дружества

Äúщерни äрóæеñтâа ñа тези äрóæеñтâа, които ñе контролират от Áанката. Контрол преäñтаâляâа âлаñтта äа 
ñе óпраâляâа финанñоâата и оператиâната политика на äаäено преäприятие, така ÷е äа ñе изâли÷ат ползи â 
резóлтат на äеéноñтта мó. 

Прихоäите и разхоäите на äúщерното преäприятие ñе âклю÷âат â конñолиäираните финанñоâи от÷ети от äатата 
на приäобиâане äо äатата, на която Áанката преñтане äа контролира äúщерното преäприятие.

Âúтреøноãрóпоâите ñалäа, ñäелки, прихоäи и разхоäи, âúзникнали при операции меæäó äрóæеñтâата â 
Ãрóпата, ñа изцяло елиминирани при изãотâянето на конñолиäираните финанñоâи от÷ети. Пе÷албите и заãóбите, 
âúзникâащи по âúтреøноãрóпоâи ñäелки, които ñа признати â актиâите, като например например креäити и 
âземания, ñа изцяло елиминирани.

Äúщерните преäприятия, контролирани от Áанката кúм 31 äекемâри 2010 ã. и âклю÷ени â тези конñолиäирани 
финанñоâи от÷ети ñа, както ñлеäâа:

“Райфайзен Сървисис” ЕАД – 100% участие

“Ðаéфаéзен Ñúрâиñиñ” ÅÀÄ е ñúзäаäено през 2001 ã. като “Ðаéфаéзен Ñúрâиñиñ” ÅООÄ и реãиñтриран 
оñноâен капитал от 5 хил. лâ. Ñúñ ñúäебно реøение от 2003 ã. капиталúт на äрóæеñтâото е óâели÷ен на 
50 хил. лâ. През 2005 ã. капиталúт отноâо е óâели÷ен ñ апортна âноñка на 3,000 хил. лâ. Ñ реøение от 
23.11.2005 ã. Ðаéфаéзен Ñúрâиñиñ ÅООÄ ñе прекратяâа без ликâиäация пораäи преминаâане на цялото мó 
имóщеñтâо âúрхó еäноли÷но акционерно äрóæеñтâо ñ фирма “Ðаéфаéзен  Ñúрâиñиñ” ÅÀÄ при óñлоâията на 
пúлно праâоприемñтâо. 

Преäметúт на äеéноñт ñа финанñоâи и ñ÷етоâоäни конñóлтации, юриäи÷еñки конñóлтации, ñ÷етоâоäни óñлóãи, 
оценки на äâиæими и неäâиæими âещи, финанñоâи актиâи и преäприятия, електронна обработка на äанни и 
анализ на информация, информационни óñлóãи, инкаñоâа äеéноñт, факторинã, лизинã, âñяка äрóãа äеéноñт, 
незабранена от законоäателñтâото.

Â õèëÿäè ëåâà 2010 2009

Ïàðè â áðîé è ïî ðàçïëàùàòåëíè ñìåòêè ïðè äðóãè áàíêè 144,796

Ïàðè÷íè ñàëäà ïðè Öåíòðàëíàòà áàíêà 353,567

Âçåìàíèÿ îò äðóãè áàíêè ñ îðèãèíàëåí ïàäåæ äî 3 ìåñåöà 912,370

Îáùî 1,410,733

99,208

389,400

427,787

916,395
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“Райфайзен Асет Мениджмънт (Б-я)” ЕАД – 100% участие

"УÄ Ðаéфаéзен Àñет Мениäæмúнт (Áúлãария)" ÅÀÄ е реãиñтрирано â Áúлãария ñ реøение № 1 от 20 янóари 2006 
ã. на Ñофиéñки ãраäñки ñúä. Äрóæеñтâото е âпиñано â тúрãоâñкия реãиñтúр ñ капитал 250,000 лâ., разпреäелен 
â 2,500 (äâе хиляäи и петñтотин) безнали÷ни поименни акции ñ номинална ñтоéноñт 100 (ñто) леâа âñяка еäна. 
Äрóæеñтâото има Наäзорен и Упраâителен ñúâет ñ триãоäиøен манäат. 

Преäметúт на äеéноñт на óпраâляâащите äрóæеñтâа â Áúлãария ñе реãóлира от Комиñията за финанñоâ 
наäзор (КФН). Äрóæеñтâото притеæаâа разреøение за изâúрøâане на äеéноñт като óпраâляâащо äрóæеñтâо, 
изäаäено ñ реøение 786 – УÄ от 21 äекемâри 2005 ã. на Комиñията за финанñоâ наäзор. Изäаäеният лиценз 
7 – УÄ/22.12.2005 ã. от КФН на Äрóæеñтâото е за изâúрøâане на äеéноñти по ÷л. 202, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от 
Закона за пóбли÷ното преäлаãане на ценни книæа (ЗППЦК), а именно óпраâление на äеéноñтта на колектиâни 
инâеñтиционни ñхеми (КИÑ) и на инâеñтиционни äрóæеñтâа от затâорен тип, както и äеéноñти по ÷л. 202, ал. 
2 от ЗППЦК – óпраâление на инäиâиäóални портфеéли, по ñобñтâена преценка, без ñпециални нареæäания 
на клиента и преäоñтаâяне на инâеñтиционни конñóлтации отноñно ценни книæа.

“Райфайзен Застрахователен Брокер” ЕООД – 100% участие

"Ðаéфаéзен Заñтрахоâателен Áрокер" ÅООÄ е äрóæеñтâо, оñноâано през 2006 ã., 100% ñобñтâеноñт на 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ. Äрóæеñтâото е âпиñано â реãиñтúра на заñтрахоâателните брокери на 
30.03.2006 ã. ñ реøение № 250-ЗÁ на Комиñията за финанñоâ наäзор.

Äеéноñтта на äрóæеñтâото е ñâúрзана ñ поñреäни÷еñтâо при ñклю÷âане на заñтрахоâателни äоãоâори меæäó 
клиентите на Áрокера и заñтрахоâателните компании.

"Ðаéфаéзен Заñтрахоâателен Áрокер" ÅООÄ анализира и проó÷âа заñтрахоâателния пазар, преäлаãа 
заñтрахоâателни проäóкти, ñúобразени ñ инäиâиäóалните потребноñти на âúзлоæителите, аäминиñтрира 
заñтрахоâателните äоãоâори и оказâа ñúäеéñтâие при âúзникâане на заñтрахоâателни ñúбития.

Клиентите на "Ðаéфаéзен Заñтрахоâателен Áрокер" ÅООÄ ñа креäитополó÷ателите на Ðаéфаéзенбанк 
(Áúлãария) ÅÀÄ, лизинãополó÷ателите на "Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария" ООÄ и "Ðаéфаéзен Àóто Лизинã 
Áúлãария" ÅООÄ, "Ðаéфаéзен Имоти" ÅООÄ, както и клиенти изâúн ãрóпата Ðаéфаéзен.

“Райфайзен Имоти” ЕООД – 100% участие

"Ðаéфаéзен Имоти" ÅООÄ е äрóæеñтâо за проñреäни÷еñтâо по ñäелки ñ неäâиæими имоти, 100% 
ñобñтâеноñт на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ, оñноâана през м. янóари 2007 ã. 

Äрóæеñтâото преäлаãа поñреäни÷еñки и конñóлтантñки óñлóãи на ÷аñтни лица и корпоратиâни клиенти както ñ  
æилищни, така и ñ бизнеñ имоти – офиñни и тúрãоâñки площи, терени, парцели. 

Оñâен поñреäни÷еñки óñлóãи по ñäелки ñ неäâиæими имоти, като покóпко-проäаæба и наем, äрóæеñтâото 
преäлаãа и инâеñтиционно конñóлтиране, пазарни проó÷âания и анализи и маркетинãoâо обñлóæâане за 
ñâоите ñтратеãи÷еñки партньори.

“Райфайзен факторинг” ЕООД – 100% участие

“Ðаéфаéзен факторинã” ÅООÄ е реãиñтрирано през 2007 ã. ñ оñноâен капитал 1,000 хил. лâ. и преäмет на 
äеéноñт преäоñтаâяне на âúтреøен и меæäóнароäен факторинã, ñ и без реãреñ. Äеéноñтта на äрóæеñтâото 
е ñâúрзана ñ изâúрøâането на ñäелки по прехâúрляне на тúрãоâñки âземания, произти÷ащи от äоñтаâка на 
ñтоки или преäоñтаâянe на óñлóãи, аâанñиране на фактóри ñ отлоæено плащане, óпраâление и ñúбиране на 
тúрãоâñки âземания, покритие на креäитен риñк, финанñоâи и бизнеñ конñóлтации.

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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Асоциирани предприятия

Àñоциирано преäприятие е преäприятие, â което Áанката óпраæняâа зна÷ително âлияние, но не и контрол 
âúрхó финанñоâата и оператиâната мó политика. Инâеñтициите â аñоциирани преäприятия ñа от÷етени â 
конñолиäираните финанñоâи от÷ети на Áанката по метоäа на ñобñтâения капитал. Ñúãлаñно метоäа на 
ñобñтâения капитал инâеñтицията пúрâона÷ално ñе âпиñâа по неéната ñебеñтоéноñт, а баланñоâата ñóма ñе 
óâели÷аâа или намаляâа, за äа ñе признае äелúт на Áанката â пе÷албите или â заãóбите на преäприятието 
ñлеä äатата на приäобиâането мó. Äелúт на Áанката â пе÷албата или заãóбата на аñоциираното преäприятие 
ñе признаâа â пе÷албата или заãóбата на Ãрóпата. Äохоäите, полó÷ени ÷рез разпреäеление от аñоциираното 
преäприятие, намаляâат баланñоâата ñóма на инâеñтицията. Преиз÷иñляâане на баланñоâата ñóма моæе äа 
ñе налоæи ñúщо така и â резóлтат на промяна â процентния äял на Áанката â аñоциираното преäприятие, 
âñлеäñтâие на промени â капитала на преäприятието, които промени не ñа били отразени â пе÷албите 
или заãóбите мó. Поäобни промени моãат äа âúзникнат и â резóлтат на преоценката на имоти, маøини и 
ñúорúæения, на кóрñоâи разлики от âалóтни ñäелки. Äелúт на Ãрóпата â тези промени ñе отразяâа äиректно â 
неéния капитал.

“Райфайзен Лизинг България” ООД

“Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария” ООÄ е âпиñано â тúрãоâñкия реãиñтúр по фирмено äело № 1282/2004 ñúñ 
ñеäалище и аäреñ на óпраâление ãраä Ñофия. Преäметúт на äеéноñт е финанñоâ и оператиâен лизинã, óñлóãи и 
тúрãоâñка äеéноñт, ñâúрзани ñ приäобиâане, óпраâление и отäаâане поä наем на äâиæими âещи и неäâиæими 
имоти, ñтроителñтâо, конñóлтантñки óñлóãи. 

“Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария” ООÄ притеæаâа 100% ó÷аñтие â äúщерното преäприятие “Ðаéфаéзен Àóто 
Лизинã Áúлãария” ÅООÄ. За целите на конñолиäираните финанñоâи от÷ети “Ðаéфаéзен Àóто Лизинã Áúлãария” 
ÅООÄ ñе конñолиäира по метоäа на пúлната конñолиäация â от÷етите на “Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария” ООÄ.
Ãрóпата притеæаâа 24.5% от капитала на “Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария” ООÄ и преäприятието е âклю÷ено â 
тези конñолиäирани финанñоâи от÷ети по метоäа на ñобñтâения капитал. 

Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария актиâно приñúñтâа на бúлãарñкия лизинãоâ пазар âе÷е пета ãоäина като оñноâните 
проäóкти, преäлаãани на клиентите ñа: лизинã на ноâи и óпотребяâани преâозни ñреäñтâа, ñтроителна 
и ñелñкоñтопанñка техника, леки и теæкотоâарни камиони, ремаркета и мотокари, лизинã на маøини и 
оборóäâане, лизинã на неäâиæими имоти, както и лизинã на яхти.

“Дружество за касови услуги” 

През 2009 ã. Áанката приäоби акционерно ó÷аñтие от 20% â “Äрóæеñтâо за каñоâи óñлóãи“. 
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Прилоæените конñолиäационни метоäи ñа, както ñлеäâа:

34. Ñâúрзани лица

Ñ÷ита ñе, ÷е ñúщеñтâóâа ñâúрзаноñт меæäó лица, коãато еäното от тях моæе äа контролира или äа óпраæняâа 
зна÷ително âлияние âúрхó финанñоâите и оператиâните реøения на äрóãото лице, или лицата ñа контролирани 
от Áанката.   

Â реäоâната ñи äеéноñт Ãрóпата âлиза â разли÷ни âзаимоотноøения ñúñ ñâúрзани лица като например 
отпóñкане на креäити, приемане на äепозити или äрóãи ñäелки. 

Ó÷àñòèå â
êàïèòàëà êúì

31 äåêåìâðè
2010

Ó÷àñòèå â
êàïèòàëà êúì

31 äåêåìâðè
2009

Ìåòîä íà
êîíñîëèäàöèÿ

2010

Ìåòîä íà
êîíñîëèäàöèÿ

2009

„Ðàéôàéçåí Ñúðâèñèñ” ÅÀÄ 100% 100% Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

„Ðàéôàéçåí Àñåò Ìåíèäæìúíò Áúëãàðèÿ” ÅÀÄ 100% 100% Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

„Ðàéôàéçåí Çàñòðàõîâàòåëåí Áðîêåð” ÅÎÎÄ 100% 100% Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

„Ðàéôàéçåí Èìîòè” ÅÎÎÄ 100% 100% Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

„Ðàéôàéçåí Ôàêòîðèíã” ÅÎÎÄ 100% 100% Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

Ïúëíà
êîíñîëèäàöèÿ

„Ðàéôàéçåí Ëèçèíã Áúëãàðèÿ” ÎÎÄ 24.5% 24.5%
Ìåòîä íà

ñîáñòâåíèÿ
êàïèòàë

Ìåòîä íà
ñîáñòâåíèÿ

êàïèòàë
Ìåòîä íà

ñîáñòâåíèÿ
êàïèòàë

“Äðóæåñòâî çà êàñîâè óñëóãè” ÀÄ 20%
Ìåòîä íà

ñîáñòâåíèÿ
êàïèòàë

20%

Ñâúðçàíè ëèöà Âèä íà ñäåëêàòà Ñúñòîÿíèå êúì 
31 äåêåìâðè 2010 ã. 

Â õèëÿäè ëåâà 

Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà

Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà 

Âçåìàíèÿ îò áàíêè
Êðåäèòè è àâàíñè íà êëèåíòè

Ïîëîæèòåëíà ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò íà
 äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè

Äúëãîòðàéíè àêòèâè
Äðóãè àêòèâè

Äåïîçèòè îò áàíêè
Ïîëó÷åíè çàåìè îò áàíêè

Äåïîçèòè îò êëèåíòè
Ïðîâèçèè

280,289
15
25

7,604
811

297,220
431,643
77,414

615

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи
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35. Ñúбития ñлеä äатата на баланñа

Не ñа налице ñúбития ñлеä äатата на от÷ета за финанñоâото ñúñтояние, които изиñкâат корекции или 
äопúлнителни опоâеñтяâания âúâ финанñоâи от÷ети.

Ñâúðçàíè ëèöà Âèä íà ñäåëêàòà Ñúñòîÿíèå êúì 
31 äåêåìâðè 2010 ã. 

Â õèëÿäè ëåâà 

Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà

Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà

Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà

Äðóæåñòâà îò ãðóïàòà
Àñîöèèðàíè äðóæåñòâà

Àñîöèèðàíè äðóæåñòâà
Àñîöèèðàíè äðóæåñòâà
Àñîöèèðàíè äðóæåñòâà
Àñîöèèðàíè äðóæåñòâà

Àñîöèèðàíè äðóæåñòâà
Àñîöèèðàíè äðóæåñòâà
Àñîöèèðàíè äðóæåñòâà 

Îòðèöàòåëíà ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò íà
 äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè

Äðóãè ïàñèâè
Äúëãîâî-êàïèòàëîâè õèáðèäíè

 èíñòðóìåíòè
Ïðèõîäè îò ëèõâè

Ðàçõîäè çà ëèõâè
Ïðèõîäè îò òàêñè è êîìèñèîííè

Ðàçõîäè çà òàêñè è êîìèñèîííè
Íåòåí ðåçóëòàò îò ïðîìÿíà â

 ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà
 äåðèâàòèâíè èíñòðóìåíòè

Äðóãè àäìèíèñòðàòèâíè ðàçõîäè
Ïîëîæèòåëíà ñïðàâåäëèâà ñòîéíîñò íà
 äåðèâàòèâíè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè

Äåïîçèòè îò êëèåíòè
Ðàçõîäè çà ëèõâè

Ïðèõîäè îò òàêñè è êîìèñèîííè
Íåòåí ðåçóëòàò îò ïðîìÿíà â

ñïðàâåäëèâàòà ñòîéíîñò íà
 äåðèâàòèâíè èíñòðóìåíòè

Äðóãè àäìèíèñòðàòèâíè ðàçõîäè
Äðóãè îïåðàòèâíè ïðèõîäè

Ïðèõîäè îò äèâèäåíòè

382

1,286
178,813

6,338
19,369

530
1,917
1,569

7,795
41

21,972
790
302
34

504
577
705
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През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) разãúрна политиката ñи за корпоратиâна отãоâорноñт, 
ñâúрзана  ñ поäкрепа на мноæеñтâо проекти на праâителñтâени и непраâителñтâени орãанизации 
â óниñон ñ принципа на Ðаéфаéзен за âзаимопомощта и поäкрепата на âаæни за разâитието 
на общеñтâото практики.

“Избери, за äа помогнеø” – инициатиâата ñе разраñтâа

Âторото изäание на инициатиâата “Избери, за äа помоãнеø” ñе 
разраñна и обхâана поâе÷е äарители и меäиéни партньори и 
набра поâе÷е ñреäñтâа от преäхоäната ãоäина. Âклю÷ени бяха 
20 зäраâни, ñоциални, еколоãи÷ни и образоâателни проекта, 
кúм които ñлóæители на Ðаéфаéзенбанк äобаâиха още 10 като 
ли÷ен избор. 

Â инициатиâата Áанката ñе âклю÷âат и ñлóæителите на Ãрóпата 
â Áúлãария, които праâят ли÷ни äарения за проекти, които ñа 
зна÷ими, а кúм âñяко äарение Áанката äаряâа äопúлнително 
100 лâ.

Общо 2,945 ñлóæители напраâиха äарения, които заеäно ñ äарението от Áанката âúзлязоха 
на 372,623 лâ., а ñ âúнøните äарения – на 391,540 лâ. За óлеñнение на äарителите беøе 
âúâеäена âúзмоæноñтта äарения äа ñе праâят и ÷рез SMS ñúобщения.

Оñноâен партньор на “Избери, за äа помоãнеø” отноâо беøе интернет порталúт Dir.bg, ÷иéто 
ñлóæители ñúщо äариха â полза на преäпо÷итан от тях проект. Меäиите и аãенциите, които 
ñтанаха партньори на “Избери, за äа помоãнеø” през 2010 ã., ñа Áúлãарñкото национално 
раäио, Áúлãарñката национална телеâизия, â. "Ñтанäарт", Ноâа Телеâизия, â. "Трета âúзраñт", 
â. "Трóä", â. "24 ÷аñа", "Äарик Ðаäио", информационната аãенция Blitz.bg аãенцията за 
âúнøна реклама "ИÄÅÀ Комм", проäóцентñкото ñтóäио "Чó÷коâ браäúрñ" и рекламната 
аãенция "Оãилâи".

Кúм кампанията ñе приñúеäиниха и изâеñтни ли÷ноñти – телеâизионните âоäещи Ãала, Ники 
Кúн÷еâ и Äео, както и актьорúт Äеян Äонкоâ. Те безâúзмезäно âзеха ó÷аñтие â телеâизионния 
клип, коéто ñе излú÷и по 2 национални телеâизии и попóляризираха проектите, като âñеки 
от тях преäñтаâяøе по еäна от ñферите – ñоциална, зäраâеопазâане, еколоãия и кóлтóра и 
образоâание, â ñâоите преäаâания и на ñúбитията за кампанията, орãанизирани от Áанката.

За инициатиâата “Избери, за äа помоãнеø” през 2010 ã. 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ полó÷и няколко преñтиæни 
наãраäи. По âреме на Ãоäиøните ñи наãраäи Áúлãарñки форóм 
на бизнеñ лиäерите я обяâи за “Инâеñтитор â общеñтâото”, 
Меæäóнароäният форóм на бизнеñ лиäерите é âрú÷и наãраäата 
ENGAGE, която ñе приñúæäа за анãаæиране на неéните 
ñлóæители â оñúщеñтâяâане на актиâната é ñоциална политика. 
“Избери, за äа помоãнеø” беøе опреäелена за “Наé-прозра÷на 
äарителñка проãрама за 2009 ã.” от Áúлãарñкия äарителñки 
форóм по âреме на церемонията “Наé-ãолям корпоратиâен 
äарител” 2010 ã.

За óñпеøното анãаæиране на ñлóæителите ñи â ñâоята ñоциална политика Ðаéфаéзенбанк 
(Áúлãария) беøе отли÷ена и ñ наãраäата “Ñтимóлиране на äарителñтâото” от Фонäация 
“Чоâеøките реñóрñи â Áúлãария и еâроинтеãрацията” â рамките на наãраäите “Мениäæúр 
Ñоциални óñлóãи – 2010 ã.”

Êорпоратиâна ñоциална отгоâорноñт
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Áúлгаро-Аâñтриéñките проекти през 2010 г.

Âúâ фокóñа на ñпонñорñката политика на Ðаéфаéзенбанк отноâо бяха Áúлãаро-Àâñтриéñки 
проекти. За трета пореäна ãоäина Áанката поäкрепи Àâñтриéñките мóзикални ñеäмици â 
Áúлãария, орãанизирани от Àâñтриéñкото поñолñтâо â Ñофия. Â рамките на еäин меñец бяха 
преäñтаâени 28 концерта â 6 ãраäа â ñтраната. Оñâен клаñи÷еñка мóзика â проãрамата за 
пúрâи пúт бяха заñтúпени и äрóãи мóзикални æанроâе – фолклор, äæаз и рок. Àâñтриéñките 
мóзикални ñеäмици â Áúлãария отбелязаха и 150-ата ãоäиøнина от роæäението на аâñтриéñкия 
композитор Ãóñтаâ Малер.

През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк ñпонñорира форóма “Тóриñти÷еñка инфраñтрóктóра”, 
орãанизиран от тúрãоâñкия отäел на Àâñтриéñкото поñолñтâо. На форóма аâñтриéñки фирми 
преäñтаâиха ñâои проäóкти ñ прилоæение â тóризма и ñâúрзаната ñ неãо инфраñтрóктóра.

"Черноризец Храбúр" 2010 г.

Наãраäите за æóрналиñтика â пе÷атните меäии "Черноризец Храбúр", които 
ñе âрú÷âат еæеãоäно от Ñúюза на изäателите â Áúлãария, бяха поäкрепени от 
Ðаéфаéзенбанк за âтори пúт. За ñеäма пореäна ãоäина конкóрñúт наãраäи 
онези æóрналиñти â преñата, които ñа äали ñâоя приноñ â общеñтâения 
æиâот на ñтраната.

"Мúæ на гоäината"

През 2010 ã. Ðаéфаéзенбанк беøе ñпонñор на орãанизирания от националното Äарик Ðаäио 
конкóрñ "Мúæ на ãоäината" за 2010 ã. Ñлеä траäиционните номинации от æóрналиñти и 
поñлеäâалото ãлаñóâане â интернет, юбилеéното 20-о изäание на конкóрñа отли÷и мúæа 
на ãоäината, коéто ñпореä общеñтâеноñтта е äопринеñúл за разâитието на общеñтâено-
полити÷еñкия æиâот â ñтраната.

Корпоратиâна ñоциална отãоâорноñт
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Акционери

"Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл" ÀÃ – 100%

Наäзорен ñúâет

Преäñеäател на НÑ: Õåðáåðò Ñòåïè÷,

Преäñеäател на Упраâителния ñúâет на
“Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл” ÀÃ 

Членоâе на НÑ: Ïåòåð Ëåíêõ

Ïоул Алаí Коõåð
Фåðåíц Бåðшаí
Õуáåðò Фèгл
Клåмåíс Õалåð

Упраâителен ñúâет

Преäñеäател на УÑ: Ìом÷èл Аíäðååâ

Членоâе на УÑ: Цåíêа Ïåòêоâа

Еâåлèíа Ìèлòåíоâа

Аíè Аíгåлоâа

Наäåжäа Ìèõайлоâа

Акционерна ñтруктура
и упрaâителни органи
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Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ е äúщерно äрóæеñтâо на Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл 
(ÐÁИ), âоäеща óниâерñална банка â Централна и Изто÷на Åâропа (ЦИÅ) и еäин от âоäещите 
äоñтаâ÷ици на корпоратиâни и инâеñтиционни банкоâи óñлóãи â Àâñтрия. Тя âоäи на÷алото ñи 
от ñлиâането на ñúщеñтâени ÷аñти от бизнеñа на Ðаéфаéзен Централбанк Àâñтрия ÀÃ (ÐЦÁ) и 
Ðаéфаéзен Интернеøúнúл Áанк-Холäинã ÀÃ. Ñäелката беøе юриäи÷еñки финализирана през 
меñец октомâри 2010 ã. ÐÁИ е ñобñтâеноñт на ÐЦÁ, която притеæаâа 78.5% от капитала на 
Áанката. Оñтаналата ÷аñт ñе тúрãóâа ñâобоäно на Âиенñката фонäоâа борñа.

ÐÁИ преäлаãа корпоратиâно и инâеñтиционно банкиране за аâñтриéñки и меæäóнароäни 
компании, øирока мреæа от банкоâи и лизинãоâи äрóæеñтâа â ЦИÅ за корпоратиâни и 
инäиâиäóални клиенти, както и корпоратиâни и инâеñтиционни банкоâи óñлóãи â Àзия и 
оñноâните ñâетоâни финанñоâи центроâе. Äúщерни банки на Ãрóпата оперират â ñлеäните 
пазари â Централна и Изто÷на Åâропа:

 Àлбания   Raiffeisen Bank Sh.a.

 Áеларóñ   Priorbank, OAO

 Áоñна и Херцеãоâина  Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina

 Áúлãария   Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD

 Коñоâо   Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.

 Полøа    Raiffeisen Bank Polska S.A.

Ðóмúния   Raiffeisen Bank S.A.

Ðóñия    ZAO Raiffeisenbank

Ñлоâакия   Tatra banka, a.s.

Ñлоâения   Raiffeisen Banka d.d.

Ñúрбия    Raiffeisen banka a.d.

Украéна   VAT Raiffeisen Bank Aval

Унãария   Raiffeisen Bank Zrt.

Хúрâатñка   Raiffeisenbank Austria d.d.

Чехия    Raiffeisenbank a.s.

Компанията-маéка на тези банки е ÐÁИ, ÷ието акционерно ó÷аñтие â тях, â поâе÷ето ñлó÷аи, 
е 100% или по÷ти 100%. Â Ãрóпата Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл ñúщо така âклю÷âа мноãо 
лизинãоâи äрóæеñтâа (âклю÷ително по еäно â Казахñтан и Молäоâа) и мноæеñтâо äрóãи 
äоñтаâ÷ици на финанñоâи óñлóãи.

Â Запаäна Åâропа и Ñúеäинените американñки щати ÐÁИ оперира ÷рез клон â Лонäон 
и преäñтаâителни офиñи âúâ Франкфóрт, Маäриä, Милано, Париæ, Ñтокхолм и Ню Йорк, 
както и ÷рез финанñоâа компания â Ню Йорк и äúщерна банка â Малта. Â Àзия – âторият 
ãеоãрафñки фокóñ на Ãрóпата, ÐÁИ óпраâляâа клоноâе â Пекин, Хиамен (Китаé) и Ñинãапóр, 
финанñоâа компания â Хонã Конã, както и преäñтаâителни офиñи â ãраä Хо Ши Мин, Хонã Конã, 
Мóмбаé и Ñеóл. Тоâа ñилно приñúñтâие яñно о÷ертаâа ñтратеãията на Ãрóпата на разâиâащите 
ñе пазари.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Â äопúлнение на банкоâите äеéноñти ÐÁИ óпраâляâа и няколко ñпециализирани компании â 
ЦИÅ, които преäлаãат разнообразни реøения â ñферата на ñлиâанията и приäобиâанията, 
капиталоâите инâеñтиции, неäâиæимите имоти, óпраâлението на проекти и óпраâлението на 
фонäоâе.

Поñтоянният анãаæимент на Ãрóпата ÐÁИ кúм ка÷еñтâото е отразен â мноæеñтâо меñтни и 
меæäóнароäни наãраäи, âклю÷ително от âоäещи финанñоâи меäии като The Banker, Euromoney 
и Global Finance.

РЦÁ и аâñтриéñката банкоâа група Раéфаéзен

ÐÁИ е äúщерно äрóæеñтâо на базираната âúâ Âиена ÐЦÁ. Оñноâана през 1927 ã., ÐЦÁ 
е óпраâляâащата компания за цялата Ãрóпа ÐЦÁ и ãлаâната инñтитóция на аâñтриéñката 
банкоâа ãрóпа Ðаéфаéзен, която е наé-ãолямата банкоâа ãрóпа â ñтраната.

Ãрóпата Ðаéфаéзен óпраâляâа около еäна ÷етâúрт от целия банкоâ бизнеñ â Àâñтрия и 
притеæаâа наé-ãолямата банкоâа мреæа â ñтраната ñ поâе÷е от 527 незаâиñими банки и 
1,684 клона â края на 2010 ã. Кúм края на 2010 ã. актиâите на Ãрóпата âúзлизат на 255 
млрä. еâро.  Триреäната ñтрóктóра на Ãрóпата ñе ñúñтои от меñтни банки Ðаéфаéзенбанк, 
реãионални банки Ðаéфаéзен â отäелните проâинции и ÐЦÁ като ãлаâна инñтитóция. Áанките 
Ðаéфаéзенбанк ñа ÷аñтни кооператиâни креäитни инñтитóции, които ñе óпраâляâат като 
óниâерñални банки, преäлаãащи банкиране на äребно. Áанките Ðаéфаéзенбанк âúâ âñяка 
проâинция притеæаâат ñúотâетните реãионални банки Ðаéфаéзен, които като цяло притеæаâат 
близо 88% от обикноâените акции на ÐЦÁ. Кооператиâната иäея, âúрхó която е изãраäена 
орãанизацията Ðаéфаéзен, отразяâа принципите и äеéноñтта на Ãерманñкия ñоциален 
реформатор Фриäрих Âилхелм Ðаéфаéзен (1818–1888).

www.rbinternational.com 
www.rzb.at
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"Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария" ООÄ е оñноâано през 2004 ã. ñ акционери Ðаéфаéзенбанк 
(Áúлãария) ÅÀÄ (24.5%) и "Ðаéфаéзен Лизинã Интернеøúнúл" ÃмбХ (75.5%). Ðаéфаéзен Лизинã 
Áúлãария притеæаâа 100% от äялоâете на "Ðаéфаéзен Àóто Лизинã Áúлãария" ÅООÄ.

Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария актиâно приñúñтâа на бúлãарñкия лизинãоâ пазар âе÷е ñеäма 
ãоäина, като оñноâните проäóкти, преäлаãани на клиентите ñа лизинã на ноâи и óпотребяâани 
преâозни ñреäñтâа, ñтроителна и ñелñкоñтопанñка техника, леки и теæкотоâарни камиони, 
ремаркета и мотокари, маøини и оборóäâане, както и лизинã на неäâиæими имоти.

Кúм 31 äекемâри 2010 ã. Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария и Ðаéфаéзен Àóто Лизинã Áúлãария 
äоñтиãат пазарен äял от 7.74% и заемат пето мяñто на пазара на база лизинãоâ портфеéл 
(ñтатиñтика на Áúлãарñка нароäна банка и äанни от Áúлãарñката аñоциация за лизинã). 
Общият обем на лизинãоâия пазар кúм 31 äекемâри 2010 ã. âúзлиза на 4,027 млн. лâ., което 
преäñтаâляâа намаление от 954 млн. лâ., ñраâнено ñ 31 äекемâри 2009 ã.

Кúм 31 äекемâри 2010 ã. общо актиâите на Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария и Ðаéфаéзен Àóто 
Лизинã Áúлãария äоñтиãат 334 млн. лâ.

Кúм края на 2010 ã. нетните âземания на Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария и Ðаéфаéзен Àóто 
Лизинã Áúлãария по лизинãоâи äоãоâори âúзлизат на 307 млн. лâ. Лизинãоâите актиâи ñа 
разпреäелени, както ñлеäâа: преâозни ñреäñтâа – 65.5%, оборóäâане – 20.3% и неäâиæими 
имоти – 14.2%.

Клиентите на Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария и Ðаéфаéзен Àóто Лизинã Áúлãария ñа ãолеми 
корпоратиâни клиенти, които преäñтаâляâат 75.9% от целия портфеéл, ñлеäâани от малки и 
ñреäни преäприятия – 14.3% и физи÷еñки лица – 9.8% .

През 2010 ã. приâле÷еният и óñâоен ñреäноñро÷ен и äúлãоñро÷ен финанñоâ реñóрñ äоñтиãна 
304 млн. лâ., от които 49 млн. лâ. от меæäóнароäни финанñоâи инñтитóции.

Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария и Ðаéфаéзен Àóто Лизинã Áúлãария имат реãиñтрирани 17 клона 
на територията на Áúлãария.

Раéфаéзен Лизинг Áúлгария

Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария
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"Ðаéфаéзен Заñтрахоâателен Áрокер" ÅООÄ е äрóæеñтâо, оñноâано през 2006 ã., 100% 
ñобñтâеноñт на Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ. Ðаéфаéзен Заñтрахоâателен Áрокер е 
âпиñано â реãиñтúра на заñтрахоâателните брокери на 30 март 2006 ã. ñ реøение №250-ЗÁ 
на Комиñията за финанñоâ наäзор.

Äеéноñтта на äрóæеñтâото е ñâúрзана ñ поñреäни÷еñтâо при ñклю÷âане на заñтрахоâателни 
äоãоâори меæäó клиентите на Áрокера и заñтрахоâателните компании Ðаéфаéзен 
Заñтрахоâателен Áрокер анализира и проó÷âа заñтрахоâателния пазар, преäлаãа 
заñтрахоâателни проäóкти, ñúобразени ñ инäиâиäóалните потребноñти на âúзлоæителите, 
аäминиñтрира заñтрахоâателни äоãоâори и оказâа ñúäеéñтâие при âúзникâане на 
заñтрахоâателни ñúбития.

Клиентите на "Ðаéфаéзен Заñтрахоâателен Áрокер" ÅООÄ ñа креäитополó÷атели на 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ , лизинãополó÷атели на "Ðаéфаéзен Лизинã Áúлãария" ООÄ и 
"Ðаéфаéзен Àóто Лизинã Áúлãария" ÅООÄ, "Ðаéфаéзен Имоти" ÅООÄ, както и клиенти изâúн 
ãрóпата Ðаéфаéзен.

Кúм 31 äекемâри 2010 ã. Ðаéфаéзен Заñтрахоâателен Áрокер има реализиран премиен 
прихоä кúм заñтрахоâателни компании â размер на 23.45 млн. лâ.

Раéфаéзен Заñтрахоâателен Áрокер
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Ïазарен Дял/Актиâи поä Упраâление 

През 2010 ã. "Ðаéфаéзен Àñет Мениäæмúнт (Áúлãария)" ÅÀÄ (ÐÀМ) затâúрäи лиäерñката 
ñи позиция на пазара на óпраâление и проäаæба на колектиâни инâеñтиционни ñхеми и 
äоâерително óпраâление. Тоâа ñе äúлæи на óñпеøното прилаãане на актиâната пазарна 
ñтратеãия на äрóæеñтâото, партньорñтâото ñ еäноли÷ния ñобñтâеник Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) 
ÅÀÄ и близкото ñúтрóäни÷еñтâо ñ Ðаéфаéзен Кепитúл Мениäæмúнт.

ÐÀМ проäúлæи äа бúäе еäинñтâеното óпраâляâащо äрóæеñтâо (УÄ) на пазара, преäлаãащо 
еäноâременно меñтни и ÷óæäеñтранни äоãоâорни фонäоâе. 

 

ÐÀМ орãанизира и äиñтрибóтира øеñт бúлãарñки фонäа, покриâащи целия риñкоâ ñпектúр 
– ниñкориñкоâ, баланñиран и âиñокориñкоâ. Кúм 31 äекемâри 2010 ã. актиâите â øеñтте 
меñтни фонäа наäхâúрлиха 140 млн. лâ., което ñúотâетñтâа на 30.16% пазарен äял. Âúпреки 
ãлобалната финанñоâа криза, ÐÀМ óâели÷и пазарния ñи äял ñпрямо конкóрентните УÄ, ÷рез 
по-ефектиâно преñтрóктóриране на портфеéлите на óпраâляâаните фонäоâе и ÷рез актиâните 
óñилия на отäел Проäаæби и Маркетинã за запазâане на ñúщеñтâóâащата клиентñка база.

 

Раéфаéзен Аñет Мениäæмúнт (Áúлгария)
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Ноâи проäукти и инициатиâи/Êлиентñка база

През янóари 2010 ã. ÐÀМ ñтартира проäаæбата на äялоâе на ÄФ Ðаéфаéзен (Áúлãария) 
Защитена Инâеñтиция â еâро. Фонäúт е ñ конñерâатиâен профил и е алтернатиâа на 
краткоñтро÷ните и ñреäноñро÷ни äепозити. За пúрâата ãоäина от ñúщеñтâóâането ñи фонäúт 
акóмóлира актиâи на ñтоéноñт наä 19 млн. еâро, ñ което ñтана âторият по ãолемина äоãоâорен 
фонä â Áúлãария ñлеä Ðаéфаéзен (Áúлãария) Фонä Пари÷ен Пазар. Âúâ фонäа инâеñтират 
както физи÷еñки, така и юриäи÷еñки лица.

През март 2010 ã. ÐÀМ ñтартира и проäóкта Инäиâиäóален инâеñтиционен план (ИИП). 
Инäиâиäóалният инâеñтиционен план преäñтаâляâа перñонална ñхема за периоäи÷но 
инâеñтиране на ñреäñтâа â избран от клиентите âзаимен фонä, â заâиñимоñт от техните цели 
и ãотоâноñт за поемане на риñк. 

Áроят на клиентите на äрóæеñтâото â края на 2010 ã. е 1,464, като корпоратиâните и 
инñтитóционални инâеñтитори ñа 79. Отноñителният äял на инâеñтициите от тази ãрóпа â 
óпраâляâаните от ÐÀМ фонäоâе е наä 50%.

Уñпореäно ñ óñпеøната äеéноñт по äиñтрибóция и óпраâление на äоãоâорни фонäоâе, през 
2010 ã. "Ðаéфаéзен Àñет Мениäæмúнт (Áúлãария)" ÅÀÄ ñе óтâúрäи и като лиäер â ñеãмента 
на äоâерителното óпраâление на ñреäñтâа. Кúм 31 äекемâри 2010 ã. äрóæеñтâото óпраâляâа 
ñреäñтâа на 15 äоâерители ñ актиâи на ñтоéноñт 37 млн. лâ. Оñноâната ÷аñт от ñреäñтâата (наä 
80% от общите актиâи поä äоâерително óпраâление) ñа на инñтитóционални инâеñтитори.

Кúм 31 äекемâри 2010 ã. общият размер на нетните актиâи поä óпраâление на "Ðаéфаéзен 
Àñет Мениäæмúнт (Áúлãария)" ÅÀÄ наäâиøаâа 177 млн. лâ. 

РÊМ Фонäоâе

През 2010 ã. проäúлæи óñпеøното преäлаãане на äоãоâорните фонäоâе на Ðаéфаéзен 
Кепитúл Мениäæмúнт Âиена. Áрóтните проäаæби на 11-те фонäа, реãиñтрирани â Áúлãария, 
наäхâúрли 6 млн. еâро. 

Преäâиä ноâите âúзмоæноñти, които преäлаãа поñтрецеñионният периоä, ñе прецени, ÷е 
обоãатяâането на проäóктоâия микñ ñ ноâи инâеñтиционни теми, ñâúрзани ñ тези âúзмоæноñти, 
би било аäекâатно реøение.  

Âúâ âрúзка ñ ãорното, â на÷алото на 2011 ã. ñе планира реãиñтрацията на ноâи ÷етири 
ñекторни ÐКМ фонäоâе – Ðаéфаéзен-Åнерãиéни-Àкции, Ðаéфаéзен-Инфраñтрóктóрни-Àкции, 
Ðаéфаéзен-Àктиâени-Ñтоки и Ðаéфаéзен-Защита От Инфлация-Фонä.

Инâеñтиционен поäхоä и поñтигната äохоäноñт 

"Ðаéфаéзен Àñет Мениäæмúнт (Áúлãария)" ÅÀÄ прилаãа аналити÷ната, информационна и 
профеñионална екñпертиза на Ãрóпата Ðаéфаéзен при âзимане на инâеñтиционни реøения, 
конñтрóирането на портфеéли на меñтни фонäоâе и поñлеäâащото им óпраâление. 

2010 моæе äа ñе опреäели като ãоäината, â която оñноâните макроикономи÷еñки показатели 
на âоäещите разâити икономики ñе ñтабилизираха. Капиталоâите пазари от÷етоха äобúр 
рúñт, преäâиä мащабните мерки, които бяха âзети от праâителñтâата и централните банки на 
полити÷еñко и икономи÷еñко ниâо. 
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Â Áúлãария âоäещият инäекñ на ÁФÁ SOFIX приклю÷и 2010 ã. ñ пониæение от 15.2% â 
ñраâнение ñ 2009 ã. Àктиâноñтта на инâеñтиторите ñе ñтабилизира на преäелно ниñки 
ниâа. Âолатилноñтта ñе âúрна кúм нормални ñтоéноñти, но фóнäаментално икономиката на 
Áúлãария проäúлæаâа äа изоñтаâа â разâитието ñи ñпрямо поâе÷ето ñтрани от ÅÑ. 

Â поä÷ертано трóäната бизнеñ ñреäа през 2010 ã. беøе ñлеäâана политика на äиâерñификация 
на портфеéлите на óпраâляâаните от ÐÀМ фонäоâе на разâитите капиталоâи пазари. 
Инâеñтиционният фокóñ беøе измеñтен от ниñколикâиäните äрóæеñтâа на ÁФÁ âúрхó 
инñтрóменти и пазари ñ âиñока ликâиäноñт и ефектиâноñт. През 2010 ã. беøе запазена 
проâеæäаната конñерâатиâна инâеñтиционна политика. О÷акâанията ни през 2011 ã. ñа тя 
äа еâолюира поñтепенно â поñока óâели÷аâане на äела на акциите за ñметка на ñâобоäните 
ñреäñтâа и инñтрóментите ñ фикñирана äохоäноñт â портфеéлите на риñкоâите фонäоâе.

Преäñтаâянето на óпраâляâаните от ÐÀМ фонäоâе през 2010 ã. е, както ñлеäâа: 

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Фонä Облиãации е лиäер по äохоäноñт â конñерâатиâния 
риñкоâ ñеãмент.

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Фонä Пари÷ен Пазар е наé-ãолемият Äоãоâорен Фонä â 
Áúлãария ñ 34% пазарен äял при фонäоâете ñ конñерâатиâен риñкоâ профил. 

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Фонä Защитена Инâеñтиция â Åâро äоñтиãна 19.86 млн. еâро 
размер на нетната ñтоéноñт на актиâите (НÑÀ) и â момента е âторият по ãолемина 
äоãоâорен фонä â Áúлãария ñлеä Ðаéфаéзен Фонä Пари÷ен Пазар.

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Áаланñиран Фонä е на ÷етâúрто мяñто по äохоäноñт â 
баланñирания риñкоâ ñеãмент.

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Фонä Àкции е на пето мяñто по äохоäноñт при наé-риñкоâите 
фонäоâе.

Äохоäноñтите по фонäоâе ñа, както ñлеäâа:

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Фонä Пари÷ен Пазар – Ãоäиøна äохоäноñт (6.06%) 

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Фонä Облиãации – Ãоäиøна äохоäноñт (6.53%)

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Áаланñиран Фонä – Ãоäиøна äохоäноñт (0.14%) 

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Áаланñиран Äолароâ Фонä – Ãоäиøна äохоäноñт (-5.50%) 

Ðаéфаéзен (Áúлãария) Фонä Àкции – Ãоäиøна äохоäноñт (-5.38%)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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213www.rbb.bg

Раéфаéзен Факторинг ЕООД

"Ðаéфаéзен Факторинã" ÅООÄ е äрóæеñтâо, оñноâано през 2007 ã., 100% ñобñтâеноñт на 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ.

Äеéноñтта на äрóæеñтâото е ñâúрзана ñ изâúрøâането на ñäелки по прехâúрляне на тúрãоâñки 
âземания, произти÷ащи от äоñтаâка на ñтоки или преäоñтаâенe на óñлóãи, аâанñиране на 
фактóри ñ отлоæено плащане, óпраâление и ñúбиране на тúрãоâñки âземания, покритие на 
креäитен риñк, финанñоâи и бизнеñ конñóлтации.

Ðаéфаéзен Факторинã преäлаãа âúтреøен и меæäóнароäен факторинã, ñ и без реãреñ.

Ðаéфаéзен Факторинã e пúрâият бúлãарñки ÷лен на International Factors Group, меæäóнароäна 
орãанизация на факторинã компании, âклю÷âаща 58 ñтрани и 134 ÷леноâе. Â резóлтат 
на ÷ленñтâото ñи Ðаéфаéзен Факторинã е â позиция äа преäлаãа екñпортен и импортен 
факторинã.
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Раéфаéзен Имоти ЕООД

"Ðаéфаéзен Имоти" ÅООÄ е компания за неäâиæими имоти, 100% ñобñтâеноñт на 
Ðаéфаéзенбанк (Áúлãария) ÅÀÄ. От оñноâаâането ñи през 2007 ã. äрóæеñтâото поñлеäоâателно 
ñи пропраâя пúт кúм ÷елните меñта â клаñациите за компании за профеñионални óñлóãи за 
неäâиæими имоти.

Ðаéфаéзен Имоти преäлаãа øирок ñпектúр от поñреäни÷еñки и конñóлтантñки óñлóãи на 
÷аñтни лица и корпоратиâни клиенти, както ñ æилищни, така и ñ бизнеñ имоти – офиñни, 
тúрãоâñки и инäóñтриални площи, имоти и парцели.

Áазата ñ äанни и поäбрани оферти на компанията âклю÷âа актóални преäлоæения за æилищни 
и бизнеñ имоти – както проекти ноâо ñтроителñтâо на меñтни и меæäóнароäни ñтроителни и 
инâеñтиционни компании, така и обекти от âтори÷ния пазар.  

Оñâен поñреäни÷еñки óñлóãи по ñäелки ñ неäâиæими имоти като покóпко-проäаæба и отäаâане 
поä наем, компанията преäлаãа и инâеñтиционно конñóлтиране, пазарни проó÷âания и 
анализи и маркетинãoâо обñлóæâане за ñâоите ñтратеãи÷еñки партньори.

Кúм края на 2010 ã. Ðаéфаéзен Имоти оñúщеñтâяâа äеéноñтта ñи ñ национално покритие 
÷рез офиñите ñи â Ñофия, Плоâäиâ, Âарна, Áóрãаñ, Ðóñе и Плеâен. Â компанията работят 
ñпециалиñти ñ опит приäобит â работата им по наé-ãолемите и óñпеøни инâеñтиционни 
проекти â ñферата на неäâиæимите имоти â Ñофия и ñтраната.

Ðаéфаéзен Имоти e ÷лен на Националното ñäрóæение неäâиæими имоти и акиâно ñи 
ñúтрóäни÷и ñ C.E.I. (Åâропеéñката конфеäерация на аãентите на неäâиæими имоти), 
CEREAN (Централноеâропеéñката мреæа на аñоциациите за неäâиæими имоти), FIABCI 
(Меæäóнароäната феäерация за неäâиæими имоти) и NAR (Националната аñоциация на 
поñреäниците при проäаæба на неäâиæими имоти).



Ðаéфаéзен - накратко
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Раéфаéзен - накратко

Меæäóнароäното лоãо на Ðаéфаéзен преäñтаâляâа äâе ñтилизирани 
конñки ãлаâи, които ñе преñи÷ат. Неãоâите корени моãат äа бúäат открити 
ñтотици ãоäини назаä â траäициите на еâропеéñките нароäи. То е ñимâол 
на защитата от злото и âñе още моæе äа бúäе открито âúрхó покриâите 
на ñелñките кúщи â Централна Åâропа. Ñпореä целите на оñноâателите, 
÷леноâете на Ðаéфаéзен, ñе преäпазâат от икономи÷еñки риñкоâе, като 
ñе обеäиняâат â кооператиâ и затоâа избират преñе÷ените конñки ãлаâи 
като емблема на защита поä еäин общ покриâ. Лоãото ñе разâиâа като 
äобре позната и позитиâно приемана меæäóнароäна тúрãоâñка марка и 
ñе използâа â целия ñâят.  

Áанкоâата ãрóпа Ðаéфаéзен е наé-ãолямата банкоâа ãрóпа â Àâñтрия по 
отноøение на актиâите. Кúм края на 2010 ã. конñолиäираните é актиâи 
âúзлизат на 255 млрä. еâро, което преäñтаâляâа еäна ÷етâúрт от меñтния 
банкоâ бизнеñ и наé-ãолямата банкоâа мреæа от 2,200 незаâиñими банки 
и банкоâи офиñи и около 23,000 ñлóæители. Áанкоâата ãрóпа Ðаéфаéзен 
ñе ñúñтои от банките Ðаéфаéзен на меñтно ниâо, Ðеãионалните банки 
Ðаéфаéзен â проâинциите и ÐЦÁ като ãлаâна инñтитóция. ÐЦÁ ñúщо така 
иãрае ролята на “âрúзка” меæäó неéните меæäóнароäни операции и 
банкоâата ãрóпа Ðаéфаéзен. Áанките Ðаéфаéзен ñа ÷аñтни кооператиâни 
креäитни инñтитóции, äеéñтâащи като óниâерñални банки за банкиране 
на äребно. Âñяка проâинциална Ðаéфаéзен банка притеæаâа ñúотâетните 
реãионални банки, които като цяло ñа ñобñтâеник на приблизително 88% 
от акциите на ÐЦÁ.

Коренúт на банките Ðаéфаéзен е â инициатиâата на ãерманñкия ñоциален 
реформатор Фриäрих Âилхелм Ðаéфаéзен (1818–1888), коéто ñ 
оñноâаâането на пúрâата кооператиâна банкоâа аñоциация през 1862 ã., полаãа 
оñноâите на ãлобалната орãанизация на кооператиâните ñúюзи Ðаéфаéзен. 
Ñамо 10 ãоäини ñлеä ñúзäаâането на пúрâия банкоâ кооператиâ Ðаéфаéзен 
â Àâñтрия през 1886 ã. âе÷е 600 ñпеñтоâни и креäитиращи банки работят 
ñпореä ñиñтемата Ðаéфаéзен â цялата ñтрана. Ñпореä оñноâния принцип 
на Ðаéфаéзен за âзаимопомощта, защитата на интереñите на ÷леноâете е 
наé-âаæната цел â бизнеñа.

"Ðаéфаéзен Áанк Интернеøúнúл" ÀÃ (ÐÁИ) приема както Àâñтрия, кúäето е 
âоäеща корпоратиâна и инâеñтиционна банка, така и Централна и Изто÷на 
Åâропа (ЦИÅ), за ñâоé âúтреøен пазар. Â ЦИÅ, ÐÁИ óпраâляâа øирока 
мреæа от äúщерни банки, лизинãоâи компании и мноãоброéни äоñтаâ÷ици 
на ñпециализирани финанñоâи óñлóãи на 17 пазара. Â Àâñтрия ÐÁИ е еäна 
от âоäещите тúрãоâñки и инâеñтиционни банки. Тя ñúщо така приñúñтâа â 
ñâетоâните финанñоâи центроâе и има клоноâе и преäñтаâителни офиñи 
â Àзия. Кúм края на 2010 ã. около 60,000 ñлóæители на ÐÁИ обñлóæâат 
около 14 млн. клиенти ÷рез около 3,000 офиñа. Àктиâите на ãрóпата 
âúзлизат на 131.2 млрä. еâро.

Тя âоäи на÷алото ñи от ñлиâането на "Ðаéфаéзен Интернеøúнúл Áанк-
Холäинã" ÀÃ и ñúщеñтâени ÷аñти от бизнеñа на "Ðаéфаéзен Централбанк 
Àâñтрия" ÀÃ (ÐЦÁ) през еñента на 2010 ã. Като ñи оñиãóри äобúр äоñтúп 
äо инäиâиäóални и корпоратиâни клиенти и ÷рез ñлиâането на ãрóпи 
проäóкти на ÐИ и ÐЦÁ, ÐÁИ ñе преóñтрои ñтратеãи÷еñки като óниâерñална 
банкоâа ãрóпа â оñноâния за нея реãион Централна и Изто÷на Åâропа. Чрез 
преäлаãането на ñúâременно óпраâление на риñка и зна÷ително поäобрен 
äоñтúп äо капиталоâия пазар и äо âñи÷ки неéни проäóкти Áанката е äобре 
поäãотâена за ñâоето бúäещо разâитие и за бúäещи преäизâикателñтâа.
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РЦБ

Групата РЦБ

Àкциите на ÐÁИ, които ñа âклю÷ени â ATX, DJ Euro Stoxx Banks и äрóãи 
âоäещи инäекñи, ñе тúрãóâат на фонäоâата борñа âúâ Âиена. Приблизително 
21.5% от акциите ñа притеæание на меæäóнароäни инâеñтитори, наé-âе÷е 
â Обеäиненото кралñтâо и ÑÀЩ, както и на инäиâиäóални инâеñтитори â 
Àâñтрия. Оñтаналата ÷аñт (около 78.5%) инäиректно ñа притеæание на 
ÐЦÁ. Ñ äúлãоñро÷ен реéтинã “À” (S&P, Fitch) и “A1” (Moody’s) ÐÁИ ñúщо така 
е реäоâен емитент на äúлãоâи ценни книæа.  

Оñноâана през 1927 ã., "Ðаéфаéзен Централбанк Àâñтрия" ÀÃ (ÐЦÁ) 
е ãлаâната инñтитóция на аâñтриéñката банкоâа ãрóпа Ðаéфаéзен и 
преäñтаâляâа ñâоеобразен центúр на цялата ãрóпа ÐЦÁ, âклю÷ително ÐÁИ. 
ÐЦÁ е оñноâната âрúзка меæäó аâñтриéñката банкоâа ãрóпа Ðаéфаéзен и 
ÐÁИ ñ неéната мреæа от банки â Централна и Изто÷на Åâропа (ЦИÅ) и 
мноæеñтâо äрóãи меæäóнароäни операции 

Ãрóпата е ñобñтâеноñт и ñе óпраâляâа от ÐЦÁ. Ðаéфаéзен Интернеøúнúл е 
наé-ãолямата от наé-ãолямата ÷аñт от Ãрóпата. 
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Централа
Ñофия 1504 
óл. ”Ãоãол” 18/20 
Тел.: 02 919 85 101
Факñ: 02 943 45 28

Офиси на Райфайзенбанк 
(България) ЕАД в София:

София - Главен офис
Ñофия 1504
óл. “Ãоãол” 18/20
Тел.: 02 919 85 715/716/
717
Факñ: 02 919 85 139

София 2
Ñофия 1000
óл. “Ñúборна” 5
Тел.: 02 980 99 85
Факñ: 02 980 30 42

София 3
Ñофия 1750
æ.к. ”Млаäоñт” 1, бл. 30, âх. Â
Тел.: 02 976 09 60/67/
68/76
Факñ: 02 975 31 58

София 4
Ñофия 1303
бóл. ”Тоäор Àлекñанäроâ” 132
Тел.: 02 915 99 21/22
Факñ: 02 981 19 21

София 5
Ñофия 1606
бóл. ”Ãенерал Тотлебен” 5
Тел.: 02 915 79 13/14/15
Факñ: 02 953 28 80

София 6
Ñофия 1421
бóл. ”Áúлãария” 49,
Áизнеñ центúр ”Âитоøа” 49
Тел.: 02 818 19 14/15
Факñ: 02 958 99 61

София 7
Ñофия 1324
æ.к. ”Люлин” 6,
бóл. ”Äæаâахарлал Нерó” 41
Тел.: 02 921 69 12
Факñ: 02 925 23 71

София 8
Ñофия 1715
Áизнеñ парк Ñофия,
ñãраäа 11 À
Тел.: 02 970 57 12
Факñ: 02 974 20 19

София 9
Ñофия 1330
æ.к. “Краñна поляна”,
бóл. “Никола Мóøаноâ”,
бл. 331
Тел.: 02 812 60 53
Факñ: 02 920 11 34

София 10
Ñофия 1220
æк “Наäеæäа”,
бóл. “Ломñко øоñе”, бл. 171
Тел.: 02 813 40 13
Факñ: 02 936 11 93

София 11
Ñофия 1463
óл. “Хриñто Ñтамболñки” 3
Тел.: 02 917 81 13/14
Факñ: 02 954 93 86

София 12
Ñофия 1202
бóл. “Мария Лóиза” 65
Тел.: 02 926 40 43
Факñ: 02 980 07 81

София 14
Ñофия 1111
бóл. “Шип÷енñки прохоä” 43
Тел.: 02 817 18 63/64
Факñ: 02 971 20 08

София 15
Ñофия 1407
бóл. “Никола Âапцароâ” 55,
Áизнеñ ñãраäа ÅКÑПО 2000
Тел.: 02 819 00 61/62
Факñ: 02 868 20 80

София 16
Ñофия 1303
бóл. “Хриñто Áотеâ” 79
Тел.: 02 813 80 61/62
Факñ: 02 931 10 38

София 17
Ñофия 1700
óл. “Униâерñитетñки парк” 1,
Центúр за образоâание 
и кóлтóра “Илиеâ”
Тел.: 02 819 04 32
Факñ: 02 962 50 42

София 18
Ñофия 1517
бóл. “Áотеâãраäñко øоñе”, 
бл. 4, âх. Ã-Å
Тел.: 02 819 03 61/62
Факñ: 02 945 44 22

София 19
Ñофия 1000
бóл. “Âаñил Леâñки” 93À
Тел.: 02 939 60 11/12
Факñ: 02 980 23 77

София 20
Ñофия 1612
бóл. “Цар Áориñ III” 7,
âх. À и Á
Тел.: 02 805 16 12/13
Факñ: 02 952 38 78

София 21
Ñофия 1113
бóл. “Цариãраäñко Шоñе” 101
Тел.: 02 817 43 42/47
Факñ: 02 973 39 86
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София 22
Ñофия 1750
æ.к. ”Млаäоñт” 1,
Покрит пазар ”Ñахароâ”
Тел.: 02 976 49 11/12
Факñ: 02 974 50 30

София 23
Ñофия 1712
æ.к. “Млаäоñт” 3, бл. 304
Тел.: 02 817 50 11/12
Факñ: 02 974 44 79

София 24
Ñофия 1504
бóл. “Янко Ñакúзоâ” 10 
Тел.: 02 819 27 11/12/13
Факñ: 02 943 40 74

София 25
Ñофия 1202
бóл. “Мария Лóиза” 92
Тел.: 02 923 19 51/52
Факñ: 02 931 03 19

София 26
Ñофия 1612
бóл. “Цар Áориñ III” 124À
Тел.: 02 808 17 52
Факñ: 02 955 96 32

София 27
Ñофия 1300
бóл. “Àл. Ñтамболиéñки” 50
Тел.: 02 800 48 11/12
Факñ: 02 920 17 38

София 28
Ñофия 1421
óл. “Âиñкяр планина” 9
Тел.: 02 965 98 12/14
Факñ: 02 962 18 55

София 29
Ñофия 1574
óл. “Теменóãа” 3
Тел.: 02 971 21 96
Факñ: 02 870 10 86

София 30
Ñофия 1000
бóл. “Ã. Ñ. Ðакоâñки” 111
Тел.: 02 923 44 11/12
Факñ: 02 980 23 72

София 31
Ñофия 1421
бóл. “Àрñеналñки” 11 
Тел.: 02 806 58 22
Факñ: 02 963 13 28

София 32
Ñофия 1336
æ.к. “Люлин” 3,
бóл. “Царица Йоана”, бл. 387
Тел.: 02 814 43 12
Факñ: 02 826 35 34

София 33
Ñофия 1000
пл. “Ñâета Неäеля” 5
Тел.: 02 915 65 11
Факñ: 02 988 35 21

София 34
Ñофия 1040 
бóл. “Âаñил Леâñки” 126
Тел.: 02 806 27 12
Факñ: 02 943 34 74

София 35
Ñофия 1680
бóл. “Ãоце Äел÷еâ” 76
Тел.: 02 815 75 52
Факñ: 02 858 65 89

София 36
Ñофия 1618
кâ. ”Паâлоâо”,
óл.”Àл. Пóøкин” 13
Тел.: 02 808 27 42
Факñ: 02 955 44 76

София 37
Ñофия 1113
бóл. “Цариãраäñко øоñе” 12
Тел.: 02 807 43 11
Факñ: 02 870 55 84

София 38
Ñофия 1584
æ.к. “Äрóæба” 2,
бóл. “Цâ. Лазароâ” 120
Тел.: 02 807 95 12
Факñ: 02 979 06 27

София 42
Ñофия 1113
бóл. “Ф. Ж. Кюри” 18À
Тел.: 02 807 79 72
Факñ: 02 971 13 08

София 44
Ñофия 1606
бóл. ”Праãа” 8
Тел.: 02 895 39 12
Факñ: 02 952 34 41

София 45
Ñофия 1606
бóл. “Хриñто Áотеâ” 53
Тел.: 02 895 17 12 
Факñ: 02 954 94 81

София 46
Ñофия 1404
óл. “Äеян Áелиøки” 2
Тел.: 02 808 59 12
Факñ: 02 958 30 68

София Кантек
Ñофия 1619
бóл. ”Никола Петкоâ” 5À
Тел.: 02 808 19 12
Факñ: 02 957 12 04  

София Милицър и Мюнх
Ñофия 1360
óл.”Обелñко øоñе” 11
Тел.: 02 984 57 75
Факñ: 02 925 05 83
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Офиси на Райфайзенбанк 
(България) ЕАД в 
страната:

Айтос
Àéтоñ 8500
óл. “Цар Оñâобоäител” 17
Тел.: 0558 291 20
Факñ: 0558 235 30

Асеновград
Àñеноâãраä 4230
óл. “Излоæение”
Тел.: 0331 600 60/62
Факñ: 0331 649 02

Балчик
Áал÷ик 9600
óл. “Приморñка” 25
Тел.: 0579 781 12
Факñ: 0579 727 99

Банкя
Áанкя 1320
óл. “Цар Áориñ I” 10
Тел.: 02 812 85 11/12
Факñ: 02 997 64 52

Банско
Áанñко 2770
óл. “Цар Ñимеон” 48
Тел.: 0749 810 21
Факñ: 0749 840 93

Берковица
Áеркоâица 3500
óл. “Николаеâñка”,
бл. “16 апартамента”
Тел.: 0953 89 21
Факñ: 0953 881 34

Благоевград 
Áлаãоеâãраä 2700
óл. “Тоäор Àлекñанäроâ” 47
Тел.: 073 829 161
Факñ: 073 831 582

Благоевград 2
Áлаãоеâãраä 2700
пл. ”Ãеорãи Измирлиеâ” 5
Тел.: 073 882 091
Факñ: 073 882 092

Ботевград
Áотеâãраä 2140
óл. “Àкаä. Ñтоян Ðоманñки” 2
Тел.: 0723 687 11
Факñ: 0723 663 22

Ботевград НАП
Áотеâãраä 2140
бóл. “Трети март” 61
Тел./Факñ: 0723 600 67

Бургас 
Áóрãаñ 8000
óл. ”Àäам Мицкеâи÷” 1
Тел.: 056 897 845
Факñ: 056 820 046

Бургас НАП
Áóрãаñ 8000
óл. “Àлекñанäроâñка” 26
Тел.: 056 825 663

Бургас 2
Áóрãаñ 8000
óл. “Àлекñанäроâñка” 115
Тел.: 056 875 922
Факñ: 056 830 173

Бургас 3
Áóрãаñ 8000
æ.к. “Áратя Милаäиноâи”,
бл. 117
Тел.: 056 859 487
Факñ: 056 831 825

Бургас 4
Áóрãаñ 8000
óл. ”Ферäинанäоâа” 5
Тел.: 056 851 422
Факñ: 056 842 640

Бургас 5
Áóрãаñ 8000
æ.к. “Меäен рóäник”, бл. 187
Тел.: 056 857 911
Факñ: 056 850 096

Бургас 6
Áóрãаñ 8000
æ.к. “Ñлаâеéкоâ”, бл. 126
Тел.: 056 895 811
Факñ: 056 586 057

Бургас 7
Áóрãаñ 8000
óл. “Цар Ñимеон I” 131
Тел.: 056 895 612/13
Факñ: 056 530 287

Бургас - Пикадили парк
Áóрãаñ 8000
æк.”Изãреâ” 
Тел.: 056 859 474
Факñ: 056 860 363

Бяла
Áяла 7100
пл. “Åкзарх Йоñиф Пúрâи” 1
Тел.: 0817 713 12/13
Факñ: 0817 720 56

Варна 
Âарна 9000
óл. “Цар Ñимеон I” 32
Тел.: 052 688 023
Факñ: 052 633 007

Варна 2
Âарна 9000
óл. “Преñлаâ” 61
Тел.: 052 685 653
Факñ: 052 620 680

Варна 3
Âарна 9000
бóл. “Оñми приморñки полк” 
80/82
Тел.: 052 685 713
Факñ: 052 603 744

Àкционерна
ñтрóктóра

Ðаéфаéзен
накратко

Ðаéфаéзен
Лизинã

Ðаéфаéзен
Заñтрахоâателен Áрокер

Ðаéфаéзен Àñет
Мениäæмúнт

Ðаéфаéзен
Факторинã

Ðаéфаéзен
имотиÐÁИ Àäреñи



Варна 4
Âарна 9000
бóл. “Ñлиâница” 91
Тел.: 052 952 711/712
Факñ: 052 654 627

Варна 5
Âарна 9000
óл. “Цар Ñимеон I” 17
Тел.: 052 662 12/13
Факñ: 052 659 454

Варна 6
Âарна 9000
бóл. “Оñми приморñки полк”, 
бл. 38, âх. Á
Тел.: 052 385 971/2/3
Факñ: 052 333 929

Варна 7
Âарна 9000
óл. “Ãеорãи Áенкоâñки” 53
Тел.: 052 679 942
Факñ: 052 623 447

Варна 8
Âарна 9000
бóл. “Âл. Âарнен÷ик”, бл. 28
Тел.: 052 553 912
Факñ: 052 740 003

Варна - Пикадили парк
Âарна 9000
“Приморñки парк”,
меñтноñт “Ñалтанат”
Тел.: 052 385 312
Факñ: 052 308 033

Варна МОЛ
Âарна 9000
бóл. “Âл. Âарнен÷ик” 186
Тел.: 052 575 832
Факñ: 052 731 069

Велико Търново
Âелико Тúрноâо 5000
óл. “Марно поле” 31
Тел.: 062 616 411
Факñ: 062 601 204

Велико Търново 2
Âелико Тúрноâо 5000
óл. “Никола Ãаброâñки” 37Á
Тел.: 062 610 512
Факñ: 062 671 114

Велинград
Âелинãраä 4600
óл. “Àл. Ñтамболиéñки”, бл.1
Тел.: 0359 569 21
Факñ: 0359 510 26

Видин
Âиäин 3700
óл. “Цар Иâан Àñен II” 1
Тел.: 094 609 112
Факñ: 094 607 143

Видин НАП
Âиäин 3700
óл. “Шеñти ñептемâри” 12
Тел.: 094 601 804
Факñ: 094 601 434

Враца
Âраца 3000
пл. “Хриñто Áотеâ”
Тел.: 092 668 833
Факñ: 092 666 698

Враца 2
Âраца 3000
бóл. “Äемокрация” 23
Тел.: 092 687 412
Факñ: 092 665 060

Враца НАП
Âраца 3000
óл. “Âаñил Кúн÷оâ” 86
Тел.: 092 661 610

Габрово
Ãаброâо 5300
óл. “П. Караâелоâ” 5
Тел.: 066 801 346
Факñ: 066 801 345

Горна Оряховица
Ãорна Оряхоâица 5100
óл. “Мано Тоäороâ” 1
Тел.: 0618 644 90
Факñ: 0618 644 91

Гоце Делчев
Ãоце Äел÷еâ 2900
óл. ”Áяло море” 1
Тел.: 0751 613 22
Факñ: 0751 600 24

Гълъбово
Ãúлúбоâо 6280
Áрикел ÅÀÄ
óл. “Ðепóблика” 10
Тел.: 0418 680 81/82
Факñ: 0418 24 87

Девин
Äеâин 4800
óл. “Äрóæба” 2,
ÑПÀ хотел “Äеâин”
Тел.: 03041 26 86 
Факñ: 03041 41 71

Джебел
Äæебел 6850
óл. “Åäелâаéñ” 23
Тел.: 03632 28 06
Факñ: 03632 28 01

Димитровград
Äимитроâãраä 6400
óл. “Äимитúр Áлаãоеâ” 9
Тел.: 0391 651 13
Факñ: 0391 676 84

Добрич
Äобри÷ 9300
óл. “25-и Ñептемâри” 25
Тел.: 058 653 002/003
Факñ: 058 601 783
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Добрич 2
Äобри÷ 9300
óл. “Отец Паиñиé” 20
Тел.: 058 655 032
Факñ: 058 622 034

Дулово
Äóлоâо 7650
óл. “Âаñил Леâñки” 11
Тел.: 0855 211 12 
Факñ: 0855 227 99

Дупница
Äóпница 2600
óл. “Ñолóн” 2
Тел.: 0701 598 13
Факñ: 0701 511 13

Елена
Åлена 5070
óл. “Ñтоян Михаéлоâñки” 36
Тел.: 06151 55 02
Факñ: 06151 26 65

Елин Пелин
Åлин Пелин 2100
бóл. “Âитоøа”, бл. 4, âх. Á
Тел.: 0725 680 12
Факñ: 0725 669 66

Елхово
Åлхоâо 8700
óл. “Äóнаâ” 2
Тел.: 0478 815 12
Факñ: 0478 811 35

Златни пясъци
КК Златни пяñúци 9007
хотел “Àäмирал”
Тел.: 052 389 413
Факñ: 052 357 713

Ихтиман НАП
Ихтиман 2050
óл. “Полкоâник Äранãоâ” 4
Тел.: 0724 22 54
Факñ: 0724 23 77

Исперих
Иñперих 7400
óл. “Ñтефан Караäæа” 6
Тел.: 08431 46 75
Факñ: 08431 28 22

Каварна
Каâарна 9650
óл. “Äобротица” 30
Тел.: 0570 810 52
Факñ: 0570 820 67

Казанлък
Казанлúк 6100
óл. “Ñкобелеâ” 18
Тел.: 0431 682 24/25
Факñ: 0431 634 36

Казанлък 2
Казанлúк 6100
óл. “Княз Мирñки” 2
Тел.: 0431 689 12
Факñ: 0431 700 66

Карлово
Карлоâо 4300
óл. “Åâñтати Ãеøеâ” 1
Тел.: 0335 904 33
Факñ: 0335 922 95

Карнобат
Карнобат 8400
óл. “Карнобатñка комóна” 1
Тел.: 0559 288 43
Факñ: 0559 229 08

Костинброд 
Коñтинброä 2230
óл. “Охриä” 11
Тел.: 0721 688 61/62
Факñ: 0721 604 40

Кубрат
Кóбрат 7300
óл. “Княз Áориñ I” 11
Тел.: 0838 727 99
Факñ: 0838 726 96

Кърджали
Кúрäæали 6600
óл. “Хриñто Áотеâ” 1
Тел.: 0361 606 53
Факñ: 0361 613 66

Кърджали 2
Кúрäæали 6600
óл. “Ñтефан Караäæа” 14
Тел.: 0361 210 42
Факñ: 0361 611 53

Кюстендил
Кюñтенäил 2500
пл. “Äемокрация”
Тел.: 078 556 312
Факñ: 078 554 152

Левски
Леâñки 5900
óл. “Àл. Ñтамболиéñки” 40
Тел.: 0650 888 62
Факñ: 0650 828 03

Ловеч
Лоâе÷ 5500
бóл. ”Áúлãария” 3
Тел.: 068 689 019
Факñ: 068 689 020

Луковит
Лóкоâит 5770
óл. “Златна панеãа” 20
Тел.: 0697 20 68
Факñ: 0697 21 03

Мездра
Мезäра 3100
óл. “Ãеорãи Äимитроâ” 8
Тел.: 0910 917 11
Факñ: 0910 922 88

Момчилград
Мом÷илãраä 6800
óл. “Ãюмюрäæинñка” 23
Тел.: 03631 78 12
Факñ: 03631 63 67 
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Монтана 
Монтана 3400
бóл. “Трети март” 47
Тел.: 096 391 939
Факñ: 096 303 036

Несебър 
Неñебúр 8230
óл. “Прибоéна” 3
Тел.: 0554 466 60
Факñ: 0554 435 16

Нова Загора 
Ноâа Заãора 8900
óл. “Âаñил Леâñки” 49
Тел.: 0457 611 12
Факñ: 0457 628 70

Павликени
Паâликени 5200
óл. “Âаñил Леâñки” 8
Тел.: 0610 510 14
Факñ: 0610 521 02

Пазарджик
Пазарäæик 4400
óл. “Конñтантин Âели÷коâ” 12
Тел.: 034 403 021
Факñ: 034 403 020

Пазарджик 2 
Пазарäæик 4400
óл. “Ãенерал Ãóрко” 22
Тел.: 034 406 712
Факñ: 034 431 019

Пазарджик 3
Пазарäæик 4400
бóл. “Áúлãария” 38
Тел.: 034 403 512
Факñ: 034 444 608

Пазaрджик 4
Пазарäæик 4400
óл. “Àл. Ñтамболиéñки” 63Á
Тел.: 034 403 552
Факñ: 034 443 015

Пазарджик НАП
Пазарäæик 4400
óл. “Àñен Златароâ” 7
Тел.: 034 441 250

Панагюрище
Панаãюрище 4500
óл. “Ãеорãи Áенкоâñки” 3
Тел.: 0357 88 00
Факñ: 0357 60 37

Перник
Перник 2300
óл. “Кракра” 15
Тел.: 076 976 111
Факñ: 076 609 062

Петрич
Петри÷ 2850
óл. “Ðокфелер” 51/53
Тел.: 0745 696 11
Факñ: 0745 614 61

Пещера
Пещера 4550
óл.“Äоéранñка епопея” 19
Тел.: 0350 63 71
Факñ: 0350 41 51

Пирдоп НАП
Пирäоп 2070
бóл. “Цар Оñâобоäител” 39
Тел.: 07181 55 51
Факñ: 07181 55 51

Пирдоп 
Пирäоп 2070
бóл. “Цар Оñâобоäител” 59
Тел.: 0728 680 61
Факñ: 07181 86 63

Плевен
Плеâен 5800
óл. “Âарäар” 1
Тел.: 064 894 423
Факñ: 064 804 394

Плевен 2
Плеâен 5800
óл. “Цар Áориñ III” 2
Тел.: 064 890 512
Факñ: 064 803 470

Плевен 3
Плеâен 5800
óл. “Àñен Хала÷еâ” 9
Тел.: 064 887 311/312
Факñ: 064 801 518

Плевен 4
Плеâен 5800
óл. “Äанаил Попоâ” 14
Тел.: 064 889 612
Факñ: 064 805 215

Пловдив 
Плоâäиâ 4000
óл. “Âаñил Àприлоâ” 20
Тел.: 032 261 912
Факñ: 032 629 966

Пловдив 2 
Плоâäиâ 4000
óл. “Конñтантин Ñтоилоâ” 2
Тел.: 032 606 681/682
Факñ: 032 606 688

Пловдив 3
Плоâäиâ 4000
бóл. “Княãиня Мария Лóиза” 1
Тел.: 032 646 562
Факñ: 032 662 900

Пловдив 4
Плоâäиâ 4000
бóл. “Шеñти ñептемâри” 125
Тел.: 032 648 841
Факñ: 032 649 531

Пловдив 5
Плоâäиâ 4000
óл. “Àâкñентиé Âелеøки” 5
Тел.: 032 601 287/270
Факñ: 032 629 911
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Пловдив 6
Плоâäиâ 4000
бóл. “Áúлãария” 106
Тел.: 032 907 912/913
Факñ: 032 940 076

Пловдив 7
Плоâäиâ 4023
бóл. “Ñúеäинение”,
Тúрãоâñки комплекñ “Àримаã”
Тел.: 032 271 412
Факñ: 032 682 053

Поморие
Поморие 8200
óл. “Проф. Ñтояноâ” 40
Тел.: 0596 289 12
Факñ: 0596 280 96

Попово
Попоâо 7800
óл. “15-и янóари” 2
Тел.: 0608 401 22/23/27
Факñ: 0608 400 89

Първомай
Пúрâомаé 4270
óл. “Орфеé” 6
Тел.: 0336 22 80
Факñ: 0336 28 66

Приморско
Приморñко 8290
óл. “Трети март” 50 
Тел.: 0550 310 40
Факñ: 0550 322 86

Раднево 
Ðаäнеâо 6260
óл. “Ãеорãи Äимитроâ” 6
Тел.: 0417 811 22
Факñ: 0417 824 56

Разград
Ðазãраä 7200
óл. ”Ñтефан Караäæа” 2
Тел.: 084 611 463
Факñ: 084 660 289

Разград НАП
Ðазãраä 7200
пл. “Незаâиñимоñт” 2
Тел.: 084 660 313
Факñ: 084 660 289

Разлог
Ðазлоã 2760
óл. “Шеéноâо” 8
Тел.: 0747 890 11
Факñ: 0747 806 47

Русе 
Ðóñе 7000
óл. “Ñлаâянñка” 22
Тел.: 082 817 963
Факñ: 082 821 597

Русе 2
Ðóñе 7000
бóл. ”Липник” 54
Тел.: 082 814 352/354
Факñ: 082 841 682

Русе 3
Ðóñе 7000
óл. ”Áориñоâа” 4
Тел.: 082 880 411/412
Факñ: 082 820 177 

Русе 4
Ðóñе 7000
óл. ”Âоäен” 6
Тел.: 082 817 562
Факñ: 082 825 199 

Русе 5
Ðóñе 7000
óл. ”Áориñоâа” 124
Тел.: 082 815 712
Факñ: 082 822 416

Самоков
Ñамокоâ 2000
бóл. “Макеäония” 33
Тел.: 0722 680 11
Факñ: 0722 601 86

Сандански 
Ñанäанñки 2800
óл. ”Хриñто Ñмирненñки” 1
Тел.: 0746 346 31
Факñ: 0746 327 03

Свиленград
Ñâиленãраä 6500
бóл. “Áúлãария” 73
Тел.: 0379 706 52/53
Факñ: 0379 715 52

Свищов
Ñâищоâ 5250
óл. “Цар Оñâобоäител” 100
Тел.: 0631 613 11
Факñ: 0631 603 85

Своге НАП
Ñâоãе 2260
óл. “Цар Ñимеон” 11
Тел.: 0726 52 47
Факñ: 0726 52 48

Севлиево
Ñеâлиеâо 5400
пл. “Ñâобоäа” 1
Тел.: 0675 312 13
Факñ: 0675 330 91

Силистра
Ñилиñтра 7500
óл. ”Цар Шиøман” 20
Тел.: 086 818 213
Факñ: 086 822 877

Слънчев бряг 
КК Ñлúн÷еâ бряã 8240
хотел “Äиамант”
Тел.: 0554 245 65
Факñ: 0554 236 21

Сливен
Ñлиâен 8800
óл. “Цар Ñимеон” 11
Тел.: 044 610 431/433
Факñ: 044 662 123
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Сливен 2
Ñлиâен 8800
óл. “Цар Оñâобоäител” 5
Тел.: 044 610 412/413
Факñ: 044 630 555

Сливен 3
Ñлиâен 8800
бóл. “Áратя Милаäиноâи” 18
Тел.: 044 622 838
Факñ: 044 622 418

Смолян 
Ñмолян 4700
бóл. “Áúлãария” 73
Тел.: 0301 620 95
Факñ: 0301 620 96

Созопол
Ñозопол 8130
óл. ”Инäóñтриална зона” 3,
хотел “Ñозопол”
Тел.: 0550 245 50 
Факñ: 0550 223 13

Стара Загора 
Ñтара Заãора 6000
óл. ”Княз Áориñ” 79
Тел.: 042 617 512
Факñ: 042 604 498

Стара Загора 2
Ñтара Заãора 6000
óл. “Цар Ñимеон Âелики” 67
Тел.: 042 602 043
Факñ: 042 601 924

Стара Загора 3
Ñтара Заãора 6000
óл. “Цар Ñимеон Âелики” 155
Тел.: 042 696 741/742
Факñ: 042 260 019

Стара Загора 4
Ñтара Заãора 6000
бóл. ”Митрополит М. Кóñеâ” 2
Тел.: 042 693 512
Факñ: 042 230 045

Ñтара Заãора 6000
óл. “Хан Àñпарóх” 41
Тел.: 042 605 518
Факñ: 042 60 418

Тетевен
Тетеâен 5700
óл. “Иâан Âазоâ” 80
Тел.: 0678 21 40
Факñ: 0678 22 82

Троян
Троян 5600
пл. “Ðакоâñки” 1
Тел.: 0670 666 12/13
Факñ: 0670 609 77

Трявна
Тряâна 5350
óл. “Àнãел Кúн÷еâ” 28
Тел.: 0677 67 29
Факñ: 0677 801 346

Търговище
Тúрãоâище 7700
óл. “Преñлаâ” 2
Тел.: 0601 695 53
Факñ: 0601 693 03

Търговище НАП
Тúрãоâище 7700
пл. “Ñâобоäа” 1
Тел.: 0601 620 59

Харманли
Харманли 6450
бóл.”Áúлãария” 1
Тел./Факñ: 0373 34 91

Хасково 
Хаñкоâо 6300
óл. “Пирин” 1/3
Тел.: 038 604 722/711
Факñ: 038 604 721

Хасково 2
Хаñкоâо 6300
пл. “Ñâобоäа” 4
Тел.: 038 602 261/262
Факñ: 038 620 106

Хасково 3
Хаñкоâо 6300
óл. “Ñан Ñтефано” 6
Тел.: 038 602 752
Факñ: 038 620 668

Хасково 4
Хаñкоâо 6300
бóл. “Áúлãария” 146
Тел.: 038 650 312
Факñ: 038 661 114

Хасково НАП
Хаñкоâо 6300
пл. “Ñâобоäа” 2
Тел./Факñ: 038 624 093

Хисаря
Хиñаря 4180
óл. “Äимитúр Áлаãоеâ” 19
Тел.: 0337 604 52
Факñ: 0337 656 10

Червен бряг
Черâен бряã 5980
óл. “Тúрãоâñка” 1
Тел.: 0659 992 11/12
Факñ: 0659 942 37

Шумен
Шóмен 9700
óл. “Цар Оñâобоäител” 97
Тел.: 054 850 953
Факñ: 054 830 757

Шумен 2
Шóмен 9700
пл. “Оñâобоæäение”
Тел.: 054 858 181
Факñ: 054 801 450
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Шумен 3
Шóмен 9700
бóл. “Ñлаâянñки” 9À
Тел.: 054 851 061
Факñ: 054 882 298

Шумен НАП
Шóмен 9700
óл. “Иâан Мицкеâи÷” 1
Тел.: 054 301 05
Факñ: 054 820 135

Ямбол
Ямбол 8600
óл.”Âаñил Караãьозоâ” 15
Тел.: 046 683 462/464
Факñ: 046 664 175

Ямбол 2
Ямбол 8600
óл. “Тúрãоâñка” 34
Тел.: 046 686 261/262
Факñ: 046 665 445

Други:

Райфайзен Лизинг 
Ñофия 1766 
Áизнеñ Парк Ñофия,
ñãраäа 7Á, ет. 4
Тел.: 02 491 91 91 
Факñ: 02 974 20 57

Райфайзен Асет 
Мениджмънт
Ñофия 1504 
óл. “Ãоãол” 18/20 
Тел.: 02 919 85 452 
Факñ: 02 943 33 65

Райфайзен Директ –
Саll Сеnter
Ñофия 1715 
Áизнеñ Парк Ñофия,
ñãраäа 11À 
Тел.: 0 700 10 000 
Факñ: 02 974 20 24

Райфайзен Имоти 
Ñофия 1113
бóл. “Цариãраäñко øоñе” 101,  
ет. 1,
Áизнеñ Центúр Àктиâ
Тел.: 02 817 42 90/95
Факñ: 02 971 24 04,
973 37 06

Райфайзен 
Застрахователен Брокер
Ñофия 1113
бóл. “Цариãраäñко øоñе” 101, 
ет. 6
Áизнеñ Центúр Àктиâ
Тел.: 02 817 42 60, 
817 43 39
Факñ: 02 973 30 94

Райфайзен Факторинг 
Ñофия 1504
óл. “Ãоãол” 18/20 
Тел.: 02 919 85 370/376/ 
774
Факñ: 02 946 11 52
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1. Baba Vida Fortress
2. Balchik Botanical Garden

На корицата
1. Крепоñтта Áаба Âиäа
2. Áотани÷еñка ãраäина, Áал÷ик




