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1. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

 

а) Отчетна единица 

Райфайзенбанк (България) ЕАД (Банката) е индиректно 100% 
собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл, Австрия.  

Райфайзенбанк (България) ЕАД има пълен лиценз, издаден от 
Българска Народна Банка, за извършване на банкова дейност в 
страната и чужбина и за извършване на всички сделки и услуги като 
инвестиционен посредник по Закона за публичното предлагане на 
ценни книжа и свързаните с него нормативни актове.  

Консолидираните финансови отчети на Банката за 2014 година 
представят финансовите отчети на Банката и нейните дъщерни и 
асоциирани дружества, така както е описано в нота 32, наричани по-
долу Групата. 

 

б) Приложими стандарти 

Тези консолидирани финансови отчети са изготвени в съответствие с 
Международните Стандарти за Финансово Отчитане (МСФО), 
приложими в Европейския съюз.   

 

в) База за оценяване 

Настоящият финансов отчет е изготвен на база историческа стойност с 
изключение на: 

 деривативни финансови инструменти, които се отчитат по справедлива 

стойност 

 инструменти за търговия и други инструменти, които се отчитат по 

справедлива стойност в печалбата или загубата, при условие, че 

справедливата стойност може да бъде надеждно измерена 

 инструменти на разположение за продажба, които се отчитат по 

справедлива стойност, при условие, че справедливата стойност може 

да бъде надеждно измерена 

 активи, придобити от обезпечения се отчитат по по-ниската от тяхната 

себестойност и нетна реализуема стойност   

 задълженията за изплащане на дефинирани доходи на персонала, които са отчетени 

според нетната им настояща стойност, увеличена/намалена с актюерската 

печалба/загуба. 

 

г) Валута на представяне  

Тези консолидирани финансови отчети са представени в хиляди 
български левове, функционалната валута на отчетната единица.  
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д) Прилагане на приблизителни оценки 

Изготвянето на финансовия отчет изисква от мениджмънта да направи 
преценки, приблизителни оценки и допускания, които засягат 
приложението на счетоводните политики и отчетения размер на активите, 
пасивите, приходите и разходите. Реалните резултати могат да се 
различават от тези приблизителни оценки. 

Приблизителните оценки и основните допускания се преразглеждат на 
текуща база. Корекции на счетоводни допускания се признават в 
периода, в който допускането е коригирано и във всички бъдещи 
периоди, които са засегнати. Финансова информация, при чието 
изготвяне е присъщо висока степен на сложност и преценка, както и 
значимите счетоводни оценки, които са направени при изготвянето на 
финансовия отчет са оповестени в бел. 4. 

 

е) Промени в счетоводната политика 

Групата е приложила следните нови стандарти и промени в стандарти, 
включително всички произтичащи от тях промени в други стандарти, с 
дата на първоначално прилагане 1 януари 2014 г. 

1) Оповестяване на възстановима стойност на нефинансови активи 
(Промени в МСС 36) 

2) Промени на МСС 32 Компенсиране на финансови активи и 
финансови пасиви 

3) МСФО 10 Консолидирани финансови отчети; МСФО 11 Съвместни 
предприятия и МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия. 

4) Новация на деривати и продължение на отчитането на хеджиране  

5) КРМСФО 21 Налози 

 

1) Оповестяване на възстановима стойностна нефинансови активи 

В резултат на промените на МСС 36 Групата разшири своите 
оповестявания за възстановимите стойности като те се базират на 
справедлива стойност намалена с разходите за продажба и 
признатата обезценка. 

  

2) Промени на МСС 32 Компенсиране на финансови активи и 
финансови пасиви 

В резултат на промените на МСС 32 Групата промени счетоводната 
си политика за компенсиране на финансови активи и финансови 
пасиви. Измененията поясняват, че Групата има понастоящем 
юридически упражняемо право за компенсиране и кога брутното 
уреждане е еквивалентно на нетното. 

Промяната не оказва значително отражение върху финансовите 
отчети на Групата.    

 

3) МСФО 10 Консолидирани финансови отчети; МСФО 11 Съвместни 
предприятия и МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия. 
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В резултат на приемането на МСФО 10 Групата промени своята 
счетоводна политика за определяне дали има контрол над, и 
съответно, дали консолидира предприятията, в които е инвестирано. 
МСФО 10 въвежда нов модел на контрол, който се фокусира върху 
това дали Групата има власт над дадено предприятие, експозиция 
или право на променлива възвращаемост от своето участие и 
способност да използва тази власт за да влияе върху 
възвръщаемостта. 

В съответствие с преходните разпоредби на МСФО 10 Групата ЕАД 
преразгледа оценката си за контрол над своите инвестиции към 1 
януари 2014 г. Промените нямат съществено влияние върху 
финансовите отчети на Групата. 

     

4) Новация на деривати и продължение на отчитането на хеджиране  

Промените не оказват влияние върху финансовите отчети на Групата. 

 

5) КРМСФО 21 Налози 

В резултат на КРМСФО 21 Налози Групата промени счетоводната си 
политика за осчетоводяване на задължение да плати налог, което 
задължение е в обхвата на МСС 37 Провизии, условни пасиви и 
условни активи.  

 Промените нямат съществено влияние върху финансовите отчети на 
Групата. 

 

2. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

 

Тези консолидирани финансови отчети са изготвени при прилагане на 
една и съща счетоводна политика от Групата и нейните дъщерни 
дружества.  

 

(а) База за консолидация 

Настоящите консолидирани финансови отчети са изготвени в 
съответствие с МСС 27 „Самостоятелни и Консолидирани Финансови 
Отчети”и МСС 28 “Инвестиции в асоциирани предприятия”, където 
всички участия, при които Райфайзенбанк (България) ЕАД упражнява 
контрол, като притежава повече от 50% от правата за гласуване, са 
консолидирани по метода на пълна консолидация, а всички участия, 
при които Райфайзенбанк (България) ЕАД упражнява значителни 
влияние, чрез притежаване на повече от 20% от правата за гласуване са 
консолидирани по метода на собствения капитал. 

 

(б) Признаване на приходи и разходи 

Приходи и разходи от/за лихви 
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Приходите и разходите от/за лихви се признават в отчета за 
всеобхватния доход за всички лихвоносни активи и пасиви на принципа 
на текущото начисление, използвайки метода на ефективната лихва.  

Признатите в отчета за всеобхватния доход лихвени приходи и разходи 
включват: 

 лихви по финансови активи и пасиви, отчетени по 
амортизирана стойност  
 лихви от финансови инструменти, отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата  

Лихвените приходи и разходи от всички финансови активи и пасиви 
държани за търгуване се считат за част от нетния резултат от търговия и 
се отчитат заедно с всички други изменения в справедливата стойност 
на инструментите в нетния резултат от търговски операции. 

Признаването на приходи от лихви се прекратява, в случай на 
просрочие над 90 дни по плащане на лихва или главница. Последващо 
признаване на лихвата като приход се извършва само в случай на 
действително плащане. Последващо начисляване на приход от лихва 
по актив, по който е възникнало просрочено плащане, се възобновява 
единствено след като вече са погасени всички просрочени плащания. 

 

Изменения в справедливите стойности 

Измененията в справедливите стойности на деривативни инструменти 
са посочени в нетния резултат от операции с деривативни инструменти 
в отчета за всеобхватния доход. Измененията в справедливите 
стойности на инвестиционни книжа, отчитани по справедлива стойност 
в печалбата или загубата, са посочени в нетния резултат от 
инвестиционни ценни книжа, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата. 

 

Такси и комисиони 

Таксите и комисиони се признават на принципа на текущото 
начисляване тогава, когато услугата се счита за извършена.  

Приходите и разходите за такси и комисиони, които са неразделна 
част от ефективния лихвен доход на финансовите активи или пасиви се 
включват при неговото изчисляване. Комисиони за ангажимент по 
кредитни линии, за които очакванията са да бъдат изцяло усвоени, се 
разсрочват и се признават като част от ефективния лихвен доход по 
кредита. Агентски комисиони по синдикирани кредити се признават в 
отчета за всеобхватния доход след като приключи процесът на  
синдикацията и Групата е признала в отчета за финансовото състояние 
съответната договорена част от синдикирания кредит. Комисиони 
получени за договаряне или участие в договарянето на финансови 
инструменти за трети страни – като управлението на придобиването на 
акции или други ценни книжа, или придобиването или продажба на 
обособени дейности – се признават в отчета за всеобхватния доход при 
приключване на финансовата операция. Комисиони за консултантски 
услуги, свързани с портфейлни инвестиции или управление на 
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портфейли, се признават в съответствие с приложимите договори за 
услуги, обичайно за периода, за който е извършена услугата.   

Други приходи от такси и комисиони, включващи комисиони от 
откриване и поддържане на сметки, касови операции, преводи, 
картови операции, се признават в отчета за всеобхватния доход при 
предоставяне на съответната услуга.  

Други разходи за такси и комисиони, които не са част от ефективния 
лихвен разход, се отнасят до комисиони за транзакции и обслужване, 
които се признават  при получаване на съответната услуга.  

 

Дивиденти 

Доходите от дивиденти се признават, когато се установи правото на 
Групата да получи съответния дивидент. 

 

Нетен резултат от търговски операции 

Нетният резултат от търговски операции представлява печалби и загуби, 
произтичащи от финансови активи и пасиви държани за търгуване и 
включва лихви, всички реализирани и нереализирани изменения в 
справедливата стойност, дивиденти и разлики от валутна преоценка. 

 

(в)   Лизинг 

- Отчитане на лизинг при лизингополучателя 

Когато Групата е лизингополучател по договор за оперативен лизинг, 
лизинговит вноски се признават в отчета за доходите на линейна база за 
периода на договора.  

Минималните лизингови вноски по договор за финансов лизинг се 
разпределят между разходи за лихви и погашение на остатъчното 
задължение към лизингодателя. Разходът за лихви се признава за 
периода на договора така, че да представлява постоянен лихвен 
процент от остатъчното задължение. 

Финансов лизинг се признава когато съгласно лизинговия договор на 
Групата се прехвърля съществена част от правата и ползите от 
собствеността върху даден актив. Лизингованият актив първоначално се 
признава по по-ниската от справедливата му стойност и настоящата 
стойност на минималните лизингови плащания. Последващо активът се 
отчита съгласно счетоводните политики приложими за съответната 
категория активи. 

Активи, които Групата ползва по договори за лизинг, съгласно които не 
се прехвърля съществена част от правата и ползите от собствеността 
върху даден актив, не се признават в отчета за финансовото състояние 
на Групата. 

 

- Отчитане на лизинг при лизингодателя 

Когато Групата е лизингодател по лизингов договор, съгласно който се 
прехвърля на лизингополучателя съществена част от правата и ползите 
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от собствеността върху даден актив, се признава финансов лизинг и се 
отчита вземане на стойност нетната инвестиция направена от Групата. 

 

(г)     Операции в чуждестранна валута  

Всички операции в чуждестранна валута се превалутират в български 
лева по фиксирания от Българска народна банка курс в деня на 
съответната операция. Към всяка дата на отчета за финансовото 
състояние Групата оценява паричните позиции в чуждестранна валута 
по заключителения за деня обменен курс на Българска народна банка.  

 

(д)  Финансови активи и финансови пасиви 
 
Групата представя финансовите си инструменти в следните категории: 
финансови активи и пасиви държани за търгуване, деривативни 
инструменти, кредити и вземания, финансови активи отчитани по 
справедлива стойност в печалбата или загубата, инвестиции държани 
до падеж, финансови активи на разположение за продажба, 
финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност. Групата 
определя категорията на съответния финансов актив или пасив при 
неговото първоначално признаване.  
Групата първоначално признава кредити и вземания, депозити, 
облигационни и други заеми, и подчинени пасиви на датата, на която 
предоставя или получава парите по тези инструменти. Всички останали 
финансови инструменти (включително регулярни продажби или 
покупки на финансови активи) се признават на датата на сключване на 
сделката, т.е. когато Групата стане страна по договора за прехвърляне 
на финансовия инструмент.  
 

(i)    Финансови активи и пасиви държани за търгуване 

 

Финансови активи и пасиви държани за търгуване са тези инструменти, 

които Групата придобива с цел получаване на печалба вследствие на 

краткосрочните колебания в цената или дилърския марж. Финансовите 

активи и пасиви държани за търгуване се признават първоначално в 

отчета за финансовото състояние на Групата по цена на придобиване 

и последващо се преоценяват по справедлива стойност, като 

транзакционните разходи се отнасят директно в печалбата или 

загубата. Произтичащите от сделки и преоценки реализирани и 

нереализирани печалби и загуби се признават в отчета за всеобхватния 

доход като нетен резултат от търговия. Финансовите активи и пасиви 

държани за търгуване не се прекласифицират след първоначалното 

им признаване. 

 
(ii) Деривативни инструменти  

 
Когато Групата стане страна по договор за деривативен инструмент, 
съответният дериватив се признава първоначално по справедлива 
стойност и се преоценява последващо спрямо действащите пазарни 
цени, котирани на активни финансови пазари. В случай, че не 
съществува информация за цена на даден деривативен инструмент, 
се прилагат подходящи оценъчни модели, като например сконтиране 
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на бъдещи парични потоци. Деривативни инструменти с положителна 
справедлива стойност се признават  в отчета за финансовото 
състояние на Групата като финансови активи, а тези, за които 
справедливата стойност е отрицателна, съответно като финансови 
пасиви.  
 

(iii) Кредити и аванси 
 

Кредити и аванси са недеривативни финансови активи, които не са 
котирани на активен пазар, имат фиксирани или определими 
плащания, и които Групата не възнамерява да продава незабавно или в 
близко бъдеще.  
Кредити и аванси на банки се класифицират като «кредити и 
вземания». Кредити и аванси на клиенти включват: 
 
 - кредити и аванси класифицирани като «кредити и вземания» 

- кредити и аванси отчитани по справедлива стойност в печалбата 
или загубата 

 - вземания по финансов лизинг 
 
Кредити и аванси се оценяват първоначално по справедлива стойност, 
включваща и директните разходи по сделката. Последващо кредити и 
аванси се оценяват по амортизирана стойност използвайки метода на 
ефективния лихвен процент.  
 

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

 
Групата класифицира финансови активи отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата когато: 
 активите или пасивите се управляват, оценяват и отчитат по 
справедлива стойност; 
 отчитането по справедлива стойност елиминира или значително 
намалява счетоводни несъответствия, които биха възникнали при друга 
база на оценяване; или 
 финансовият актив или пасив съдържа внедрен дериватив, който 
значително изменя паричните потоци по оригиналната сделка. 
 

(v) Инвестиции държани до падеж 
 

Инвестиции държани до падеж са финансови активи с фиксирани или 
определими плащания и фиксиран падеж, за които Групата има 
положително намерение и възможност да задържи до падеж. Тези 
финансови активи се отчитат по амортизирана стойност, като 
подлежат на преглед за обезценка. В случай, че Групата продаде 
повече от незначителна част от инвестициите държани до падеж, цялата 
категория следва да бъде прекласифицирана като инвестиции на 
разположение за продажба. Изключение правят следните случаи на 
продажба и прекласификация, в които не следва цялата категория да 
бъде прекласифицирана: 
 
 продажбата или прекласификацията се осъществи толкова близо 

до падежа на инструмента, че промени в пазарните лихви не биха 
повлияли съществено на справедливата й стойност 
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 продажбата или прекласификацията се осъществи след като 
Групата е събрала съществена част от главницата на инструмента 

 продажбата или прекласификацията е в резултат на извънредни 
събития, които са извън контрола и очакванията на Групата. 

(vi) Финансови активи на разположение за продажба 
 

Финансови активи на разположение за продажба са тези, които са 
държани за неопределен период и които биха могли да бъдат 
продадени при възникнала необходимост от ликвидни средства, 
промяна в лихвените проценти, валутните курсове или цените на 
капиталови инструменти.  
 
 

(е)     Оценка 

 

Покупки и продажби на финансови активи отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата, държани до падеж и на 
разположение за продажба, се признават на датата на търгуване. 
Кредитите се признават при действителното усвояване на паричните 
средства от кредитополучателя. Всички финансови активи, с 
изключение на активите за търгуване, се признават първоначално по 
справедлива стойност, включваща всички разходи по сделката. Групата 
отписва финансов актив, когато договорните права спрямо паричните 
потоци от актива изтекат или тя прехвърли правата за получаване на 
договорните парични потоци от финансовия актив чрез транзакция, при 
която всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия актив 
са прехвърлени в значителна степен. Финансови активи на 
разположение за продажба и финансови активи отчитани по 
справедлива стойност в печалбата или загубата се оценяват 
последващо по справедлива стойност. Кредити и аванси, както и 
инвестиции държани до падеж се оценяват по амортизирана стойност. 
Печалби и загуби произтичащи от промяна на справедливата стойност 
на финансови активи, определени по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, се признават в отчета за всеобхватния доход в 
периода на тяхното възникване. Печалби и загуби произтичащи от 
промяна на справедливата стойност на финансови активи на 
разположение за продажба се признават в собствения капитал докато 
финансовият актив се отпише или обезцени. В тези случаи печалбата 
или загубата, първоначално призната в собствения капитал, се 
признава в отчета за всеобхватния доход.  
Лихвените приходи се признават в отчета за всеобхватния доход. 
Дивиденти, произтичащи от капиталови инструменти на разположение 
за продажба, се признават в отчета за всеобхватния доход тогава, 
когато се установи правото на Групата за получаване на дивидент.  

  

(ж)  Справедливи стойности на финансови активи и финансови пасиви 

 “Справедлива стойност“ е цената, която на датата на оценяване  би се 
получила от продажбата на финансов актив, или би се платила за 
прехвърлянето на финансов пасив, между участници в обичайна 
пазарна сделка на основен пазар, или в случай че такъв липсва, на 
най-изгодния пазар, до който Групата има достъп на тази дата. 
Справедливата стойност на финансов пасив отразява и риска от 
неизпълнение. 
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При възможност Групата оценява справедливата стойност на даден 
финансов инструмент като използва цени котирани на активен пазар. 
Пазарът се счита за активен, когато сделките за даден актив или пасив 
се извършват с достатъчна честота и обем, така че се осигурява 
непрекъсната ценова информация.  

В случай че липсва котирана цена на активен пазар, Групата прилага 
оценъчни техники, които използват максимално наблюдаеми входящи 
данни и свеждат до минимум използването на ненаблюдаеми такива. 
Избраната оценъчна техника включва всички фактори, които пазарните 
участници биха взели предвид при оценката на дадена сделка.  

Най-доброто доказателство за справедливата стойност на финансов 
инструмент при първоначалното му признаване обичайно е цената на 
сделката, т.е. справедливата стойност на насрещната престация. В 
случай че Групата определи, че справедливата стойност при 
първоначалното признаване се различава от цената на сделката и 
справедливата стойност не може да се докаже нито чрез котировки на 
активен пазар за подобен финансов актив или пасив, нито чрез 
използването на оценъчна техника базирана единствено на 
наблюдаеми пазарни данни, тогава финансовият инструмент се 
признава първоначално по справедлива стойност, коригирана с 
разликата между справедливата стойност при първоначално 
признаване и цената на сделката. Последващо тази разлика се 
признава в печалбата или загубата на подходяща база през 
времетраенето на инструмента, но не по-късно от момента, в който 
оценката може да се подкрепи от наблюдаеми пазарни данни или 
сделката се осъществи. 

Когато за актив или пасив оценени по справедлива стойност 
съществува цена “купува“ и “продава“, тогава Групата оценява тези 
активи и съответната дълга позиция по цена “купува“, а пасивите и 
съответната къса позиция по цена “продава“. 

Справедливата стойност на депозити “на виждане“ е не по-малка от 
стойността, която ще бъде платена при поискване, сконтирана от най-
ранната дата, на която депозитът би могъл да бъде поискан. 

Групата признава трансфери между йерархиите на справедливите 
стойности към датата, на която приключва отчетният период, през който 
са извършени трансферите.  

 

(з)    Отписване 

Групата отписва финансов актив, когато договорните права спрямо 
паричните потоци от актива изтекат или тя прехвърли правата за 
получаване на договорните паричните потоци от финансовия актив чрез 
транзакция, при която всички рискове и ползи от собствеността върху 
финансовия актив са прехвърлени в значителна степен. Всички права 
върху прехвърлени финансови активи, които са възникнали или 
поддържани от Групата, се признават като отделен актив или пасив. 

Групата отписва финансов пасив когато нейните договорни задължения 
отпаднат, бъдат отменени или изтекат. 

При сделки, при които се прехвърлят активи, но се запазват всички или 
част от рисковете и правата, Групата не отписва от отчета за 
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финансовото състояние съответните активи. Прехвърляне на активи, за 
които Групата запазва всички или част от рисковете и правата, са 
например репо сделките или сделки за отдаване под наем на ценни 
книжа. При прехвърляне на финансов актив, върху който Групата 
запазва контрол, активът продължава да се признава в отчета за 
финансовото състояние, като Групата оценява до каква степен е 
изложена на промени в справедливата стойност на актива. 

При някои операции Групата запазва правото си да обслужва 
прехвърления актив срещу договорено възнаграждение. Финансовият 
актив се отписва от отчета за финансовото състояние, ако отговаря на 
критериите за отписване, а Групата признава отделен актив или пасив, 
който да отразява правото на обслужване. Когато полученото 
възнаграждение е достатъчно да покрие разходите за обслужване, се 
признава финансов актив, в противен случай финансов пасив.  

 

(и) Парични средства и парични еквиваленти 

Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой и по 
разплащателни сметки в други банки, парични салда при Централната 
банка и вземания от банки с оригинален срок до 3 месеца. 

Паричните средства и паричните еквиваленти се отчитат по 
амортизирана стойност в отчета за финансовото състояние. 

 

(к)     Сделки с ценни книжа 

Получаване и отдаване под наем на ценни книжа и споразумения за 
обратно изкупуване 

(i)  Получаване и отдаване под наем на ценни книжа 

Инвестиции, отдадени  по силата на споразумения за отдаване под 
наем на ценни книжа се отчитат в отчета за финансовото състояние и 
се оценяват съгласно счетоводната политика, приложима за активи за 
търгуване или съответно за активи за продажба.  Паричните средства, 
получени като обезпечения при отдаване под наем на ценни книжа се 
отчитат като задължения към банки и други клиенти. Инвестициите, 
наети по споразумения за наем на ценни книжа не се признават като 
актив на Групата. Паричните средства, отдадени по договори за наем 
на ценни книжа, се отчитат като кредити и аванси на банки и други 
клиенти.  Приходите и разходите, възникнали в резултат на сделки за 
наемане или отдаване на ценни книжа се отчитат при тяхното 
възникване за периода на извършване на сделките като приход или 
разход за лихви. 

 (ii) Споразумения за репо сделки 

Групата сключва договори за инвестиции по силата на споразумения 
за обратна продажба / покупка на идентични инвестиции на 
предварително определена бъдеща дата по определена фиксирана 
цена.  Закупените инвестиции, подлежащи на обратна продажба на 
определена бъдеща дата, не се признават.   

Изплатените суми се отчитат като вземания от банки и други клиенти по 
репо сделки.  Вземанията се отчитат като обезпечени със съответните 
ценни книжа.  Инвестиции, продадени по споразумения за обратно 



РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2014 
 

19 
 

откупуване, продължават да се отчитат в отчета за финансовото 
състояние и се оценяват съгласно счетоводната политика като активи за 
търгуване или като активи, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата. Получените суми от продажбата се отчитат 
като задължения към банки и други клиенти по репо сделки. 

Разликите между стойността на продадения актив и тази на получения 
се начислява за периода на сделката и се представя като лихва. 
 

(л)   Получени заеми  

 Заемите се отчитат първоначално по цена на придобиване, 
представляваща справедливата стойност на входящите парични потоци 
при възникване на пасива, намалена с разходите по сделката. 
Впоследствие заемите се оценяват по амортизирана стойност, като 
всяка разлика между нетните парични потоци и амортизираната 
стойност се отразява в отчета за всеобхватния доход. 

 Ако Групата изкупи обратно собствени задължения, те се отписват от 

отчета за финансовото състояние като разликата между отчетната 

стойност на пасива и платената цена на обратно изкупуване се отчита в 

нетния резултат от търговски операции. 

 

(м)  Компенсиране на  финансови инструменти 

Финансови активи и финансови пасиви се компенсират и нетната 
стойност се представя в отчета за финансовото състояние, когато 
съществува установено право за компенсиране на признатите суми и 
Групата възнамерява или да уреди в нетен размер, или да реализира 
актива и да уреди пасива едновременно. 

Приходи и разходи се представят на нетна база само в случай, че това 
се позволява от МСФО, или при печалби и загуби в резултат на сходни 
трансакции, като например търгуване с финансови инструменти. 

 

(н)   Обезценка на финансови активи  

Към всяка дата на изготвяне на отчета за финансовото състояние се 
извършва преглед на финансовите активи за наличие на индикации за 
обезценка. В случай че такива индикации са налице, се определя 
възстановимата стойност на актива.  

Групата оценява и класифицира рисковите си експозиции по кредити 
и вземания, възникнали при Банката, когато са налице обективни 
доказателства за влошаване след първоначалното признаване на 
актива и когато това влошаване влияе върху бъдещите парични потоци и 
това влияние може да бъде надеждно измерено. Обективни 
доказателства биха могли да бъдат просрочие на плащания по лихви и 
главници, неизпълнение на условия по договора за кредит, 
реструктуриране на дълга при условия, които да са съобразени със 
затрудненото финансово състояние на длъжника, индикации за 
несъстоятелност или фалит на длъжника. Кредитите се оценяват и 
класифицират въз основа степента на кредитен риск, срока на 
забавата на изискуемите суми по тях, оценката на финансовото 
състояние на длъжника и източниците за изплащане на неговите 
задължения. Когато Групата има повече от една кредитна експозиция 
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към лица, които могат да се разглеждат като носители на общ риск, 
тези експозиции се класифицират в групата на лицето с най-висока 
степен на риск. 

Групата формира провизии за загуби от обезценка, които се 
формират за конкретно определени експозиции, както и на 
портфейлна основа. Всички индивидуално значими финансови активи 
се разглеждат за индивидуална обезценка. Всички индивидуално 
значими активи, които не са обезценени на индивидуална база, се 
оценяват на портфейлна основа, дали е възникнала загуба, която все 
още не е проявена. Активи, които не са индивидуално значими се 
оценяват на портфейлна основа, като се обединяват в групи със 
сходни характеристки. За определяне обезценката на портфейлна 
основа, Групата използва статистически модели на исторически данни 
за развитието на  степента на неизпълнение, период на възстановяване 
на просрочия и възникналата загуба, коригирана с очакванията на 
ръководството спрямо настоящите икономически условия и кредитна 
задлъжнялост. Степента на просрочия и загуби, както и очаквания 
период на възстановяване на просрочията се сравняват периодично с 
фактическите данни, за обезпечаване на тяхното уместно прилагане. 

Групата формира индивидуални провизии за загуби от обезценка за 
конкретно определени експозиции за разликата между балансовата 
стойност от предходния отчетен период на рисковата експозиция и 
нейната възстановима стойност към отчетния период. Възстановимата 
стойност на рисковата експозиция се определя, като договорените 
парични потоци се намаляват с процент за риск от загуби в зависимост 
от рисковата категория на длъжника и установените очаквани парични 
потоци се дисконтират чрез прилагане на съответния ефективен лихвен 
процент. Обичайно, краткосрочните вземания не се дисконтират.  

В случай, че дадено вземане е обявено за несъбираемо, то се отписва 
срещу заделената провизия. Тези вземания се отписват след като са 
приключили всички необходими процедури и е определен размерът на 
загубата. 

В случай че в последващ период сумата на загубата от обезценка 
намалее и намалението може обективно да бъде отнесено към 
събитие след датата на отчитане на обезценката, то тогава загубите от 
обезценка се реинтегрират в отчета за всеобхватния доход. 

Кредитите и вземания са представени нетно, като отчетната стойност 
се намалява с начислените разходи за обезценка. Увеличението на 
стойността на провизиите за загуба от обезценка намира отражение в 
отчета за всеобхватния доход.  Групата отнася към приходите за 
текущата година (реинтегрира) загубите от обезценка, освободени 
поради събиране на част или на пълния размер на класифицираната 
кредитна експозиция, която е била провизирана за загуби от 
обезценка, както и при прекласифициране в по-нискорискова 
класификационна група. 

Провизии за загуби от обезценка на портфейлна основа се определят 
за покриване на съществуващи загуби от обезценка, които не могат 
конкретно да бъдат определени за всеки отделен кредит в размери в 
съответствие с приетата политика на Групата. Политиката на Групата за 
определяне на загуби от обезценки на портфейлна основа определя 
правилата за намаляване на балансовата стойност на портфейл от 
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идентични кредити до тяхната възстановима стойност към датата на 
изготвяне на отчета за финансовото състояние.    

Възстановимата стойност на откупени кредити, преоценени по 
справедлива стойност, се изчислява, като очакваните бъдещи парични 
потоци се дисконтират с текущия пазарен лихвен процент. 

 

(о) Имоти, машини и съоръжения 

Признаване и оценка 

Имоти, машини и съоръжения се отчитат по цена на придобиване, 
намалена с натрупаната амортизация. Цената на придобиване 
включва всички директни разходи за придобиване на актива. Покупката 
на софтуер, който е неразделна част от функционалността на дадения 
актив се капитализира като част от този актив.  

Всяка част от актив на имоти, машини и съоръжения с цена на 
придобиване, която е значителна по отношение на общата стойност на 
актива, или която има различен полезен живот, се амортизира отделно.  

Последващи разходи 

Части от някои позиции от имоти, машини и съоръжения, които се 
нуждаят от подмяна, се признават в балансовата стойност на актива, 
ако отговарят на критериите за признаване и тяхната стойност може да 
бъде надеждно определена. 

Амортизация 

Имоти, машини и съоръжения се амортизират линейно за периода на 
очакваната от тях икономическа изгода. Активи, получени по лизингови 
договри се амортизират на база по-краткия от периода на лизинговия  
договор и полезния живот на актива. Земята не се амортизира.   

Годишните счетоводни амортизационни норми са както следва: 

 
Активи 
 

% 

 Сгради 4    
 Машини и съоръжения 15 - 20 
 Стопански инвентар и реконструкции 15 
 Транспортни средства 25 

Активите не се амортизират, до момента на тяхното въвеждане в 
експлоатация и прехвърлянето им от разход за придобиване на 
дълготрайни активи в съответната категория активи.  

 

(п) Нематериални активи 

Признаване и оценка 

Нематериални активи, придобити от Групата, се представят по цена на 
придобиване намалена с начислената амортизация и загуби от 
обезценка.   
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Програмните продукти, придобити от Групата, се представят по цена 
на придобиване намалена с начислената амортизация и загуби от 
обезценка. 

 

Последващи разходи 

Последващи разходи, свързани с даден нематериален актив се 
признават в балансовата стойност на актива, само ако увеличават 
неговата икономическа изгода. Всички останали разходи се признват в 
отчета за всеобхватния доход.  

Амортизация 

Амортизацията се начислява на база линейния метод за времето на 
полезния срок на ползване на актива. По-долу са представени 
използваните годишни амортизационни норми: 

  

Активи % 
Лицензи  30  
Софтуер 20 

 

(р) Активи придобити от обезпечения 

Активите придобити от обезпечения се отчитат по по-ниската от тяхната 
себестойност и нетна реализуема стойност. Себестойността включва 
разходи за придобиване на актива, държавни такси за ЧСИ и т.н.  

Нетната реализируема стойност представлява предполагаемата 
продажна цена, намалена с приблизително оценените разходи 
необходими за осъществяване на продажбата. 

 

(с) Провизии 

Провизиите се отчитат в отчета за финансовото състояние, когато 
Групата има правно или договорно задължение в резултат на минало 
събитие, при погасяването на което е вероятно да възникне плащане. 
Провизията се изчислява, като се дисконтират очакваните бъдещи 
парични потоци чрез използване на дисконтов фактор на 
възвращаемостта преди данъчно облагане, която отразява пазарната 
оценка на стойността на парите във времето и, там където е 
подходящо, специфичния риск за задължението. Краткосрочните 
провизии обичайно не се дисконтират. 

 

Доходи на персонала – задължение за дефинирани доходи 

В съответствие с МСС 19 “Доходи на персонала” Групата отчита 
краткосрочни и дългосрочни задължения към персонала. 
Краткосрочните задължения включват начислени, но неплатени на 
служителите суми, отнасящи се до постигнатите от тях резултати, както 
и начислените задължения за неизползвани платени годишни отпуски. 
Провизираните дългосрочни задължения представляват настоящата 
стойност на бъдещите обезщетения при пенсиониране, дължими от 
работодателя съгласно местното трудово законодателство. Групата 

има задължение за изплащане на доход при напускане на тези свои 
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служители, които се пенсионират в съответствие с изискванията на чл. 
222, § 3 от Кодекса на Труда (КТ) в България. Съобразно тези 
разпоредби на КТ, при прекратяване на трудовия договор на служител 
придобил право на пенсия, работодателят му изплаща обезщетение в 
размер на две месечни брутни работни заплати. В случай, че 
работникът или служителят има натрупан стаж от 10 и повече години 
към датата на пенсиониране, обезщетението е в размер на шест 
месечни брутни работни заплати. Към датата на отчета ръководството 
оценява приблизителния размер на потенциалните разходи за всички 
служители на база на доклад, изготвен от актюер чрез използването на 
метода на прогнозните кредитни единици. Групата признава всички 
актюерски печалби и загуби възникващи от оценката на тези 
задължения като друг всеобхватен доход, а всички разходи от 
начисление на задължението в разходи за персонала. 

 

(т) Депозити, получени заеми от банки, облигационни заеми, подчинени 
пасиви 

Депозитите, получените заеми от банки, облигационните заеми  и 
подчинените пасиви са основните източници  на Групата за 
финансиране, като те се отчитат по амортизирана стойност.   

 

(у)   Финансови гаранции и кредитни ангажименти  

С договора за финансова гаранция Банката поема ангажимент да 
извърши определено плащане, с което да компенсира притежателя за 
понесената от него загуба, в случай че длъжникът му не плати съгласно 
условията по съответния дългов инструмент.   

Кредитните ангажименти представляват поет от Групата ангажимент за 
предоставяне на кредит при предварително уговорени условия и 
параметри. 

 

(ф)      Данъчно облагане 

Данъкът върху печалбата за годината включва текущ данък и 
изменението в отсрочения данък.  Текущ данък е сумата на данъка, 
който Групата трябва да плати върху очакваната облагаема печалба за 
периода, въз основа на данъчната ставка според действащото 
законодателство в деня на изготвяне на отчета за финансовото 
състояние, както и  всички корекции върху данъка за минали години. 

Отсрочен данък се признава върху временните разлики между 
балансовата стойност на активите и пасивите за нуждите на 
финансово отчитане и стойностите за данъчно облагане. 

Оценката на отсрочения данък отразява данъчните проявления на 
начина, по който Групата към датата на изготвяне на финансовите 
отчети, очаква да уреди балансовата стойност на своите активи и 
пасиви.  

Отсроченият данък се изчислява на базата на данъчните ставки, които 
се очаква да бъдат в действие когато активът се реализира или 
задължението се погаси.  Ефектът върху отсрочения данък от промяна в 
данъчните ставки се записва в отчета за всеобхватния доход, с 
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изключение на случаите, когато се отнася до такива, които 
предварително са начислени или са отчетени директно в капитала. 
Приложимата данъчна ставка за 2015 година е 10% (2014 – 10%). 

Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато е вероятно да 
се получат данъчни печалби, срещу които активът може да се 
оползотвори.  Отсрочените данъчни активи се намаляват съответно до 
степента на вероятността за реализиране на данъчна печалба. 

 

(х) Отчитане по сегменти 

Групата прилага МСФО 8 „Оперативни сегменти”, който изисква 
Групата да оповести оперативните си сегменти на базата на 
информация, регулярно предоставяна на ръководството. 

 

(ц) Нови МСФО и разяснения (КРМСФО) неприложени към отчетната дата 

 

Някои нови стандарти, промени в стандарти и разяснения, одобрени за 
прилагане от Европейската комисия, могат да бъдат приложени по-
рано в годишния период, завършващ на 31 декември 2014 г., въпреки че 
все още не са задължителни преди следващ период. Тези промени в 
МСФО не са били приложени по-рано при изготвянето на тези 
финансови отчети. Групата не планира да прилага тези стандарти по-
рано.  

 

Стандарти, разяснения и промени в стандарти, които не са били приложени 
по-рано – одобрени за прилагане от Европейската комисия 

 Годишни подобрения на МСФО цикъл 2010-2012 и цикъл 2011-2013. 
Подобренията включват единадесет поправки към девет стандарта и 
последващи поправки по други стандарти и разяснения. Не се очаква 
никоя от тези поправки да окаже значително влияние на финансовите 
отчети на Групата. 

 Промени на МСС 19 – Планове с дефинирани доходи: Вноски от 
служители. Групата не очаква промените да имат какъвто и да е ефект 
върху финансовите отчети, тъй като няма планове с дефинирани доходи, 
които да включват вноски от служители или трети страни. 

 

Стандарти, разяснения и промени в стандарти издадени от СМСС/КРМСФО, 
които все още не са одобрени за прилагане от Европейската комисия 

Ръководството счита, че е подходящо да се оповести, че следните нови 
или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към 
съществуващи стандарти, които към отчетната дата са вече издадени 
от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС), все още не 
са били одобрени за прилагане от Европейската комисия и съответно 
не са взети предвид при изготвянето на тези финансови отчети. Датите 
на влизане в сила за тях ще зависят от решението за одобрение за 
прилагане на Европейската комисия.  
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 МСФО 9 Финансови инструменти (издаден на 24 юли 2014 г.).  

 МСФО 14 Регулаторни разсрочвания на суми (издаден 30 януари 2014); 

 МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (издаден 28 май 2014); 

 Промени на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 28: Инвестиционни дружества: 
Прилагане на изключения от консолидация (издадени на 18 декември 2014 
г.); 

 Промени на МСС 1 Инициатива за оповестяване (издадени на 24 юли 2014 
г.); 

 Годишни подобрения на МСФО цикъл 2012 – 2014 (издадени на 25 
септември 2014 г.); 

 Промени на МСФО 10 и МСС 28: Продажба или апорт на активи между 
инвеститор и неговото асоциирано или съвместно контролирано 
предприятие (издадени на 11 септември 2014 г.);  

 Промени на МСС 27 -  Метод на собствения капитал в самостоятелни 
финансови отчети  (издаден на 12 август 2014 г.); 

 Промени на МСС 16 и МСС 38 – Пояснение за допустимите методи за 
амортизация  (издадени на 12 май 2014 г.); 

 Промени на МСФО 11 – Осчетоводяване на придобиване на дялове в 
съвместни дейности (издаден на 6 май 2014 г.).. 
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3. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 
Въведение и преглед 

Групата е изложена на следните рискове: 

 кредитен риск 

 ликвиден риск 

 пазарен риск 

 лихвен риск 

 валутен риск 

 операционен риск 

 
Структура на управлението на риска 

 

Управителният Съвет създава и упражнява постоянен надзор върху 
структурата на управлението на риска. За целта, Управителният Съвет е 
учредил Комитет за управление на активите и пасивите на Групата, 
Кредитен комитет, Комитет по проблемни кредити, Комитет по 
управление на операционен риск, както и Риск комитет на 
Райфайзенбанк (България) ЕАД, които отговарят за изготвянето на 
политиките по управление на риска в различните сфери на дейност.  
Членовете на комитетите включват представители от Управителният Съвет 
и от други нива на управление в Групата.  

Основните цели на политиките за управление на риска са 
идентифицирането и анализа на различните рискове, на които Групата е 
изложена, определянето на лимити и контрол за спазването им чрез 
текущо наблюдение на експозициите. Върху политиките и системите за 
управление на риска се извършва редовен преглед с цел отразяване на 
промени в пазарните условия, както и промени в предлаганите продукти 
и услуги. Чрез установените вътрешни стандарти и процедури за 
обучение и управление, Групата се стреми да създаде условия за 
дисциплиниран и конструктивен контрол, при който всички служители 
съзнателно да изпълняват своите задължения и отговорности. 

По своята същност дейността на Групата е свързана с използването на 
различни видове финансови инструменти. Групата привлича депозити от 
клиенти с различни договорени падежи, по които плаща плаващи или 
фиксирани лихви, като се стреми да инвестира привлечения ресурс във 
висококачествени доходоносни активи.    

Ръководството установява търговски лимити на нива, каквито биха могли 
да се поемат от пазарни позиции в рамките на текущия или до 
следващия работен ден. 

 

А. Кредитен риск 

Групата постоянно е изложена на кредитен риск, породен от 
вероятността предоставените кредити и аванси да не бъдат издължени в 
рамките на договорените срокове или изобщо да не бъдат погасени. 
Кредитният риск е основният риск в дейността на Групата, поради което 
управлението на експозициите към кредитен риск е приоритет за 
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мениджмънта на Групата.  Групата е разработила политики и процедури 
по отношение одобрението на кредитните апликации и управлението на 
кредитните експозиции. Също така Групата е изложена на кредитен риск 
в резултат на ангажименти по неусвоени кредитни линии и издадени 
гаранции. 

Концентрации на кредитен риск (балансови или задбалансови) биха 
могли да възникнат поради излагане на риск към един единствен длъжник 
или към група длъжници, които имат сходни характеристики, като 
например такива, на които промените в икономическите или други 
обстоятелства влияят еднакво върху изпълнението на задълженията. 

Групата е изложена на кредитен риск и в резултат на търговската си и 
инвестиционна дейност, както и в нейната дейност като инвестиционен 
посредник за своите клиенти или за трети лица. Кредитният риск от 
търговска и инвестиционна дейност на Групата се управлява чрез 
управлението на пазарния риск. 

Рискът, страна по даден финансов инструмент да не изпълни 
задълженията си, се следи регулярно от Банката. За наблюдението на 
кредитния риск при експозиции от търговския портфейл, от значение са 
инструменти с положителна справедлива стойност, която е в зависимост 
от пазарните условия.  

 

Оценка на кредитния риск 

Оценката на кредитния риск за кредити и вземания от клиенти и банки 
обхваща три компонента (i) вероятността от неизпълнение на 
задълженията по кредитния договор от страна на длъжника; (ii) текуща 
експозиция към длъжника и прогноза за експозицията при неизпълнение; 
(iii) очакваната степен на възстановяване на експозицията при 
неизпълнение (загубата при неизпълнение). 

Тези компоненти на кредитния риск, които отразяват очакваните загуби, 
са в съответствие с регулативните изисквания на БНБ и Европейската 
директива за капиталова адекватност и са внедрени в ежедневната 
оперативна дейност на Групата. За определяне обаче на загубите от 
обезценка, които да намалят балансовата стойност на кредитите и 
вземания, се прилагат разпоредбите на МСС 39, които отчитат 
възникналите загуби към датата на изготвяне на отчета за финансовото 
състояние. 

Групата оценява вероятността от неизпълнение на отделен длъжник, 
прилагайки вътрешнорейтингови модели съобразно различните класове 
експозиции и контрагенти. Тези модели са разработени на база 
статистически анализи и преценки, като се съпоставят с наличната 
външна информация за контрагента. Кредитополучателите се 
сегментират в отделни рейтингови класове, които отразяват в какви 
граници се движи вероятността от неизпълнение за съответния клас. Това 
означава, че експозициите могат да преминават от един рейтингов клас в 
друг, тъй като оценката на вероятността от неизпълнение се променя във 
времето. Методите на оценка се наблюдават регулярно и при 
необходимост се подобряват. Групата регулярно потвърждава 
надеждността на вътрешнорейтинговите модели за прогнозиране на 
събития на неизпълнение. Групата използва оценки на признати външни 



РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2014 
 

28 
 

рейтингови агенции, когато са налични, за съпоставяне на оценката за 
кредитен риск, извършена прилагайки вътрешнорейтингови модели.  

Считано от 01 Ноември 2014 г., Райфайзенбанк България получи 
официално одобрение да използва вътрешнорейтингов подход при 
управлението и измерването на кредитния риск, съгласно изискванията 
на най-съвременните  банкови регулации, а именно  Регламент 575/2013 
на Европейския парламент и на Съвета. 

Експозицията при неизпълнение отразява очаквания размер на кредита, 
дължим при настъпване на неизпълнение. Например експозицията при 
неизпълнение на кредит е остатъчната му главница. При кредитни 
ангажименти експозицията при неизпълнение се определя като сума от 
усвоената част и вероятното бъдещо усвояване към момента на 
настъпване на неизпълнението.   

Загубата при неизпълнение се определя като размерът на загуба, която 
Групата би понесла в случай на неизпълнение по дадено вземане. 
Загубата от неизпълнение е в пряка зависимост от типа на контрагента, 
ранга на вземането, наличието на обезпечение или друга кредитна 
защита.  

За оценка на кредитния риск на облигации и други ценни книжа, Групата 
използва както външни рейтинги, така и вътрешнорейтингови модели за 
онези книжа, на които не им е присъден кредитен рейтинг от признати 
Агенции за външна кредитна оценка. Групата инвестира в ценни книжа с 
добро кредитно качество, които да са достатъчно сигурен източник на 
ликвидни средства. 

 

Контрол на лимитите и политики за редуциране на кредитния риск 

Групата управлява, определя лимити и контролира концентрацията на 
кредитен риск за всички вземания, за които може да бъде установена – в 
частност към отделни контрагенти и групи, както и за отделни индустрии и 
държави.  

Групата структурира степента на поетия кредитен риск, като установява 
лимити както спрямо отделен кредитополучател или група 
кредитополучатели, така и спрямо географски и индустриални 
сегменти. Тези рискове се наблюдават текущо и са предмет на редовно 
преразглеждане. 

Експозицията към кредитен риск се управлява и с текущи промени на 
лимитите за кредитиране, базирани на редовни анализи на 
способността на съществуващите и потенциални кредитополучатели да 
посрещнат плащанията по лихви и главници.   

 

Обезпечения 

Групата използва редица политики и практики за редуциране на 
кредитния риск. Най-традиционният начин за кредитна защита е 
приемане на обезпечения. Групата приема правила за установяване на 
допустими класове обезпечения или кредитни защити. Основните видове 
обезпечения, признати от Групата са: 

- ипотека на недвижим имот; 

- парични депозити; 
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- залог върху търговски активи, като например машини и 
съоръжения, инвентар и вземания; 

- банкови гаранции; 

- портфейлни гаранции, издадени от първокласни 
международни или национални институции;  

- залог на финансови инструменти, като например 
дългови или капиталови ценни книжа. 

Дългосрочни финансирания и кредити на корпоративни клиенти 
обичайно са обезпечени, докато потребителски кредити на физически 
лица са необезпечени. Също така, за минимизиране на загубата по 
кредити, Групата може да изисква допълнително обезпечение от 
кредитополучателя при настъпване на индикация за влошаване на 
съответното вземане. 

 

Деривативни инструменти 

Групата упражнява строг контрол върху спазването на лимитите за 
размер и падеж на нетните открити позиции в дериватни инструменти 
(т.е. разликата между договорите за покупка и продажба). Във всеки един 
момент, експозицията към кредитен риск е лимитирана до настоящата 
справедлива стойност на инструментите, които са в полза на Групата 
(т.е. финансови инструменти, за които справедливата стойност е 
положителна величина), която при дериватните инструменти е само 
малка част от договорената номинална стойност, използвана обичайно 
за отразяване обема на откритите към датата на отчета за финансовото 
състояние деривативни инструменти. Експозицията към кредитен риск се 
управлява като част от общите кредитни лимити към клиенти, отчитайки и 
потенциални колебания на пазарните условия. Обичайно за 
експозицията към кредитен риск при тези финансови инструменти не се 
изисква обезпечение или друг вид кредитна защита. 

Сетълмент риск възниква в случаите, когато при сделки с предмет на 
доставка валутни, дългови или капиталови финансови инструменти, за 
Групата възниква насрещно вземане по валутни, дългови или капиталови 
инструменти. За управление на риска са установени дневни сетълмент 
лимити към отделни контрагенти, с което да се минимизира общият 
риск, който възниква при ежедневните търговски операции.  

 

Ангажименти с кредитен характер  

Предназначението на тези инструменти е да се осигури при поискване 
от страна на клиента разполагаемост на средствата по даден 
ангажимент. Както кредитите и другите вземания, гаранциите и 
акредитивите са носители на същия кредитен риск. Документарните 
акредитиви – които представляват поет от Групата ангажимент в полза на 
клиента, да уреди негови задължения спрямо трети страни до определен 
размер и при определени условия – обичайно се обезпечават с 
предмета на доставката, за която се отнасят, поради което свързаният с 
тях кредитен риск е по-нисък в сравнение с предоставен кредит.  

Ангажимент за предоставяне на кредит, представлява неупражненото 
право от страна на клиента да усвои договорения размер на кредит, 
гаранция или акредитив. Кредитният риск, свързан с ангажиментите на 
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Групата да предостави кредит, се изразява в потенциалната загуба, която 
Групата би реализирала за размера на неусвоената част по 
ангажимента. Все пак, отчитайки стандартното ниво на 
кредитоспособност на клиентите, вероятният размер на загубата е по-
малък от сумата на всички неусвоени ангажименти. Групата наблюдава 
падежа на кредитните си ангажименти, тъй като дългосрочните 
ангажименти са носители на по-висок риск от тези с по-кратък срок. Все 
пак, кредитните ангажименти, които са безусловно отменяеми от страна 
на Групата, или са отменяеми въз основа на влошаване на 
кредитоспособността на клиента, не се считат за носители на кредитен 
риск. 

 

Управление на кредитния риск 

 

Надзорният съвет на Групата е делегирал отговорността за управление 

на кредитния риск на Управителния съвет. Управителният съвет определя 

кредитната политика на Групата на базата анализ на пазарните условия, 

както и оценка на рисковете, свързани с кредитната дейност. Обхватът 

на политиката за кредитиране се изразява в очертаване насоките, в 

които трябва да се развива през следващите години кредитният 

портфейл на Групата. Одобрението и приемането на политиката за 

кредитиране от Надзорния съвет на Групата, са потвърждение на това, че 

предложените от Групата действия по отношение на целеви индустрии и 

продукти, както и последващото отражение на тези действия върху 

кредитния портфейл на Групата, са в съответствие с предвижданията на 

Надзорния съвет и с основната стратегия на Групата Райфайзен.  
 
Управлението на кредитния риск се осъществява от структурните 
единици подчинени на Главния директор с ресор Управление на риска. 
Основните задачи на тези структурни единици са: 
 

 Предложение и управление на лимитите за концентрация на кредитен 

риск, с въведени лимити за проактивно ограничение на 

концентрациите на ниво група свързани лица 

 Независим преглед на кредитни апликации и оценка на кредитния 

риск, базиран на вътрешни модели за оценка на кредитния риск. 

 Активно управление на риска както на ниво отделна транзакция така и 

на целия кредитен портфейл. 

 Осигуряване стандартите, политиките и практиките на Групата 

Райфайзен за управление на риска да бъдат спазвани от всички 

бизнес звена в процеса на кредитиране.  

 Оказване на съдействие на бизнес звената за създаване на 

специфични за бизнеса практики по управление на риска, които да 

отговарят на стандартите, въведени от Групата Райфайзен, и които да 

служат за преценка, измерване, отчитане, наблюдение, лимитиране и 

анализ на кредитния риск при корпоративни клиенти.  

 Оказване на съдействие за идентификация, класификация и 

управление на проблемни експозиции. 

 Осигуряване коректното отчитане от бизнес звената на начални 

предупредителни сигнали и навременното взимане на съответните 

мерки като намаляване на клиентския рейтинг, цялостен преглед на 
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експозиции с повишен риск и изготвяне на план за действие при 

потенциално проблемни експозиции. 

 Оказване на съдействие на бизнес звената при създаване на политика 

за кредитиране, преглед и предложения за промени при 

необходимост, както и наблюдение за спазването на одобрената 

политика. 

 

Политика за оценка на рискови експозиции и формиране на провизии 

срещу кредитен риск 

 

Вътрешните и външни рейтингови системи са насочени към определяне 

на кредитното качество още в самото начало на кредитната и 

инвестиционна дейност. От своя страна, провизиите за обезценка се 

признават за целите на финансовите отчети само за загуби, които са 

настъпили към датата на отчета за финансовото състояние и за 

съответните експозиции са налице обективни доказателства за 

обезценка. Поради разликата в приложените методологии, размерът на 

възникналите загуби по кредити, за които е заделена провизия за 

обезценка във финансовите отчети на Групата, обичайно се различават 

от загубите, определени посредством вътрешните оценъчни модели, 

които се използват за управление на кредитния риск и за целите на 

надзора върху банковата дейност. 

Групата използва различни подходи за определяне на обезценката и 

кредитната загуба, в зависимост от рисковата категория на клиента и 

използвания кредитен продукт.  

Провизия за загуба от обезценка за кредити на физически лица и микро 

фирми се заделя в размер на 100% от експозицията след приспадане 

стойността на обезпечението от тип ипотека на жилищен имот, в 

следните случаи: 

- експозицията е просрочена повече от 180 дни; 

- експозицията е идентифицирана като несъбираема.  

Обезценка, която не може да бъде определена за експозиции на 

дребно на индивидуална основа, би могла да бъде идентифицирана 

на портфейлна база, за портфейли със сходни характеристики. 

Поради това всички вземания, за които все още не съществуват 

обективни доказателства за индивидуална обезценка, се включват в 

група от сходни финансови активи за определяне на портфейлна 

обезценка. Провизиите за загуби от обезценка на портфейлна основа 

се базират на исторически опит за активи със сходни кредитни 

характеристики (продукт, категория на клиента, вид обезпечение, 

просрочие), отчитайки текущото състояние на портфейла. Вземания, 

които са обезценени на индивидуална основа и за които съществуват 

обективни доказателства за обезценка, се изключват от портфейлната 

обезценка, но те са база за съставяне на модел на исторически данни 

за загуби, посредством който да се определи портфейлната 

обезценка.  

Експозициите към корпоративни клиенти се оценяват и класифицират 

на база степента на кредитен риск, срокът на забава на плащания по 

дълга, оценката на финансовото състояние на кредитополучателя и 

източниците на парични потоци за погасяване на дълга.  

Групата прилага политика за формиране на провизии за загуби от 

обезценка на корпоративни експозиции, оценявани на портфейлна 



РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2014 
 

32 
 

основа. Съгласно възприетата политика, експозициите към големи 

корпоративни клиенти и експозициите към малки и средни предприятия, 

за които не е установена индивидуална обезценка, се групират в 

отделни пулове на база на присъдения им рейтинг по вътрешно-

банковите рейтингови модели. Измерител на степента на обезценка на 

всеки един пул от експозиции е т.нар. historic default rate (историческо 

ниво на неизпълнение) за съотвения рейтингов клас. Параметърът се 

изчислява като усреднено отношение между броя на контрагентите, 

които в края на периода на наблюдение са изпаднали в състояние на 

неизпълнение (default) и общия брой на контрагентите от съответния 

рейтингов клас. Периодът на наблюдение е 12 месеца, а усредняването 

се извършва върху 5 последователни 12-месечни периода, и включва 

само клиенти, които имат експозиции в началото и в края на периодите. 

Размерът на портфейлната обезценка представлява произведение от 

нетната кредитна експозиция, след приспадане на ликвидните 

обезпечения, нивото на неизпълнение, съответстващо на рейтинговия 

клас, в който попада контрагентът по експозицията и степента на 

несъбираемост на необезпечената част на експозицията. Поради 

липса на достатъчно собствени исторически данни за възстановените 

суми по експозиции в неизпълнение, Групата прилага Груповите оценки 

за несъбираемост на необезпечени експозиции според съответните 

рейтингови модели. 

 

Експозиции към кредитен риск 

 

Към 31 декември 2014 година 

в хил.лв. 

Балансови 

експозиции 

Задбалансови 

ангажименти 

Неусвоени 

кредитни 

лимити 

    Индивидуално обезценени:       

Минимален риск -  - - 
Много добър потенциал за обслужване на 

дълга - - - 

Добър потенциал за обслужване на дълга - - - 
Стабилен потенциал за обслужване на 

дълга 1 - - 
Приемлив потенциал за обслужване на 

дълга 3 - - 
Възможностите на клиента за обслужване 

на дълга са на критичния минимум 3 - - 
Лош потенциал за обслужване на дълга / 

под нормалния 4 -  -  
Много лош потенциал за обслужване на 

дълга / съмнителен 2 -  -  

Неизпълнение (Default) 365,786 10,452 -  

Без кредитна оценка 11 -  -  

Банкиране на дребно 155,313 -  -  

Брутна стойност 521,123 10,452 -  

Провизии за обезценка (289,159)  (3,613) -  

Нетна стойност 231,964  6,839 -  

Предоговорени експозиции 443,202  2,847 -  

Колективно обезценени:       
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Минимален риск -  -  - 
Много добър потенциал за обслужване на 

дълга 5,753 13,870 - 

Добър потенциал за обслужване на дълга 144,065 10,413 - 
Стабилен потенциал за обслужване на 

дълга 415,141 112,371 - 
Приемлив потенциал за обслужване на 

дълга 351,764 26,705 - 
Възможностите на клиента за обслужване 

на дълга са на критичния минимум 185,978 15,367 - 
Лош потенциал за обслужване на дълга / 

под нормалния 24,395 1,378 - 
Много лош потенциал за обслужване на 

дълга / съмнителен 18,462 39 - 

Без кредитна оценка 1,097 -  - 

Банкиране на дребно 1,665,005 122 - 

Брутна стойност 2,811,660 180,265 - 

Провизии за обезценка (11,674)  (187) - 

Нетна стойност 2,799,986  180,078 - 

Предоговорени експозиции 914,920  139,087 - 

Просрочени, но не обезценени:       

Лош потенциал за обслужване на дълга / 

под нормалния 400 -  - 
Много лош потенциал за обслужване на 

дълга / съмнителен 3,195 147 - 

Неизпълнение (Default) 13,464 874 - 

Без кредитна оценка -  -  - 

Банкиране на дребно 14,942 - - 

Брутна стойност 32,001 1,021 - 

Предоговорени експозиции 26,017 1,021 - 

Класификация по дни на просрочие:     - 

30-60 дни 9,133 110 - 

60-90 дни 3,679 147 - 

90-180 дни 2,208 -  - 

180 дни + 16,981 764 - 

Брутна стойност 32,001 1,021 - 

Предоговорени експозиции 26,017  1,021 - 

Непросрочени, необезценени:       

Отличен потенциал за обслужване на 

дълга -  141 5,137  

Много добър потенциал за обслужване на 

дълга 24,178  51,757 123,131  

Добър потенциал за обслужване на дълга 48,744  8,898 179,607  

Стабилен потенциал за обслужване на 

дълга 158,192  21,142 354,386  

Приемлив потенциал за обслужване на 

дълга 122,059  15,854 180,965  

Възможностите на клиента за обслужване 

на дълга са на критичния минимум 58,119  1,441 71,314  

Лош потенциал за обслужване на дълга / 

под нормалния 25,049  593 5,196  

Много лош потенциал за обслужване на 

дълга / съмнителен 14,418  12,218 358  

Неизпълнение (Default) 11,664  73 670  
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Без кредитна оценка 1,266  0 1,746  

Банкиране на дребно 84,471  6,743 189,294  

Брутна стойност 548,160  118,860 1,111,804  

Предоговорени експозиции 286,741  56,134   

 

      

Общо кредити 3,912,944  310,598 1,111,804  

Провизии за обезценка (300,833)  (3,800) -  

Нетна стойност 3,612,111  306,798 1,111,804  

Предоговорени експозиции 1,670,880  199,089 -  

 

 

Към 31 декември 2013 година 

в хил.лв. 

Балансови 

експозиции 

Задбалансови 

ангажименти 

Неусвоени 

кредитни 

лимити 

    Индивидуално обезценени:       

Минимален риск -  - - 
Много добър потенциал за обслужване на 

дълга -  - - 

Добър потенциал за обслужване на дълга 1  - - 
Стабилен потенциал за обслужване на 

дълга - - - 
Приемлив потенциал за обслужване на 

дълга - - - 
Възможностите на клиента за обслужване 

на дълга са на критичния минимум 1  - - 
Лош потенциал за обслужване на дълга / 

под нормалния 3  - - 
Много лош потенциал за обслужване на 

дълга / съмнителен 1  - - 

Неизпълнение (Default) 666,504  11,452  - 

Без кредитна оценка 94  - - 

Банкиране на дребно 168,398  - - 

Брутна стойност 835,002  11,452  - 

Провизии за обезценка (444,280)  (3,479)  - 

Нетна стойност 390,723  14,931  - 

Предоговорени експозиции 625,015  3,278  - 

Колективно обезценени:       

Минимален риск -  - - 
Много добър потенциал за обслужване на 

дълга 89  95  - 

Добър потенциал за обслужване на дълга 161,908  14,937  - 
Стабилен потенциал за обслужване на 

дълга 396,279  82,077  - 
Приемлив потенциал за обслужване на 

дълга 401,879  24,485  - 
Възможностите на клиента за обслужване 

на дълга са на критичния минимум 201,616  30,846  - 
Лош потенциал за обслужване на дълга / 

под нормалния 52,706  2,380  - 
Много лош потенциал за обслужване на 

дълга / съмнителен 81,784  94  - 

Без кредитна оценка 707  -  - 
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Банкиране на дребно 1,768,804  304  - 

Брутна стойност 3,065,773  155,216  - 

Провизии за обезценка (18,401)  (340)  - 

Нетна стойност 3,047,372  155,556  - 

Предоговорени експозиции 775,697  71,555  - 

Просрочени, но не обезценени:       

Лош потенциал за обслужване на дълга / 

под нормалния 672  - - 
Много лош потенциал за обслужване на 

дълга / съмнителен 826  - - 

Неизпълнение (Default) 13,455  1,790  - 

Без кредитна оценка 0  - - 

Банкиране на дребно 29,469  - - 

Брутна стойност 44,423  1,790  - 

Предоговорени експозиции 32,473  1,499  - 

Класификация по дни на просрочие:     - 

30-60 дни 5,026  - - 

60-90 дни 4,026  - - 

90-180 дни 3,763  291  - 

180 дни + 31,608  1,499  - 

Брутна стойност 44,423  1,790  - 

Предоговорени експозиции 32,473  1,499  - 

Непросрочени, необезценени:       

Отличен потенциал за обслужване на 

дълга 156  392  4,416  

Много добър потенциал за обслужване на 

дълга 71,157  41,786  33,924  

Добър потенциал за обслужване на дълга 68,126  43,608  213,258  

Стабилен потенциал за обслужване на 

дълга 144,608  31,336  274,788  

Приемлив потенциал за обслужване на 

дълга 193,212  10,716  145,002  

Възможностите на клиента за обслужване 

на дълга са на критичния минимум 85,381  5,127  57,052  

Лош потенциал за обслужване на дълга / 

под нормалния 31,646  2,071  5,666  

Много лош потенциал за обслужване на 

дълга / съмнителен 30,018  9,775  2,400  

Неизпълнение (Default) 7,051  236  2,110  

Без кредитна оценка 3,059  2,018  2,831  

Банкиране на дребно 71,081  6,604  176,854  

Брутна стойност 705,496  153,669  918,301  

Предоговорени експозиции 249,921  49,857   - 

 

      

Общо кредити 4,650,694  322,127  918,301  

Провизии за обезценка (462,681)  (3,819)  -  

Нетна стойност 4,188,013  318,308  918,301  

Предоговорени експозиции 1,683,106  126,189  -  
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В таблицата по-долу са представени брутните стойности на индивидуално 

обезценените кредити и техните очаквани възстановими стойности след 

обезценка. 

в хил.лв. 

Брутна 

стойност 

Нетна 

стойност 

31 декември 2014 г. 

  Минимален риск               -                     -        

Много добър потенциал за обслужване на дълга               -                     -        

Добър потенциал за обслужване на дълга               -                     -        

Стабилен потенциал за обслужване на дълга 1              -        

Приемлив потенциал за обслужване на дълга 3              -        

Възможностите на клиента за обслужване на дълга 

са на критичния минимум 3              -        

Лош потенциал за обслужване на дълга / под 

нормалния 4              -        

Много лош потенциал за обслужване на дълга / 

съмнителен 2              -        

Неизпълнение (Default) 365,786 170,943 

Без кредитна оценка 11              -        

Банкиране на дребно 155,313 61,021 

Общо 521,123 231,964 

   31 декември 2013 г. 

  Минимален риск                -                    -        

Много добър потенциал за обслужване на дълга                -                    -        

Добър потенциал за обслужване на дълга 1              -        

Стабилен потенциал за обслужване на дълга                -                    -        

Приемлив потенциал за обслужване на дълга                -                    -        

Възможностите на клиента за обслужване на дълга 

са на критичния минимум 1              -        

Лош потенциал за обслужване на дълга / под 

нормалния 3              -        

Много лош потенциал за обслужване на дълга / 

съмнителен 1              -        

Неизпълнение (Default) 666,504 321,145 

Без кредитна оценка 94 45        

Банкиране на дребно 168,398 69,534        

Общо 835,002 390,722 

 

 
Максималната експозиция на Банката към кредитен риск се 
разпределя както следва: 
 

 

Кредити и аванси на 

клиенти 

 

Кредити и аванси на 

банки  

 Инвестиционни 

ценни книжа и ценни 

книжа държани за 

търгуване 

 

Задбалансови 

ангажименти 

в хил. лв. 31.12.2014 31.12.2013  31.12.2014 31.12.2013  31.12.2014 31.12.2013  31.12.2014 31.12.2013 

Балансова 

стойност 
3,612,111 4,188,013 

 
393,936 449,125 

 
935,631 741,401 

 
- - 

ангажимент 1,111,804 918,301 
 

13,938 12,938 
    

313,511 330,100 
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Следващата таблица илюстрира кредитите по видове обезпечения 
според типа на обезценка. 
 

в хил.лв. 2014 2013 

Индивидуално обезценени:   

Парични депозити 9 54 

Гаранции 1,761 2,669 

Ипотеки 223,222 383,989 

Стопански инвентар 7,136 21,589 

Други - 670 

Необезпечени 288,995 426,031 

Колективно обезценени:    

Парични депозити 5,396 6,935 

Гаранции 74,539 41,100 

Ипотеки 1,245,990 1,436,261 

Стопански инвентар 257,431 340,903 

Други 4,123 16,202 

Необезпечени 1,224,181 1,224,762 

Просрочени, но не обезценени:   

Парични депозити                       -        - 

Гаранции 281 335 

Ипотеки 27,678 42,999 

Стопански инвентар 1,205 - 

Други  - - 

Необезпечени 2,839 1,088 

Непросрочени, необезценени::   

Парични депозити 9,307 9,887 

Гаранции 10,038 12,248 

Ипотеки 427,488 574,752 

Стопански инвентар 998 1,539 

Други                       -        24,428 

Необезпечени 100,327 81,747 

Общо: 3,912,944 4,650,190 

  

 

При първоначалното признаване на кредити и аванси, справедливата 

стойност на обезпечението се определя чрез прилагането на оценъчни 

техники, приложими за съответните активи. Впоследствие, 

справедливата стойност се актуализира според пазарните цени или 

индекси за подобни активи като честотата на актуализация зависи от 

вида на актива и от общите пазарни условия.  

 

Таблицата по-долу представя кредитни експозиции от ипотечни кредити 

и аванси към клиенти – физически лица - в зависимост от стойността на 

коефициента loan-to-value (LTV). LTV се изчислява като съотношение от 

брутната стойност на кредита към стойността на обезпечението. В 

брутната стойност не се включва начислената обезценка. Оценката на 

обезпечението не включва бъдещи разходи за придобиването и 
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реализацията на обезпечението. Стойността на обезпечението по 

жилищните ипотечни кредити се основава на стойността на 

обезпечението при възникване на кредита, обновена на база 

промените в индексите на цените на жилищата. 

 

в хил.лв. 2014 2013 

Loan-to-Value (LTV) коефициент:   

По-малко от 50% 160,153 172,576 

51% до 70% 190,869 204,721 

71% до 90% 227,496 222,176 

91% до 100% 58,572 60,836 

Повече от 100% 133,895 163,907 

Общо 770,985 824,216 

 

 

Концентрация на кредитния риск по индустрии 

 

В таблицата по-долу е представена разбивка на брутните експозиции 

по индустриални сектори. 

 

в хил.лв. 2014 % 2013 % 

Промишленост 925,260 24% 1,117,871 24% 

Строителство и 

недвижимости 275,002 7% 516,727 11% 

Транспорт 90,182 2% 87,731 2% 

Търговия 815,635 21% 967,369 21% 

Други 323,019 8% 374,753 8% 

Физически лица 1,483,846 38% 1,585,739 34% 

   В т.ч. ипотечни кредити 770,985 20% 824,216 18% 

Общо кредити 3,912,944  4,650,190  

 

 

Финансови активи държани за търгуване 

 

Таблицата по долу представя качестовото на финансовите активи 

държани за търгуване като максимална кредитна експозиция, на 

базата на присъдени кредитни рейтинги от рейтингови агенции, там 

където тези рейтинги са приложими: 

 

В хиляди лева  2014 2013 

   

Български ДЦК   

   BB+/Ba1 80,935 89,342 

Български корпоративни облигации   

   BB+/Ba1 1,434 5,447 

   Без рейтинг 3,948 8,242 

Чуждестранни ДЦК   

   AAA/Aaa 12,453 662 

   

Общо 98,770 103,693 
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Б. Ликвиден риск 

 

Ликвидният риск може да се дефинира като потенциалната 

неспособност на Групата да финансира увеличението на активите си 

или да посрещне своите изискуеми задължения, без да претърпи 

значителни загуби. За целите на ефективното му управление, Групата 

разграничава две измерения - Риск за краткосрочната ликвидност и 

Риск при финансирането. 

 

Организационна структура за управление на Ликвидния риск 

 

Съгласно установената на Групово ниво рамка за управление на 

Ликвидния риск, Комитетът за управление на активите и пасивите 

(АЛКО) съблюдава ликвидната позиция на Групата спрямо поставените 

риск лимити и одобрява плановете за финансиране (годишен план за 

осигуряване на необходимите ресурси, както и стратегия за 

следващите три години). В допълнение, Комитетът се стреми да 

осигури съответствие както със стандартите и политиките за ликвиден 

риск, така и с правните и нормативни изисквания в тази област.  

От своя страна, Риск Комитетът на Групата преразглежда свързаните 

правила, процедури и механизми за контрол с цел усъвършенстване 

на цялостната рамка за управление на риска. 

 

Процес и стратегия за управление на Ликвидния риск 

 

Ликвидната позиция на Групата се наблюдава на ежедневна база и 

текущото състояние се докладва регулярно на АЛКО.  

Стратегията на Групата за управление на ликвидността се подчинява на 

стремежа за своевременно набавяне на ликвидни ресурси в 

оптимален обем, качество и структура за посрещане на изискуемите 

задължения при нормални и извънредни обстоятелства, без да се 

допускат неприемливи загуби и да се излага на опасност репутацията 

на Групата. 

 

Групата не поддържа ликвидни активи до размери, необходими за 

посрещането на всички възможни изходящи потоци, тъй като 

историческият опит показва, че съществува минимално ниво на 

подновяване на падежиращите депозити, което може да бъде 

предвидено с достатъчно голяма точност.  

За тази цел се анализират входящите и изходящи парични потоци както 

при сценарий - “действащо предприятие”, така и при стрес сценарий, 

като се отчитат не само договорни взаимоотношения, но и 

поведенчески фактори. Ликвидните дисбаланси се проследяват по 

времеви интервали и на ниво валутна композиция. 

При наличие на неприемливи по размер ликвидни дисбаланси, се 

задействат процедури и се предприемат действия в зависимост от 

значимостта и хоризонта на проявление.  

 

Основните елементи на ликвидната стратегията на Групата са, както 

следва: 

 

- Поддържане на диверсифицирана база за финансиране с разумно 
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съотношение между клиентски депозити (от ФЛ и ЮЛ) и финансиране 

на едро 

 

- Поддържане на портфейл от ликвидни активи с подходяща валута и 

падежна структура 

 

- Прилагане на адекватен инструментариум за измерване и 

проследяване на ликвидната ситуация в зависимост от наложените 

вътрешни ограничения и регулаторни изисквания; наблюдение на 

ликвидни коефициенти, несъответствия в падежните интервали, 

поведенчески характеристики на финансовите активи и пасиви на 

Групата, 

- Динамичен процес за провеждане на стрес тестове на ликвидната 

позиция, въведени на групово ниво. 

Интегрираните стрес тестове за проследяване на рисковия профил на 

Групата са обект на непрекъснато подобряване и усъвършенстване в 

унисон с регулаторните изисквания на местно и европейско ниво. Те 

са допълнени от система за ранно предупреждение, целяща 

своевременно идентифициране на потенциални проявления на 

ликвиден риск, както и от планове за действия при извънредни 

обстоятелства. 

- Адекватна рамка за отчетност и контрол, позволяваща оценка на 

рисковия профил и своевременни корективни действия.  

 

Ликвидни стрес тестове 

 

Групата провежда стрес тестове, с цел измерване на способността за 

преодоляване на кризисни ситуации, в три типа сценарии: Пазарна 

криза, Репутационна и Комбинирана криза. Резултатите се разглеждат 

и отчитат пред ръководството на Групата за предприемане на 

превантивни мерки при необходимост. 

Изготвянето на стрес-тестовете и последващото анализиране на 

резултатите включва съблюдаването на система от лимити, наложени 

на ликвидната позиция. Те предопределят период на оцеляване с 

продължителност от поне месец, което се изразява в изискване за 

положителни несъответствия в първите 30 дни. Лимитите се наблюдават 

както на общо ниво, така и на ниво значима валута (BGN,EUR и USD). 

  

Ликвиден буфер 

 

Групата поддържа ликвидeн буфер под формата на пари в наличност 

и други ликвидни активи, предназначен за осигуряване на максимален 

период на оцеляване. Именно поради тази причина Групата се стреми 

към постоянно подобряване на съотношението на общия размер 

висококачествени ликвидни активи към общия размер на пасивите.  

 

Ликвидните активи на Групата включват паричните средства и паричните 

салда при Централната банка, средствата по разплащателни сметки в 

други банки и междубанковите депозити до 7 дни, търгуемите дългови 

ценни книжа, издадени от централни правителства или централни 

банки, държавните съкровищни бонове и облигации на Правителството 

на Република България, търгуемите дългови ценни книжа, издадени от 
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институции с първокласен кредитен рейтинг,  търгуемите дългови ценни 

книжа, издадени от международни банки за развитие и международни 

организации. В ликвидните активи не се включват предоставените като 

обезпечение активи. Сумата на заложените активи към 31 декември 

2014 година и към 31 декември 2013 година е 397 млн.л.в. и 237 млн.лв. 

съответно. 

 

В таблицата по-долу е показана стойността на показателя за 

последните две години. 

 

Съотношение на ликвидните активи към общите привлечени 

средства 

 2014 2013 

   

Средна стойност за периода 29.9% 24.3% 

Максимална стойност за периода 35.6% 29.2% 

Минимална стойност за периода 24.9% 21.5% 

Към 31 декември 35.6% 27.1% 

 

Наблюдението и контролът на ликвидния риск се извършват чрез 
съставянето на прогноза за входящите и изходящи парични потоци за 
следващия ден, седмица, месец, тъй като това са базови периоди за 
управлението на ликвидния риск. Тези прогнози се базират на анализ 
на договорения падеж на финансовите пасиви и на очаквания падеж 
на финансовите активи.  

Също така се наблюдават и анализират непокрити средносрочни 
активи, степента и вида на неусвоени кредитни ангажименти, 
усвояването на линии за овърдрафт и влиянието на задбалансови 
ангажименти като гаранции и акредитиви.  

Източници на парични потоци 

Отдел “Трежъри/Управление на активи и пасиви” регулярно извършва 
преглед на източниците на ликвидност, с цел поддържане на широка 
диверсификация по валути, географски произход, контрагент, 
продукт и срок. 

Система от ранни предупредителни сигнали 

Групата периодично преглежда и следи определени коефициенти за 
ликвидност, смятани за представителни по отношение на ранното 
разпознаване на възможни ликвидни проблеми. Следят се 
коефициенти, обхващащи - качеството на вземанията, стабилността 
на пасивите, търгуемостта на ликвидните активи, пазарната среда и 
други количествени и качествени показатели. 

Парични потоци от недеривативни задължения 

В следващите таблици са показни паричните потоци дължими от 
Групата по финансовите пасиви, разпределени съобразно 
остатъчния договорен срок към датата на изготвяне на отчета за 
финансовото състояние. Стойностите в таблицата представляват 
договорените недисконтирани парични потоци, включващи и 
дължимата лихва според датата на лихвено плащане. Групата 



РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2014 
 

42 
 

управлява присъщия ликвиден риск на базата на очакваните 
недисконтирани входящи парични потоци.  

Парични потоци от деривативни задължения 

Деривативните финансови инструменти в портфейла на Групата 
включват: 

- Валутни деривативни финансови инструменти – валутни форуърди и 
валутни суапове 

- Лихвени деривативни финансови иснтрументи – лихвени суапове в 
една валута и лихвени суапове в кръстосани валути. 

 

Към 31 декември 

2014 година        

 

 

в хил. лв. до 1 месец 

1  до 3 

месеца 

3 месеца 

дo 1 година 

1 дo 5 

години 

Над 5 

години 

Общо 

входящи/ 

изходящи  

Балансова 

стойност 

Недеривативни 

пасиви        

Депозити от банки   (51,446)      (51,446)  51,446  

Депозити от клиенти  (2,963,594)  (633,148)  (570,816)  (75,041)   (4,242,599)  4,229,954  

Получени заеми от 

банки  (107)  (8,610)  (39,488)  (215,736)  (87,431)  (351,372)  342,285  

Подчинени пасиви  (2,270)  (946)  (9,640)  (51,458)  (406,075)  (470,389)  365,532  

Текущи данъчни 

задължения   (476)     (476)  476  

Други пасиви  (8,327)  (28,844)  (25,643)  (10,054)  (897)  (73,765)  73,765  

Общо 

недеривативни 

пасиви (3,025,744)  (672,024)  (645,587)  (352,289)  (494,403) (5,190,047)  5,063,458  

        

Деривативни пасиви        

- Валутни 

инструменти        3,801  

   - Изходящ поток  (180,696)  (15,325)  (13,264)  -   -   (209,285)  

   - Входящ поток  178,438   14,614   12,390   -   -   205,442   

- Лихвени 

инструменти        127  

   - Изходящ поток  (2)  (5)  (241)  (115)  (611)  (974)  

   - Входящ поток  187   375   1,906   8,992   9,119   20,579   

Общо деривативни 

пасиви  (2,073)  (341)  791   8,877   8,508   15,762   3,928  

        

Общо неусвоени 

кредитни линии  (40,202)  (41,167)  (433,623)  (445,720) (165,030) (1,125,742)  

        

Общо финансови 

пасиви (договорен 

падеж) (3,068,019)  (713,532)  (1,078,420)    (789,132) (650,924)     (6,300,027) 5,067,386  
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Към 31 декември 

2013 година        

 

 

в хил. лв. до 1 месец 

1  до 3 

месеца 

3 месеца 

дo 1 година 

1 дo 5 

години Над 5 години 

Общо 

входящи/ 

изходящи  

Балансова 

стойност 

Недеривативни 

пасиви        

Депозити от банки  (54,104) - - - - (54,104) 54,104  

Депозити от клиенти (2,643,208) (754,980) (682,393) (103,170)  (4,183,751) 4,169,239  

Облигационни заеми - - (2,557) - - (2,557) 2,500  

Получени заеми от 

банки (200) (4,473) (297,580) (198,887) (59,787) (560,927) 541,288  

Подчинени пасиви -  (1,822) (5,408) (28,941) (270,102) (306,273) 250,727  

Други пасиви (9,115) (33,648) (19,430) (9,525) (864) (72,582) 72,581  

Общо 

недеривативни 

пасиви (2,706,627) (794,923) (1,007,368) (340,523) (330,753) (5,180,194) 5,090,439  

        

Деривативни пасиви        

- Валутни 

инструменти       2,010  

   - Изходящ поток (118,342) (47,186) (25,371) - - (190,899)  

   - Входящ поток 117,858  46,387  24,646  - - 188,891   

- Лихвени 

инструменти       4  

   - Изходящ поток (3) (5) (279) (131) (697) (1,115)  

   - Входящ поток 2  4  274  107  785 1,172   

Общо деривативни 

пасиви (485) (800) (730) (24) 88 (1,951) 2,014  

        

Общо неусвоени 

кредитни линии (32,684) (23,691) (411,823) (345,547) (117,494) (931,239)  

        

Общо финансови 

пасиви (договорен 

падеж) (2,739,796) (819,414) (1,419,921) (686,094) (448,159) (6,113,384) 5,092,453  

 

Следващата таблица илюстрира балансовите стойности на 
финансовите активи и финансовите пасиви, които се очаква да 
бъдат получени или платени след повече от 12 месеца. 

 

в хил. лв. 2014 2013 

Финансови активи   

Кредити и аванси на клиенти 2,381,381 2,724,854 

Инвестиционни ценни книжа 630,182 548,880 

   

Финансови пасиви   

Депозити от клиенти 74,431 102,686 

Получени заеми от банки 297,229 250,801 

Подчинени пасиви 365,532 250,727 
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В таблицата по-долу е предстваен анализ на финансовите активи, 
формиращи ликвидния резерв, с който Групата разполага за 
покриване на изходящи парични потоци по финансовите пасиви 
при ликвидна криза. 

 

в хил. лв.   

Ликвидни активи 2014 2013 

Парични средства в каса и салда по 

сметки при Централната банка 928,947 505,625 

Дългови ценни книжа 529,844 414,762 

Средства по разплащателни сметки в 

други банки и междубанкови депозити 

до 7 дни 324,661 443,745 

Общо ликвидни активи 1,783,452 1,364,132 

 

В следващите таблици е оповестена падежната структура на 
инвестиционните ценни книжа и на ценните книжа държани за търгуване. 

 

Към 31 декември 2014 година 

в хил. лв.  
До 1 

месец 

От 1до 3 

месеца 

От 3 

месеца 

до 1 

година 

От 1 до 

5 години 

Над 5 

години 

Без 

падеж Общо 

        Ценни книжа държани за 

търгуване 

       Държавни ценни книжа 

       Български държавни ценни 

книжа 2,508  - 27,478  42,964  7,985  - 80,935  

Германски държавни ценни 

книжа  - - - 12,453  - - 12,453  

Корпоративни облигации 

       Български корпоративни 

облигации - - 1,434  3,948  - - 5,382  

        Общо: 2,508  -  28,912  59,365  7,985  -  98,770  

        Инвестиционни ценни книжа 

оценявани по справедлива 

стойност в пачалбата или 

загубата 

       Държавни ценни книжа 

       Български държавни ценни 

книжа 479  - 83,094  56,154  13,001  - 152,728  

Австрийски държавни ценни 

книжа - - - - 16,049  - 16,049  

Корпоративни облигации и 

акции 

      

 

Български корпоративни 

облигации - - - 20,597  - - 20,597  

Облигации на 

международни институции - - - 80,421  - - 80,421  

Български корпоративни 

акции 

     

2,287  2,287  

Общо: 479  - 83,094  157,172  29,050  2,287  272,082  
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Инвестиционни ценни книжа 

държани до падеж 

      Държавни ценни книжа 

       Български държавни ценни 

книжа 120,820  - - 361,575  - - 482,395  

Австрийски държавни ценни 

книжа - - - 36,995  13,413  - 50,408  

Корпоративни облигации 

       Български корпоративни 

облигации - - - - 31,976  - 31,976  

Общо: 120,820  -  -  398,570  45,389  -  564,779  

        Общо ценни книжа: 123,807  -  112,006  615,107  82,424  2,287  935,631  

 

Към 31 декември 2013 година 

в хил. лв.  
До 1 

месец 

От 1до 3 

месеца 

От 3 

месеца 

до 1 

година 

От 1 до 

5 години 

Над 5 

години 

Без 

падеж Общо 

        Ценни книжа държани за 

търгуване 

       Държавни ценни книжа 

       Български държавни ценни 

книжа -  1,890 - 74,751 12,702 - 89,343 

Германски държавни ценни 

книжа  - - - - 662 - 662 

Корпоративни облигации        

Български корпоративни 

облигации - - - 13,688 - - 13,688 

 

       

Общо: - 1,890 - 88,439 13,364 - 103,693 

 

       

Инвестиционни ценни книжа 

оценявани по справедлива 

стойност в пачалбата или 

загубата        

Държавни ценни книжа        

Български държавни ценни 

книжа - - - 95,524 5,521 - 101,045 

Корпоративни облигации и 

акции        

Български корпоративни 

облигации - - 4,066 23,676 9,072 - 36,814 

Облигации на международни 

институции - - - 4,525 - - 4,525 

Български корпоративни акции      2,285 2,285 

Общо: - - 4,066 123,725 14,593 2,285 144,669 

        Инвестиционни ценни книжа държани 

до падеж 

      Държавни ценни книжа        

Български държавни ценни книжа  54,414 27,850 374,231 - - 456,495 

Корпоративни облигации        

Български корпоративни 

облигации  - - - 36,544 - 36,544 

Общо:  54,414 27,850 374,231 36,544 - 493,039 

 

       

Общо ценни книжа:  56,304 31,916 586,395 64,501 2,285 741,401 

А. Пазарен риск 
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Всички инструменти, оценявани по пазарна цена са обект на пазарен 

риск - рискът бъдещите промени в пазарните условия да доведат до 

намаление на стойността на финансовия инструмент. Пазарен риск 

възниква за открити позиции в лихвени, валутни и капиталови 

инструменти. Тези инструменти са изложени на общ и специфичен 

пазарен риск, като всичките са изложени на неочаквани или 

неблагоприятни движения и промени в степента на волатилност на 

пазарните фактори (лихвени проценти, кредитни маржове, валутни 

обменни курсове и др.), както и изменения на индекси и цени на 

капиталови инструменти. Групата наблюдава пазарните рискове както 

за Търговския, така и за Банковия си портфейл.  

 

Всички инструменти, които се оценяват по пазарни цени, се отчитат в 

отчета за финансовото състояние на Групата по справедлива стойност, 

на база котировки на пазарни цени, като ефектът от промените в 

пазарните условия се признава в отчета за всеобхватния доход като 

печалба или загуба. В зависимост от класификацията и начина на 

отчитане, пазарният риск може да повлияе на нетния търговски 

резултат, лихвения доход или директно на капитала на Групата. 

Групата управлява търговските си портфейли в съответствие с 
измененията в пазарните условия. Пазарният риск се управлява също 
така и чрез поставени от ръководството лимити за съответните 
инструменти. 

 

В таблицата по-долу са показани изложените на пазарен риск активи и 

пасиви, разпределени в търговски и банков портфейл 

 

 

Към 31 декември 2014 година 

   

в хил.лв.  

Балансова 

стойност 

Търговски 

портфейл 

Банков 

портфейл 

Активи изложени на пазарен риск    

Парични средства в каса и салда 

по сметки при Централната банка 928,947 - 928,947 

Финансови активи държани за 

търгуване 98,770 98,770 - 

Деривативни финансови 

инструменти 3,737 3,737 - 

Вземания от банки 393,936 - 393,936 

Кредити и аванси на клиенти 3,612,111 - 3,612,111 

Инвестиционни ценни книжа 836,861 - 836,861 

     

Пасиви изложени на пазарен риск    

Деривативни финансови 

инструменти 3,928 3,928 - 

Депозити от банки 51,446 - 51,446 

Депозити от клиенти 4,229,954 - 4,229,954 

Облигационни заеми - - - 

Получени заеми от банки 342,285 - 342,285 

Подчинени пасиви 365,532 - 365,532 

Към 31 декември 2013 година 
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в хил.лв.  

Балансова 

стойност 

Търговски 

портфейл 

Банков 

портфейл 

Активи изложени на пазарен риск 

   Парични средства в каса и салда 

по сметки при Централната банка 505,625 - 505,625 

Финансови активи държани за 

търгуване 103,693 103,693 - 

Деривативни финансови 

инструменти 1,739 1,739 - 

Вземания от банки 449,125 - 449,125 

Кредити и аванси на клиенти 4,188,013 - 4,188,013 

Инвестиционни ценни книжа 637,708 - 637,708 

  

   Пасиви изложени на пазарен риск 

   Деривативни финансови 

инструменти 2,014 2,014 - 

Депозити от банки 54,104 - 54,104 

Депозити от клиенти 4,169,239 - 4,169,239 

Облигационни заеми 2,500 - 2,500 

Получени заеми от банки 541,288 - 541,288 

Подчинени пасиви 250,727 - 250,727 

 

 

Техники за оценка на пазарния риск 

 
Пазарен е рискът върху приходите на Групата или на стойността на 
притежаваните от нея финансови инструменти, възникващ в 
резултат от промяна на пазарните фактори: лихвените нива, цените 
на ценните книжа, валутните курсове и кредитните спредове (не се 
отнасят за промени във финансовото състояние на 
длъжника/издателя). 
Целта на управлението на пазарния риск е съответните експозиции 
на Групата да бъдат управлявани и контролирани в рамките на 
приемливи параметри.  

 

 

Стойност под риск (VaR) 

 
Групата прилага моделите за стойност под риск (VaR) за 
измерване на пазарния риск, на Търговския и Банковия портфейл и 
да оцени потенциалната загуба, чрез подходящ аналитичен метод, 
подкрепен от емпирични обстоятелства и документиран анализ. 
Този метод се прилага последователно и със степен на 
консервативност, по-висока, когато наличните данни са ограничени. 
Групата използва стойност под риск (VaR) лимити за целия пазарен 
риск, както и разделен по отделни фактори, а именно: валутен (FX), 
лихвен (IR) и спред риск (SP). Цялостната структура на стойност под 
риск (VaR) лимитите е предмет на преглед и одобрение от АЛКО. 
Стойност под риск (VaR) лимитите са предназначени както за 
Търговски, така и за Банков портфейл. 
Стойност под риск е оценка, базирана на статистически методи за 
измерване на потенциалната загуба, която би реализирала Групата 
при неблагоприятни изменения на пазарните условия. Тази стойност 
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изразява максималната загуба, но само до определена степен на 
доверителност (99%). Това означава, че все пак съществува 
статистическа вероятност (1%), реализираната загуба да превиши 
очаквания размер. Моделът за изчисление на стойността под риск 
предполага известен период на задържане до закриване на 
рисковите позиции (1 ден).  
Предполага се също така, че измененията в пазарните условия през 
периода на задържане ще следват в известна степен изменения, 
които са регистрирани през изминали периоди.  
От началото на 2010 г. Групата използва хибриден подход в 
изчисляването на VаR. Моделът e на база историческа симулация, 
която се комбинира с параметричния модел за изчисляване на VaR 
като се вземат предвид и събития в резултат на екстремни нива на 
рисковите фактори. Волатилността в пазарните фактори се 
претегля съобразно периода на проявление (волатилността за 
последните 20 работни дни се претегля с 80% при изчисляването на 
VaR, докато  волатилността от последните две години получава 20 % 
тегло в модела), като се дава значителнo значение на текущите 
пазарни условия. 
Реалните резултати от прилагания модел се анализират текущо, с 
цел установяване валидността на използваните в изчисленията 
предположения и фактори.  
Прилагането на този подход не би могло да предотврати 
реализирането на загуби извън определените лимити, но 
използването на хибридния подход за VaR в известна степен отчита 
екстремни движения в пазарните фактори и условия над 
очакваните. 
Качеството и валидността на моделите за изчисляване на стойността 
под риск се тестват текущо чрез проектиране на резултатите върху 
Търговския портфейл на Групата. В случай, че тестовете покажат 
извънредни печалби, се извършва подробен анализ и резултатите се 
докладват на  ръководството на Групата.  
 
 

Стойност под риск (VaR)  

В хил. лева (1 ден/99 %) 

Към 31 

декември 

2014 

Към 31 

декември 

2013  

Стойност под риск в търговския портфейл 

Диверсифициран 247 224  

в т.ч. лихвен риск 96 223  

в т.ч. спред риск 212 66  

    

Стойност под риск в банковия портфейл  

Диверсифициран 2,726 891  

в т.ч. лихвен риск 1,793 815  

в т.ч. спред риск 2,223 723  

    

Обща стойност под риск 

Диверсифициран 2,834 1,046  

в т.ч. лихвен риск 1,744 961  

в т.ч. спред риск 2,437 787  
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Динамика на развитие на VaR Стойността по категории на риска през 

2014 

 

В хил. лева (1 ден/99 %) 

Средна 

стойност 

Максимална 

стойност 

Минимална 

стойност 

Стойност под риск в 

търговския портфейл 

Диверсифициран 324 742 

 

 

128 

в т.ч. лихвен риск 208 639 79 

в т.ч. спред риск 43 222 14 

    

Стойност под риск в банковия 

портфейл  

Диверсифициран 1,077 2,726 

 

 

753 

в т.ч. лихвен риск 891 1,793 

 

556 

в т.ч. спред риск 645 2,223 408 

Обща стойност под риск 

Диверсифициран 1,131 2,834 

 

 

722 

в т.ч. лихвен риск 

 

890 1,744 548 

в т.ч. спред риск 681 2,438 429 

 

Осъзнавайки ограниченията на стойност под риск (VaR) методологията, 

Групата допълва инструментариума си за оценка и лимитиране на 

риска, чрез използване на лимити за позиции и чувствителност.  

Освен това, Групата използва и широк набор от стрес тестове, за да 

моделира финансовото влияние на разнообразието от пазарни 

сценарии върху Търговския и Банковия си портфейл. 

 

Стрес тестове 

 

Чрез използване на стрес тестове, Групата оценява потенциалната 

загуба, която би реализирала при извънредни обстоятелства. Стрес 

тестовете включват: стрес тестване на рискови фактори, като за всяка 

рискова категория се прилагат потенциално най-крайните 

неблагоприятни за Групата изменения; стрес тестване на развиващи се 

пазари, като обект на тестването са придобитите на тези пазари 

портфейли; и специални стрес тестове, които обхващат стрес 

тестване на специфични позиции или региони. 

Резултатите от стрес тестовете се представят на АЛКО и се наблюдават 

текущо от ръководството на Групата. Всички стрес тестове са 

моделирани съобразно дейността на Групата и обичайно се изразяват 

в сценариен анализ. 

 

Лихвен риск 

Лихвеният риск се отнася до евентуално неблагоприятното влияние на 
промените на пазарните лихвени проценти върху печалбата в частта на 
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нетните доходи от лихви, които образуват основна част от финансовия 
резултат на Групата. 

В сравнение с другите видове рискове, лихвеният риск може да се 
минимизира чрез взаимосвързано управление на пасивите и активите. 

Политиката на Групата е да минимизира лихвения риск като отпуска 
кредити с плаващи лихвени проценти срещу получените 
финансирания с плаващи лихвени проценти. Този риск се управлява 
също така от Групата както с балансирано използване на различни 
източници на финансов ресурс (заемни средства от други български 
банки, кредитни линии от чуждестранни кореспонденти, привлечени 
депозити и други), така и с целенасочена кредитна политика, 
осигуряваща нарастваща възвращаемост. 

От съществено значение за ръководството е управлението на 
чувствителността на лихвените проценти на активите и пасивите. 
Поради същността на банковата дейност, не е възможно абсолютно 
покриване на разликите в падежите или периодите на промяна на 
договорените лихви по финансовите активи и пасиви.  

Лихвените експозиции на Групата се управляват с помощта на отчети 
за чувствителността на лихвите по активи и пасиви. По-голямата част от 
лихвоносните активи и пасиви на Банката са структурирани така, че да 
се покриват краткосрочни активи с краткосрочни пасиви, или 
дългосрочни активи с пасиви с възможност за промяна на лихвата в 
рамките на една година, или дългосрочни активи със съответстващи им 
пасиви като промяната на лихвите се извършва в един и същ момент. 

При значителна част от лихвоносните активи и пасиви съществува 
възможност промяната на лихвите да се извършва с относитително 
кратък период на предизвестие, в резултат на което разликите в 
лихвената структура на активите и пасивите се считат за несъществени. 

 

Таблица на лихвената чувствителност на лихвоносните финансови 
активи и пасиви към 31 декември 2014 година 

 

 

в хил. лв. 
до 3 

месеца 

3 месеца 

дo 1 година 

1 дo 5 

години 

Над 5 

години Общо 

Активи      

Вземания от банки 389,870 4,066 - - 393,936 

Кредити и аванси на клиенти 3,160,167 291,471 124,215 36,258 3,612,111 

Инвестиционни ценни книжа 135,797 89,192 535,146 74,439 834,574 

      

Общо активи 3,685,834 384,729 659,361 110,697 4,840,621 

      

Пасиви      

Депозити от банки  51,446 - - - 51,446 

Депозити от клиенти 3,659,201 535,830 34,923 - 4,229,954 

Получени заеми от банки 148,604 174,113 - 19,568 342,285 

Подчинени пасиви 365,532 - - - 365,532 

      

Общо пасиви 4,224,783 709,943 34,923 19,568 4,989,217 

Нетна позиция (538,949) (325,214)     624,438     91,129     (148,596)     

 



РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2014 
 

51 
 

Таблица на лихвената чувствителност на лихвоносните финансови активи и 
пасиви към 31 декември 2013 година 

 

 до 3 месеца 

3 месеца 

дo 1 година 

1 дo 5 

години 

Над 5 

години Общо 

в хил. лв.      

Активи      

Вземания от банки 449,125 - - - 449,125 

Кредити и аванси на клиенти 3,874,745 256,221 20,374 36,673 4,188,013 

Инвестиционни ценни книжа 78,091 40,987 474,280 42,065 635,423 

      

Общо активи 4,401,961 297,208 494,654 78,738 5,272,561 

      

Пасиви      

Депозити от банки  54,104 - - - 54,104 

Депозити от клиенти 3,437,500 678,891 52,848 - 4,169,239 

Облигационни заеми - 2,500 - - 2,500 

Получени заеми от банки 197,657 320,056 16,727 6,848 541,288 

Дългово-капиталови 

хибридни инструменти 250,727 - - - 250,727 

      

Общо пасиви 3,939,988 1,001,447 69,575 6,848 5,017,858 

Нетна позиция 461,973  (704,239) 425,079  71,890 254,703 

 

 

Управлението на лихвения риск се допълва и с анализ на 

чувствителността на финансовите активи и пасиви към различни 

стандартни и нестандартни лихвени сценарии. Стандартните сценарии 

се изразяват в допускане за едновременно нарастване или 

намаляване със 100 процентни пункта на всички криви на доходност и с 

50 процентни пункта само кривите на доходност над 1 година. Такъв 

анализ за 2014 съответно за 2013 година е представен в таблицата по-

долу. 

 

 

 

Чувствителност на очакваните нетни приходи от лихви (Банков портфейл) 

 

 +100 б. т. -100 б. т. +50 б. т. -50 б. т. 

2014 година 
едновременно 

нарастване 

едновременно 

намаляване 

едновременно 

нарастване 

едновременно 

намаляване 

   над 1 година над 1 година 

в хил. лв.     

Към 31 декември (33,160) 33,160 (13,582) 13,582 

Средна стойност за периода (27,266) 27,266 (10,370) 10,370 

Максимална стойност за 

периода (22,323) 22,323 (13,582) 13,582 

Минимална стойност за 

периода (33,160) 33,160 (7,561) 7,561 
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 +100 б. т. -100 б. т. +50 б. т. -50 б. т. 

2013 година 
едновременно 

нарастване 

едновременно 

намаляване 

едновременно 

нарастване 

едновременно 

намаляване 

   над 1 година над 1 година 

в хил. лв.     

Към 31 декември (21,896) 21,896  (7,605) 7,605  

Средна стойност за периода (25,396) 25,396  (9,481) 9,481  

Максимална стойност за 

периода (29,090) 29,090  (11,278) 11,278  

Минимална стойност за 

периода (20,117) 20,117  (7,122) 7,122  
 
Потенциалната загуба не може да се реализира напълно, тъй като 
е ограничена от ограничаващи загубата лимити /т.нар. Stop/Loss 
лимити/ 

 

Предупредителни /активиращи/ лимити: 

 

В помощ на оперативния процес по следене на рисково-базираните 

лимити са въведени прагове на използване на лимита. Достигането на 

този праг (обикновено 70%) задейства определена стратегия по 

овладяването на ситуацията, но превишаването му не води директно до 

ограничаване на бизнеса, а по-скоро до стартиране процес по 

рисково застраховане. Този вид лимити са от изключителна важност в 

оперативното управление на лимитите в Групата и служат като 

предупредителен сигнал за достигнато ниво на риск при даден бизнес 

сегмент или операции, като достигането им е задължително 

съпроводено с по-интензивен мониторинг и  по-строго наблюдение на 

съответните експозиции. Характерно за тези лимити е, че те не се 

разглеждат като отделни или индивидуални лимити, а по-скоро 

допринасят за по-гъвкаво оперативно управление на лимитите. 

 

Stop/Loss Лимити /лимити ограничаващи загубата/ 

 

Рискът /в т. ч. лихвеният риск/ може да бъде ефективно ограничен чрез 

т.нар. Stop Loss лимити, които водят до необходимост от намаление на 

експозицията, ако загубата от портфейла превиши предварително 

определена сума/лимит. Дефинирането на Stop/Loss лимит и 

задействането на Stop/Loss процеса, ограничава загубата до 

предварително определеното ниво на Stop/Loss (като разбира се към 

сумата следва да се добавят и съответните транзакционни разходи по 

затваряне на позицията). Stop/Loss лимитите най-често се използват при 

операции свързани с Търговския портфейл на Групата, но може също 

така да се използват и в Банковия портфейл, ако е налице сравнително 

ликвиден пазар за този род активи или пък има инструменти за 

хеджирането им.  

 

От месец октомври 2012 е въведен т.нар. High Watermark S/L лимит с 

незабавен ефект, който заключва негативния ефект от преоценката и 

търговия в определен размер от най-високия постигнат резултат през 
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годината за двата портфейла /Търговски портфейл и портфейл Други 

финансови активи/.  

 

Валутен риск 

 
Банката е изложена на валутен риск чрез операциите си в чуждестранна 

валута. Банката оперира в основните световни валути: щатски долари, евро,  

британски лири, шв. франкове и др. Еврото и българският лев са фиксирани 

една към друга и съответно всеки валутен риск поет от Групата следва 

преимуществено от изменения  в обменния курс евро/долар. Групата не е 

изложена на значителен валутен риск, тъй като във всеки един момент се 

следи и поддържа съотношението между размера и срочността на 

доларовите активи и пасиви в рамките на установените лимити съгласно 

инвестиционните насоки.  Породените от операциите в чуждестранна валута 

печалби и загуби се признават в отчета за всеобхватния доход. Експозициите в 

чуждестранна валута са тези активи и пасиви на Групата, които не са 

деноминирани в български лева. 
 

Валутна структура към 31 декември 2014 година 

 

в хил. лв. 

Български 

левове Евро 

Други 

валути Общо 

Активи     

Парични средства в каса и салда 

по сметки при Централната банка 891,148     25,408     12,391     928,947     

Финансови активи държани за 

търгуване 39,964     56,298     2,508     98,770     

Деривативни финансови 

инструменти  - 17     3,720     3,737     

Вземания от банки 24,935     204,103     164,898     393,936     

Кредити и аванси на клиенти 1,495,654     2,062,408     54,049     3,612,111     

Вземания по репо сделки 46,391       46,391     

Инвестиционни ценни книжа 211,220     506,722     118,919     836,861     

Инвестиции в дъщерни и 

асоциирани дружества 6,484     - - 6,484     

Дълготрайни материални и 

нематериални активи 27,241     - - 27,241     

Отсрочени данъчни активи 1,295     - - 1,295     

Други активи 22,688     6,274     505     29,467     

Общо активи 2,767,020 2,861,230 356,990 5,985,240 

Пасиви     

Деривативни финансови 

инструменти  - 3,787     141     3,928     

Депозити от банки  45,461     1,241     4,744     51,446     

Депозити от клиенти 2,226,874     1,661,901     341,179     4,229,954     

Получени заеми от банки - 342,285     - 342,285     

Подчинени пасиви - 365,532     - 365,532     

Текущи данъчни задължения 476     - - 476     

Други пасиви 36,768     29,722     7,275     73,765     

Общо пасиви 2,309,579 2,404,468 353,339 5,067,386 

Нетна валутна позиция 457,441 456,762 3,652 917,855 
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Валутна структура към 31 декември 2013 година 

 

в хил. лв. 

Български 

левове Евро 

Други 

валути Общо 

Активи     

Парични средства в каса и салда по 

сметки при Централната банка 477,240  18,582  9,803  505,625  

Финансови активи държани за 

търгуване 63,202  36,488  4,003 103,693  

Деривативни финансови 

инструменти  33  1,672  34  1,739  

Вземания от банки 7,862  342,385  98,878 449,125 

Кредити и аванси на клиенти 1,514,131  2,626,801  47,081  4,188,013  

Инвестиционни ценни книжа 206,436  321,887  109,385  637,708  

Инвестиции в асоциирани 

дружества 5,926  - - 5,926  

Дълготрайни материални и 

нематериални активи 35,210  - - 35,210  

Текущи данъчни вземания 3,667  - - 3,667  

Отсрочени данъчни активи 5,137  -  5,137  

Други активи 20,286  6,830  383  27,499  

Общо активи 2,339,130 3,354,645 269,567 5,963,342 

Пасиви     

Деривативни финансови 

инструменти  - 8 2,006  2,014 

Депозити от банки  44,442 1,503 8,159 54,104 

Депозити от клиенти 2,129,767 1,730,946 308,526 4,169,239 

Облигационни заеми 1,712 788 - 2,500 

Получени заеми от банки - 541,288 - 541,288 

Подчинени пасиви - 250,727 - 250,727 

Други пасиви 41,925 24,791 5,865 72,581 

Общо пасиви 2,217,846  2,550,051  324,556  5,092,453  

Нетна валутна позиция 121,284  804,594  (54,989) 870,889  

 

 

Управление на пазарния риск 

 
Експозицията на Групата към Пазарен риск се управлява в съответствие с 
поставените от ръководството лимити за покупко-продажба на 
финансови инструменти.  
Цялостната отговорност относно пазарен риск е вменена на АЛКО. 
Отделите, отговорни за Управление на Пазарен Риск в Групата и на 
групово ниво, развиват детайлни политики за управление на риска 
(предмет на преглед и одобрение от АЛКО) и за тяхното ежедневно 
съблюдаване. 
 

В. Операционен риск 
 
Операционният риск е рискът от загуби, произтичащ от неадекватни или 
недобре функциониращи вътрешни процеси, хора и системи, или от 
външни събития.Определението за операционен риск обхваща правния 
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риск, но изключва стратегически и репутационен риск. Операционният 
риск включва в себе си правен риск, съблюдаването на регулативните 
изисквания и общоприетите стандарти. 

Основната цел на Групата при управлението на операционния риск е 
осъществяване на баланс между предотвратяването на загуби и 
уронване на репутацията, и създаване на контролни процедури, които 
не ограничават инициативността, творчеството и ресурсната 
ефективност. 

В Групата функционира всеобхватна вътрешна система за контрол на 
операционния риск с ясно дефинирани цели и отговорности, 
документирани във вътрешно-нормативната рамка от политики, 
принципи и групови стандарти. 

Висшето ръководство на Групата е отговорно за управлението на 
операционния риск, осъществявано с подкрепата на Комитета по 
управление на операционния риск и Одитния комитет. 

През 2014 година продължи процесът по усъвършенстване и развитие на 
системата за управление на операционния риск, поставяйки акцент 
върху: 

 законосъобразност и съответствие с регулативните, нормативните и 

вътрешните изисквания и стандарти; 

 вътрешно-контролни механизми, оптимизиране и автоматизиране на 

процеси и процедури; 

 провеждане на периодични оценки на операционните рискове, 

адекватността на контролите и процедурите и използване на 

информацията за целите на системата за вътрешен контрол (ICS); 

 разработка и въвеждане на механизми за ограничаване на 

операционния риск при всички нови проекти, продукти и услуги; 

 усъвършенстване на инструментите за контрол на риска, чрез 

допълнителни подобрения на интегрираното софтуерно решение 

(ORCA); 

 целенасочено подобряване качеството и събираемостта на данни 

операционни събития, чрез използването на нови методи и 

разнообразни канали за получаване на информация за настъпили 

събития; 

 идентифициране на потенциални рискове и събития, чрез изследване 

на тренда на рискови индикатори и сценарийни анализи в Групата; 

 оценка на експозицията към операционни рискове и определянето на 

необходимия икономически капитал; 

 редуциране на риска и загубите, включително и чрез застраховане, 

когато това е ефективно; 

 повишаване на корпоративната култура и обучения на персонала. 
 
Съответствието на дейността с груповите стандарти се наблюдава и 
потвърждава, чрез периодични проверки на Вътрешния одит. Резултатите 
от осъществяваните одити се обсъждат с бизнес звената и представят 
пред ръководството. 
 
За регулативни цели Групата прилага Стандартизирания подход за 
изчисляване на капиталовите изисквания за операционен риск. 
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Управление на капиталовата адекватност 

 

Елементите на капиталовата база не се ограничават само до 
капитала, представен в съответната секция на отчета за финансовото 
състояние на Групата, и нейното управление е насочено към: 

- спазване на изискванията на местния банков регулатор за 
капиталова адекватност; 

- гарантиране способността на Групата да продължи като 
действащо предприятие да осигурява възвръщаемост за 
акционерите; 

- поддържане на стабилна капиталова база в подкрепа на 
дейността на Групата. 

Българската народна банка е компетентен орган в Република България 
за упражняване на надзор върху банките съгласно Регламент (ЕС) № 
575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно 
пруденциалните изисквания за кредитните институции и 
инвестиционните посредници (Базел III), в сила от 01.01.2014 г.  

Във връзка с въвеждането на капиталови буфери съгласно Директив 
2013/36/ЕС (CRD IV), на свое заседание Управителният съвет на БНБ 
прие решение за поддържане на предпазен капиталов буфер от 
всички банки, както и изискване за определяне на капиталов буфер за 
системен риск от рисково претеглените експозиции в страната, 
формирани от банките, произтичащи от Наредба № 8 от 24 април 2014 
г. на БНБ за капиталовите буфери на банките, както следва: 

Предпазен капиталов буфер 

 цел на буфера - с въвеждането на предпазния капиталов буфер се 

цели да се избегнат бъдещи ситуации, в които при наличие на 

затруднения за банките да се използват държавни помощи, т.е парите 

на данъкоплатците. Чрез този буфер се осигуряват допълнителни 

средства, които да се използват при необходимост от възстановяване и 

преструктуриране на финансова институция в условията на криза;  

 ниво на буфера - банките следва да поддържат предпазен капиталов 

буфер от базов собствен капитал от първи ред (Common Equity Tier 1 - 

CET 1), равняващ се на 2.5% от общата сума на тяхната обща рискова 

експозиция;  

 влизане в сила - предпазният капиталов буфер има действие от 

влизането в сила на Наредба № 8 от 24 април 2014 г. на БНБ за 

капиталовите буфери на банките, обнародвана в държавен вестник на 

13 май 2014 г.  

Капиталов буфер за системен риск 

 цел на буфера - запазване на натрупаните до настоящия момент 

капиталови резерви в българската банковата система, както и 

предотвратяване и намаляване на ефекта от дългосрочни нециклични 

системни или макропруденциални рискове, които биха могли да 

предизвикат смущения във финансовата система;  
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 ниво на буфера - буферът е в размер на 3% от рисково претеглените 

експозиции в Република България, а по преценка на БНБ се прилага и 

за експозиции в трети държави;  

 влизане в сила - буферът за системен риск влиза в сила от 31 

декември 2014 г. и се прилага към всички банки в страната 

Базел III въвежда изискванията за изчисляване на съотношението на 
капиталова адекватност, съотношението на базовия собствен капитал 
от първи ред и съотношението на капитала от първи ред, както и 
капиталовите изисквания за кредитен, пазарен и операционен риск. 
Дефинира се минималният размер, елементите и структурата на 
собствения капитал на кредитните институции и минималните 
капиталови изисквания за поеманите от тях рискове.. 

Съотношенията на капиталова адекватност като процент от общата 
рискова експозиция, са определени както слдева:: 

 Съотношение на базов собствен капитал от първи ред – 4.5%;  

 Съотношение на капитал от първи ред – 6% и  

 Съотношение на обща капиталова адекватност – 8% 

Капиталовата адекватност и спазването на изискванията за 
регулаторен капитал се контролират текущо от ръководството на 
Групата.  

Регулаторният капитал на Групата е структуриран както следва: 

- Базов собствен капитал от първи ред – изплатени капиталови 
инструменти и неразпределени печалби от минали години (вкл. Фонд 
„Резервен“) 

- Капитал от втори ред – квалифициран подчинен дълг 

 

Регулаторният капитал се намалява със следните елементи: 

- натрупан друг всеобхватен доход 

- нематериални активи 

- Недостатъчни корекции за кредитен риск спрямо очакваните загуби 
при вътрешнорейтинговия подход 
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Към 31 декември 2014 г. капиталовата база на Групата включва следното: 

 

в хил.лв.  

Базов собствен капитал от първи ред, в т. ч. 817,940  

- Изплатени капиталови инструменти  603,448  

- Неразпределена печалба от минали години 267,500 

- Общо намаления от базови собствен 

капитал от първи ред (53,009) 

  

Капитал от втори ред, в т. ч. 333,536 

- Подчинени заеми, приемливи като капитал 

от втори ред 363,002  

- Общо намаления от капитала от втори ред (29,466) 

  

СОБСТВЕН КАПИТАЛ 1,151,476  

 

В съответствие с изискванията на Базел III Групата изчислява общата си 
рискова експозиция като сбор от: 

- размера на рисково претеглените експозиции за кредитен риск, 
кредитен риск от контрагента и риск от разсейване по отношение на 
цялостната дейност с изключение на рисково претеглените 
експозиции от дейността по търговския портфейл 

- размера на капиталовото изискване за позиционен, валутен и стоков 
риск, умножен с 12,5 

- размера на капиталовото изискване за операционен риск, умножен 
с 12,5 

- размера на капиталовото изискване по отношение на риска във 
връзка с корекцията на кредитната оценка на извънборсовите 
дериватни инструменти, различни от кредитните деривати, признати за 
намаляване на размера на рисково претеглените експозиции за 
кредитен риск, умножен с 12,5. 

Считано от 01 Ноември 2014 г., Райфайзенбанк България получи 
официално одобрение да използва вътрешнорейтингов подход при 
управлението и измерването на кредитния риск, съгласно 
изискванията на най-съвременните  банкови регулации, а именно  
Регламент 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

За изчисляване на капиталовите изисквания за операционен риск 
Групата прилага Стандартизирания подход. 

 

През отчетната финансова година Групата е спазвала всички 

изисквания за регулаторен капитал и капиталови буфери и е 

поддържала капиталовата си адекватност над минималните 

регулаторни изисквания. В таблицата по-долу са представен общият 

размер на рисковите експозиции и съотношения на капиталова 

адекватност към 31 декември 2014 година (в хил.лв.) 
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ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ  3,137,841 

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН 

РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ 2,616,137 

Стандартизиран подход  60,716 

Класове експозиции при стандартизирания подход с 

изключение на секюритизиращи позиции 55,876 

Предприятия 922 

На дребно 11,732 

Обезпечени с ипотека върху недвижими имоти 1,613 

Експозиции в неизпълнение  690 

Други позиции 40,919 

Вътрешнорейтингов подход  2,555,421 

Вътрешнорейтингови подходи, когато не се 

използватсобствени оценки за загуба при неизпълнение и 

конверсионни коефициенти 1,660,050 

Централно правителство и централни банки 49,931 

Институции 216,861 

Предприятия - МСП 926,029 

Предприятия – Специализирано кредитиране 23,422 

Предприятия - други  443,807 

Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват 

собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или 

конверсионни коефициенти 893,474 

Централно правителство и централни банки   

На дребно – МСП обезпечени с недвижими имоти 133,167 

На дребно – други, различни от МСП, обезпечени с 

недвижима собственост 310,978 

На дребно – квалифицирани револвиращи 41,651 

На дребно – други МСП 45,047 

На дребно – други, различни от МСП 362,631 

Капиталови инструменти по вътрешнорейтинговия подход 1,897 

ОБЩ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ КЪМ ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК 20,488 

Размер на експозициите към позиционен, валутен и стоков 

риск при стандартизирани подходи  20,488 

Търгуеми дългови инструменти 20,488 

ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН РИСК  501,192 

Стандартизиран / Алтернативен стандартизиран подход 

при операционния риск 501,192 

ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИТЕ КЪМ РИСКА ОТ КОРЕКЦИЯ НА 

КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА 25 

Стандартизиран метод 25 

Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред 26.06% 

Излишък(+)/Недостиг(-) на базов собствен капитал от първи ред 676,696 

Съотношение на капитала от първи ред 26.06% 

Излишък(+)/Недостиг(-) на капитала от първи ред 629,615 

Съотношение на обща капиталова адекватност 36.69% 

Излишък(+)/Недостиг(-) на общия капитал 900,377 
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4. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ  
 

Обезценка на финансови активи 

 
Финансовите активи, отчетени по амортизирана стойност, се оценяват за 
обезценка така, както е описано в частта към елементите на 
счетоводната политика. Към всяка дата на изготвяне на отчета за 
финансовото състояние се извършва преглед на финансовите активи за 
наличие на индикации за обезценка. В случай, че такива индикации са 
налице, се формира индивидуална провизия за обезценка, като се 
определя възстановимата стойност на актива, на база очакваните 
бъдещи парични потоци, отчитайки също така и нетната реализуема 
стойност на прилежащото обезпечение. Финансовите активи, отчетени 
по амортизирана стойност, се представят в отчета за финансовото 
състояние на Групата нетно, намалени с провизиите за обезценка. 
 
Провизии за загуби от обезценка на портфейлна основа се определят за 
експозиции класифицирани като редовни за покриване на 
съществуващи загуби от обезценка, които не могат конкретно да бъдат 
определени за всеки отделен кредит в размери в съответствие с 
приетата политика на Групата. Политиката на Групата за определяне на 
загуби от обезценки на портфейлна основа определя правилата за 
намаляване на балансовата стойност на портфейл от идентични 
кредити до тяхната възстановима стойност към датата на изготвяне на 
отчета за финансовото състояние. При определяне необходимостта от 
провизии за загуби от обезценка на портфейлна основа се отчитат 
качеството и обемът на оценявания портфейл, концентрация на риска, 
както и икономическите фактори. Изчислението на необходимата 
провизия за загуби от обезценка се базира на допускания за преценка 
на присъщите загуби на база историческия опит и настоящите 
икономически условия.   
 
Прецизността на изчислените провизии за загуби от обезценка зависи от 
преценката на очакваните бъдещи парични потоци за индивидуално 
обезценени финансови активи и от направените допускания за загуби 
на портфейлна основа. 
 

Определяне на справедливи стойности 

Оценка на финансови инструменти 

Справедливата стойност се дефинира като цената, която би била 
получена при продажба на даден актив или платена при прехвърлянето 
на задължение при обичайна сделка между пазарни участници към 
датата на оценката. Групата оповестява информация за справедливата 
стойност на тези финансови активи и пасиви, за които има налична 
пазарна информация и чиято справедлива стойност е съществено 
различна от отчетената балансова стойност. 

Ако пазарът за даден финансов инструмент не е активен, Групата 
установява справедливата стойност, използвайки техника за оценка. 
Техниките за оценка включват използване на скорошни преки сделки 
между информирани, съгласни страни (ако има такива), справка с 
текущата справедлива стойност на други инструменти, които са сходни 
по същество, анализи на дисконтираните парични потоци и модели с 
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цени на опции. Избраната техника за оценка използва максимално 
пазарните данни, разчита възможно най-малко на специфични за 
Групата оценки, включва всички фактори, които участниците в пазара 
биха взели предвид при определянето на цена, и е съвместима с 
приетите икономически методологии за ценообразуване на финансови 
инструменти. Данните за техниките за оценка разумно представят 
пазарните очаквания и измервания за факторите на риск и доходност, 
присъщи на финансовия инструмент. Групата проверява техниките за 
оценка и тества валидността им, използвайки цени от явни текущи 
пазарни транзакции със същия инструмент или основани на други 
налични явни пазарни данни. 

Най-добрият показател за справедливата стойност на един финансов 
инструмент при първоначално признаване е цената на сделката, т.е. 
справедливата стойност на даденото или получено възмездяване, освен 
ако справедливата стойност на този инструмент се вижда при 
сравнение с други явни текущи пазарни транзакции със същия 
инструмент или въз основа на техники за оценка, чиито променливи 
включват само данни от явни пазари. Когато цената по сделката е най-
добрият показател за справедливата стойност при първоначално 
признаване, финансовият инструмент се оценява първоначално по цена 
на сделката и всяка разлика между тази цена и стойността, получена 
първоначално от модел за оценка, се признава впоследствие в 
печалбата или загубата в зависимост от отделните факти и 
обстоятелства по сделката, но не по-късно от момента, когато оценката 
е изцяло подкрепена от явни пазарни данни или сделката е приключена. 

Активите и дългите позиции се оценяват по цена „купува”; пасивите и 
късите позиции се оценяват по цена „продава”. Справедливите 
стойности отразяват кредитния риск на инструмента и включват корекции 
за отчитане на кредитния риск на Групата и на отсрещната страна при 
необходимост. Оценките на справедливата стойност, получени от 
модели, се коригират според всички останали фактори, като ликвиден 
риск или несигурност на модела, до степента, в която според Групата 
трето лице, участващо на пазара, би ги взело под внимание при 
оценяване на сделка. 

Групата оценява справедлива стойност на финансовите инструменти, 
използвайки следната йерархия от методи, която отразява значимостта 
на факторите използвани за определяне на справедлива стойност: 

 Ниво 1: - входящите данни на ниво 1 са котираните (некоригирани) 
цени на инструменти на активните пазари за идентични финансови 
инструменти; 

 Ниво 2: входящите данни на ниво 2 са входящи данни за даден актив 
или пасив, различни от котираните цени, включени в ниво 1, които, 
пряко или косвено, са достъпни за наблюдение. Тази категория 
включва инструменти, оценявани използвайки: котирани цени на 
подобни активи или пасиви на активни пазари; котирани цени на 
идентични или подобни активи или пасиви на пазари, които не се 
считат за активни; други техники за оценяване, където всички значими 
входящи данни са пряко или косвено достъпни за наблюдение, 
използвайки пазарни данни; 

 Ниво 3: входящите данни на ниво 3 са ненаблюдаеми входящи данни 
за даден актив или пасив. Тази категория включва всички инструменти, 
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при които техниката за оценяване не включва наблюдаеми входящи 
данни и ненаблюдаемите входящи данни имат значителен ефект 
върху оценката на инструмента.Тази категория включва инструменти, 
които се оценяват на базата на котирани цени на подобни 
инструменти, където значителни ненаблюдаеми корекции или 
предположения се изискват за да отразят разликите между 
инструментите; 

Групата използва признати модели за оценка на справедлива стойност 
на инструменти като опции, лихвени и валутни суапове. За тези 
финансови инструменти пазарните условия дават възможност за 
използването на оценъчни модели.   
За по-комплексни финансови инструменти Групата използва вътрешно 
разработени модели, които се базират на признати в практиката 
оценъчни модели. Някои от определените оценки биха могли да не са 
обозрими в съществуващите пазарни условия и са базирани на пазарни 
цени или проценти, или са оценени на базата на допускания. При 
сключване на дадена сделка, финансовият инструмент първоначално се 
признава по цената на придобиване, която е най-добрият индикатор за 
справедлива стойност, въпреки че би могла да се различава от 
стойността, определена чрез прилагане на оценъчни модели. Тази 
първоначална разлика получена от прилагането на оценъчни модели, се 
признава в отчета за всеобхватния доход в зависимост от 
обстоятелствата и условията на съответната сделка, но не по-късно от 
момента, в който са налице обозрими данни на финансовите пазари.   

Получените чрез оценъчни модели справедливи стойности, се коригират 
за отразяване на редица фактори и обстоятелства, които се съобразяват 
при сключване на дадена сделка и които не винаги могат да бъдат 
отчетени чрез оценъчния модел.  Тези корекции отчитат кредитния риск, 
дилърски маржове, ликвиден риск и др. Ръководството счита, че тези 
корекции са необходими и релевантни за уместното представяне на 
справедливите стойности в отчета за финансовото състояние на 
Групата, така че максимално да се доближава до пазарна цена, която 
би била определена на пазарен принцип при сделка между несвързани 
лица. 
Определянето на справедливите стойности се контролира от Дирекция 
„Риск Контролинг” и е независимо от звената в Групата, които са пряко 
ангажирани с търговската и инвестиционна дейност. Специфичните 
контролни функции включват потвърждение на приложените пазарни 
цени, преразглеждане на оценъчните модели, преглед и потвърждение 
на нови оценъчни модели.  
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Следващите таблици анализират финансовите инструменти, отчитани 
по справедлива стойност по нивата, в които попадат към 31 декември 
2014, съответно 31 декември 2013:  
 

Към 31 декември 2014 година 

В хил. лв. Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо 

Активи     

Финансови активи държани 

за търгуване 93,388     5,382     - 98,770     

Деривативни финансови 

инструменти - 3,737     - 3,737     

Инвестиционни ценни 

книжа 249,270     20,597     2,215     272,082     

      

Пасиви     

Деривативни финансови 

инструменти - 3,928     - 3,928     
 

Към 31 декември 2013 година 

 

В хил. лв. Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо 

Активи     

Финансови активи държани 

за търгуване 90,005 14,252 - 104,257 

Деривативни финансови 

инструменти - 1,175 - 1,175 

Инвестиционни ценни 

книжа 105,640 36,814 2,215 144,669 

      

Пасиви     

Деривативни финансови 

инструменти - 2,014 - 2,014 

 
Към 31 декември 2013г и 2012г капиталови инвестиции в размер на 2,215 
хил.лв. са представени в Отчета за финансово състояние по цена на 
придобиване (себестойност), тъй като справедливата стойност не може 
да бъде надеждно оценена 
 
 

  



РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2014 
 

64 
 

Следващите таблици анализират справедливите стойности на 
финансовите инструменти, които не се отчитат по справедлива 
стойност, по нивата, в които попадат към 31 декември 2014 година и 
съответно към 31 декември 2013 година: 
 
Към 31 декември 2014  

В хил. лв. Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 

Общо 

справедлива 

стойност 

Балансова 

стойност 

Активи      

Парични средства в 

каса и салда по 

сметки при 

Централната банка - - 928,947 928,947 928,947 

Вземания от банки - - 393,887 393,887 393,936 

Кредити и аванси на 

клиенти - - 3,551,988 3,551,988 3,612,111 

Вземания по репо 

сделки - - 46,374 46,374 46,391 

Инвестиционни ценни 

книжа 541,208 31,976 - 573,183 564,779 

Пасиви      

Депозити от банки  -  51,446 51,446 51,446 

Депозити от клиенти -  4,233,768  4,229,954 

Получени заеми от 

банки  -  334,994 334,994 342,285 

Подчинени пасиви -  363,002 363,002 365,532 

 
 
Към 31 декември 2013  

В хил. лв. Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 

Общо 

справедлива 

стойност 

Балансова 

стойност 

Активи      

Парични средства в 

каса и салда по 

сметки при 

Централната банка - - 505,625 505,625 505,625 

Вземания от банки - - 449,125 449,125 449,125 

Кредити и аванси на 

клиенти - - 4,144,962 4,144,962 4,188,013 

Инвестиционни ценни 

книжа 465,724 36,538 - 502,262 493,039 

Пасиви      

Депозити от банки  - - 54,104 54,104 54,104 

Депозити от клиенти - - 4,125,414 4,125,414 4,169,239 

Облигационни заеми - - 2,448 2,448 2,499 

Получени заеми от 

банки  - - 545,631 545,631 541,288 

Подчинени пасиви - - 250,727 250,727 250,727 
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Справедливата стойност на вземанията от банки е тяхната балансова 
стойност, тъй като те представляват краткосрочно пласиран на паричния 
пазар ликвиден ресурс.  
Оценъчният модел за определяне на справедливата стойност на 
кредитите и аванси на клиенти, които не са в неизпълнение, се базира 
на дисконтирани очаквани парични потоци. За сконтов фактор се 
използва доходността от безрискова инвестиция, коригирана с ефекта 
на вероятността от неизпълнение и очакваната загуба. За експозициите в 
неизпълнение, както и за краткосрочни вземания и овърдрафти се 
приема, че тяхната справедлива стойност отговаря на балансовата им 
стойност. 
За определяне справедливата стойност на пасиви, отчитани по 
амортизирана стойност, също се прилага оценъчна техника базирана 
на сконтирани очаквани парични потоци. Сконтовият фактор за пасивите 
с фиксиран лихвен процент е доходността от безрискова инвестиция, 
увеличена с ликвидната премия за съответната срочност. Сконтовият 
фактор за пасивите с плаващ лихвен процент е само ликвидната 
премия. Ликвидната премия  се базира на CDS на България за 
съответната срочност. 
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5. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ 

 
Следващите таблици илюстрират категориите на финансовите активи и 
пасиви признати в отчета за финансовото състояние на Групата. 
 
 

Към 31 декември 2014       

в хил. лв. 

Държани 

за 

търгуване 

Справед. 

Ст. в 

печалбата 

или 

загубата 

Държани 

до падеж 

Кредити и 

аванси 

Аморт. 

стойност 

Общо 

балансова 

стойност 

Активи       

Парични средства в 

каса и салда по сметки 

при Централната банка - - - 928,947 - 928,947 

Финансови активи 

държани за търгуване 98,770   - - 98,770 

Деривативни финансови 

инструменти  3,737 - - - - 3,737 

Вземания от банки    393,936 - 393,936 

Кредити и аванси на 

клиенти    3,612,111 - 3,612,111 

Вземания по репо 

сделки    46,391  46,391 

Инвестиционни ценни 

книжа:     -  

     Отчитани по 

справедлива стойност в 

печалбата или загубата - 272,082 - - - 272,082 

    Отчитани по 

амортизирана стойност - - 564,779 - - 564,779 

Общо Активи 102,507 272,082 564,779 4,981,385 - 5,920,753 

        

Пасиви       

Деривативни финансови 

инструменти  3,928 - - -  3,928 

Депозити от банки  - - - - 51,446 51,446 

Депозити от клиенти - - - - 4,229,954 4,229,954 

Получени заеми от 

банки - - - - 342,285 342,285 

Подчинени пасиви - - - - 365,532 365,532 

Общо Пасиви 3,928 - - - 4,989,217 4,993,145 
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Към 31 декември 

2013       

в хил. лв. 

Държани 

за 

търгуване 

Справед. 

Ст. в 

печалбата 

или 

загубата 

Държани 

до падеж 

Кредити и 

аванси 

Аморт. 

стойност 

Общо 

балансова 

стойност 

Активи       

Парични средства 

в каса и салда по 

сметки при 

Централната 

банка - - - 505,625 - 505,625 

Финансови активи 

държани за 

търгуване 103,693   - - 103,693 

Деривативни 

финансови 

инструменти  1,739 - - - - 1,739 

Вземания от банки    449,125 - 449,125 

Кредити и аванси 

на клиенти    4,188,013 - 4,188,013 

Инвестиционни 

ценни книжа:       

     Отчитани по 

справедлива 

стойност в 

печалбата или 

загубата - 144,669 - - - 144,669 

    Отчитани по 

амортизирана 

стойност - - 493,039 - - 493,039 

Общо Активи 105,432 144,669 493,039 5,142,763 - 5,885,903 

        

Пасиви       

Деривативни 

финансови 

инструменти  2,014 - - -  2,014 

Депозити от банки  - - - - 54,104 54,104 

Депозити от 

клиенти - - - - 4,169,239 4,169,239 

Облигационни 

заеми - - - - 2,500 2,500 

Получени заеми от 

банки - - - - 541,288 541,288 

Подчинени пасиви - - - - 250,727 250,727 

Общо Пасиви 2,014 - - - 5,017,858 5,019,872 
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6. СЕГМЕНТЕН АНАЛИЗ 

Групата оперира в следните основни сегмента: 

- Физически лица – частно банкиране, разплащателни сметки на 
физически лица, спестовни влогове, срочни депозити, кредитни и 
дебитни карти, потребителски и ипотечни кредити, управление на 
активи, застрахователно брокерство; 

- Големи корпоративни клиенти – разплащателни сметки, срочни 
депозити, овърдрафтни и кредитни линии, финансиране на 
недвижими имоти, валутни и деривативни продукти, управление на 
активи; 

- МСП - разплащателни сметки, срочни депозити, овърдрафтни и 
кредитни линии, кредити за малкия и средния бизнес, валутни и 
деривативни продукти, управление на активи, застрахователно 
брокерство; 

- Неклиентски бизнес – финансови транзакции, които Групата сключва 
от свое име и за собствена сметка и риск, с цел управление на 
експозициите към пазарен риск, като валутна търговия, търговия с 
ценни книжа и дривативни инструменти, търговия на парични пазар, 
управление на ликвидността и финансиране, стратегически 
инвестиции, управление на лихвения риск. 

 

 

Към 31 декември 2014 

година       

 

В хил.лв. 
Физически 

лица 

Големи 

корпоративни 

клиентии 

бюджетни 

предприятия МСП 

Неклиентски 

бизнес Други Общо 

Оперативен доход 150,002          79,204  95,756           (6,401) 11,466  330,027  

Общо нетни активи   1,412,695     1,466,508  779,300     2,089,154  237,583  5,985,240  

Общо пасиви 2,366,250    1,210,526  656,977        584,697 248,936  5,067,386  

Разходи за обезценка (17,126)        (70,454) (15,820)                  -     -    (103,400) 

Административни 

разходи 

       

(84,899)        (33,611) 

       

(50,849)          (4,138) 

         

(1,068) 

        

(174,565) 

Печалба преди данъци 47,977         (24,861) 29,088         (10,539) 10,398  52,062  

 

 

Към 31 декември 2013 

година       

В хил.лв. 
Физически 

лица 

Големи 

корпоративни 

клиентии 

бюджетни 

предприятия МСП 

Неклиентски 

бизнес Други Общо 

Оперативен доход 126,596  74,353  119,935  (6,811) (2,101) 311,972 

Общо нетни активи  1,495,078 1,773,160  919,933  1,562,805  212,366  5,963,342  

Общо пасиви 2,161,534  1,450,536  557,173  599,906  323,304  5,092,453  

Разходи за обезценка (17,031) (92,492) (64,485) - - (174,008) 

Административни 

разходи (87,610) (26,671) (58,456) (3,821) (11,186) (187,744) 

Печалба преди данъци 21,955  (44,810) (3,006) (10,632) (13,287) (49,780) 

  



РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД 

Консолидиран годишен финансов отчет 31 декември 2014 
 

69 
 

7. НЕТЕН ЛИХВЕН ДОХОД 
  

в хил. лв. 2014 2013 

Приходи от лихви   

Вземания от банки  588  429 

Кредити и аванси на клиенти  277,531  300,427 

Инвестиции в ценни книжа  20,515  19,848 

Общо приходи от лихви  298,634  320,704 

   

Разходи за лихви   

Депозити от банки  (718) (117) 

Депозити от клиенти  (43,494) (77,954) 

Облигационни заеми  (58) (391) 

Заеми от банки  (6,265) (11,202) 

Подчинени пасиви  (11,862) (3,872) 

Общо разходи за лихви  (62,397) (93,536) 

   

Нетен лихвен доход     236,237  227,168 
 

Групата прекратява признаването на приходи от лихви в случаи на 

просрочие над 90 дни по плащане на лихва или главница. Последващо 

признаване на лихвата като приход се извършва само в случай на 

действително плащане. 

 

8. НЕТЕН ДОХОД ОТ ТАКСИ И КОМИСИОНИ 

 

в хил. лв. 2014 2013 

Приходи от такси и комисиони   

Преводи  24,615  22,600 

Картови операции  25,472  23,227 

Касови операции  7,235  6,517 

Откриване и поддържане на сметки    10,575  10,388 

Други такси по кредити     2,156  2,604 

Документарни операции       4,687  4,750 

Сделки с ценни книжа 1,039  1,019 

Приходи от управление на активи 2,466  2,075 

Други 1,697  1,329 

Общо приходи от такси и комисиони 79,942  74,509 

   

Разходи за такси и комисиони   

Преводи (1,757)     (2,558) 

Картови операции (местни и чуждестранни картови 

оператори) (9,998)     (8,209) 

Кредитни линии и гаранции (1,120)     (1,218) 

Сделки с ценни книжа      (192)     (220) 

Други (40)     (4) 

Общо разходи за такси и комисиони (13,107) (12,209) 

   

Нетен доход от такси и комисиони        66,835 62,300 
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9. НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ 

 

в хил. лв. 2014 2013 

    

Дългови инструменти 3,505 3,891 

Валутна търговия и преоценка 13,583 11,746 

Резултат от търговия 17,088 15,637 

 

Резултатът от търговия с дългови инструменти включва реализиран и 

нереализиран дилърски марж от промяната в пазарните цени на 

държавни ценни книжа и корпоративни облигационни заеми.  

Резултатът от валутна търговия и преоценка включва нетния резултат от 

покупка и продажба на чуждестранна валута, резултата от преоценка в 

български левове на активи и пасиви деноминирани в чуждестранна 

валута, както и преоценката на благородни метали. 

 

10. НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ОПЕРАЦИИ С ДЕРИВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ 

 

В хил.лв. 2014 2013 

Валутни инструменти (22)     (9) 

Лихвени инструменти (339)     307  

Нетен резултат от операции с 

деривативни инструменти (361)     298  

 

Валутните деривативни инструменти включват валутни форуърди и 

суапове в кръстосани валути. Лихвените деривативни инструменти са 

основно лихвени суапове.   

 

11. НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕННИ КНИЖА, ОТЧИТАНИ ПО 
СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА 

 

В хил.лв. 2014 2013 

Резултат от изменение в справедливата 

стойност (368) (883) 

Нетен доход от продажби  778  (514) 

Нетен резултат 410  (1,397) 

 

12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 
 

Административни разходи 
 

в хил. лв. 2014 2013 

   

Разходи за персонала (69,492)     (71,114) 

Разходи за материали и външни услуги (66,801)     (65,072) 

Разходи за амортизации (15,531)     (20,729) 

Годишни вноски във Фонда за гарантиране на влоговете 

в банките (20,111)     (20,161) 
   

Общо административни разходи (171,935)     (177,076) 
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Разходите за персонал включват трудови възнаграждения и разходи за 
социални и здравни осигуровки съгласно изискванията на 
националното законодателство.  

През 2014 година са изразходвани 480 хил. лв. за одит, консултантски и 
правни услуги. 

 

Други оперативни разходи 

 

в хил. лв. 2014 2013 

Обезценка на активи придобити от 

обезпечения (918)     (5,331) 

Други (1,712)     (5,338) 

Общо (2,630)     (10,669) 

 

13. РАЗХОДИ ОТ ОБЕЗЦЕНКА НА КРЕДИТИ И АВАНСИ  
  

Провизии за загуби от обезценка 2014 2013 

в хил. лв.   

Състояние към 1 януари  462,681  443,459  

Заделени   157,980  215,282  

Реинтегрирани  (38,359) (43,462) 

Отписани вземания 

 

(281,469) (152,598) 

Състояние към 31 декември  300,833  462,681  
 

  2014 2013 

в хил. лв.   

Начислени разходи за обезценка                   (158,364) (227,970) 

Възстановени разходи за обезценка                        38,762  43,462  

Приходи от отписани вземания  16,202  10,500  

Разходи от обезценка на кредити и аванси  (103,400) (174,008) 

 

Следващите таблици представят разпределението на разходите от 
обезценка на финансови активи в индивидуални провизии и провизии 
на портфейлна основа. 

 

Индивидуални провизии за загуби от обезценка   

в хил. лв. 2014 2013 

Състояние към 1 януари 444,280    420,630  

Заделени   151,723  202,784 

Реинтегрирани  (25,367) (26,536) 

Отписани вземания  (281,469) (152,598) 

Състояние към 31 декември  289,167  444,280 
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Портфейлни провизии за загуби от обезценка   

в хил. лв. 2014 2013 

   

Състояние към 1 януари 18,401    22,829  

Заделени   6,257  12,401 

Реинтегрирани  (12,992) (16,829) 

Състояние към 31 декември  11,666  18,401 

Общо 300,833 462,681  

 

14. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ 

 

в хил. лв. 2014 2013 

   

(Разход) за текущ данък (1,278)     (567) 

(Разход) за / Приходот отсрочени данъци в резултат 

на проявени временни разлики  (3,842)     5,375 

   

Общо (разход) за / приход от данъци (5,120)     4,808  
 

Текущият разход за данък отразява дължимия годишен корпоративен 
данък в съответствие с националното данъчно законодателство. 
Разходът, съответно приходът от отсрочени данъци е в резултат на 
промяна в стойността на отсрочени данъчни активи и пасиви. 

Отношението между начислените данъци и счетоводната печалба е 
както следва: 

 
 

 

 2014 2013 

в хил. лв.   

Счетоводна печалба 52,062     (49,780) 

   

Данък според действащата данъчна ставка (10% за 

2014, 10% за 2015) (5,206)     4,978  

Данъчен ефект от постоянни разлики 86     (170) 

   

Общо (разход) за / приход от данъци (5,120)     4,808  

Ефективна данъчна ставка 9.84% - 
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Салдата на отсрочените данъци върху дохода се отнасят към следните 

позиции от отчета за финансовото състояние: 

 

 

в хил. лв. Активи Пасиви 

Нетно 

(Активи)/Пасиви 

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

       

Дълготрайни активи -     - 669     881  669 881  

Неизползвани отпуски (396)     (341) - - (396) (341) 

Други провизии (1,218)     (1,115) -     - (1,218) (1,115) 

Инвестиции -     - 162     162  162 162  

Обезценка на активи придобити 

от обезпечения (401)     (675) -     - (401) (675) 

Данъчна загуба (111)     (4,049) -     - (111) (4,049) 

               

Нетни данъчни (активи)/пасиви (2,126)     (6,180) 831 1,043 (1,295) (5,137) 

 

Отсрочените данъци са изчислени за всички временни разлики при 

данъчна ставка 10%. 

Измененията във временните разлики през годината се признават в 

отчета за всеобхватния доход както следва: 

 

Движение през годината на отсрочените данъци 

 

в хил. лв. 2013 

Отчет за 

всеобхватния 

доход – 

загуба/(печалба) 2014 

    

Дълготрайни активи, нетно 878     (209)     669     

Неизползвани отпуски (340)     (56)     (396)     

Други провизии (1,006)     (212)     (1,218)     

Инвестиции 162     -     162     

Обезценка на активи 

придобити от обезпечения (675)     274     (401)     

Данъчна загуба (4,156)     4,045     (111)     

    

 (5,137)  3,842   (1,295) 

 

15. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КАСА И САЛДА ПО СМЕТКИ ПРИ ЦЕНТРАЛНАТА 
БАНКА 

 

в хил. лв. 2014 2013 

   

Парични средства в брой 123,662 96,464 

Парични средства в АТМ 48,436 37,029 

Парични салда при Централната банка 756,849 372,132 

   

Общо  928,947 505,625 
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Паричните салда при Централната банка включват сетълмент сметката 

за пряко участие на паричния пазар, пазара на ценни книжа и за 

участие в системата за левови разплащания, както и сметките за 

задължителните минимални резерви. Наличностите по сетълмент 

сметката покриват и една част от минималните задължителни резерви. 

 

16. ФИНАНСОВИ АКТИВИ ДЪРЖАНИ ЗА ТЪРГУВАНЕ 

 

в хил. лв. 2014 2013 

   

Български ДЦК 80,935 89,343 

Български корпоративни облигации 5,382 13,688 

Чуждестранни ДЦК 12,453 662 

   

Общо 98,770 103,693 
 

17. ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  

 
Групата използва следните деривативни финансови инструменти както 
за хеджиращи така и за търговски операции: 
Валутни форуърди, които представляват ангажименти за покупко-
продажба на 
валута, включващи и спот сделки с ненастъпила дата на доставка. 
Валутни и лихвени суапове, които са ангажименти за размяна на един 
паричен поток за друг. Суаповите сделки резултират в размяна на 
валути или лихви (като например фиксирана срещу плаваща лихва) 
или комбинация – лихвени суапове в кръстосани валути. Обичайно, при 
тези сделки не се извършва размяна на номинални стойности. 
Присъщият за суаповете кредитен риск се изразява в потенциалната 
цена на замяна на договора, в случай че контрагента не изпълни 
задълженията си. Рискът се контролира текущо, отчитайки 
справедливата стойност, номиналната стойност на договора, както и 
ликвидността на пазара.  
За да контролира кредитния риск при деривативните инструменти, 
Групата оценява контрагентите си с техниките и методите, прилагани за 
кредитната дейност.    
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Представени в таблицата по-долу са всички деривативни финансови 
инструменти притежавани от Групата. 

 хил. лв. 
Номинална 

Справедлива 

стойност 

стойност Активи Пасиви 

    

Към 31 декември 2014    

Валутни форуърди 48,008 2,112 2,219 

Валутни суапове 353,175 1,609 1,582 

Лихвени суапове 6,089 16 127 

 407,272 3,737 3,928 

Към 31 декември 2013    

Валутни форуърди 258,381 1,145 1,095 

Валутни суапове 121,159 590 915 

Лихвени суапове 1,367 4 4 

 380,907 1,739 2,014 

 

18. ВЗЕМАНИЯ ОТ БАНКИ 

 

  2014 2013 

в хил. лв.    

Депозити на паричния пазар   

Местни банки 105,094 6,390 

Чуждестранни банки 179,876 407,952 

 284,970 414,342 

Ностро сметки   

Местни банки 3,366 10 

Чуждестранни банки 105,600 34,773 

 108,966 34,783 
   

Общо 393,936 449,125 

 

19. КРЕДИТИ И АВАНСИ НА КЛИЕНТИ 

 

 в хил. лв. 2014 2013 

Физически лица     

- Овърдрафти   4,902  4,767 

- Кредитни карти  67,395  74,038 

- Потребителски кредити  640,564  665,617 

- Ипотечни кредити  770,985  824,216 
     

Корпоративни клиенти     

- Големи корпоративни 

клиенти  1,566,643  2,039,433 

- МСП  862,455  1,042,623 
     

Брутна стойност на кредитите  3,912,944  4,650,694 

Минус: Провизии за обезценка  (300,833) (462,681) 

Нетна стойност  3,612,111  4,188,013 
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Чувствителност на лихвите 
 

 Лихвените равнища на повечето кредити се изчисляват въз основа на 

цената на ресурса и маржа на Групата. Цената на ресурса е 

обвързана с периода на промяна на лихвените проценти и с валутата, в 

която е предоставен кредита. Маржовете по кредитите варират и 

зависят от срока, за който е предоставен кредита и кредитния риск 

свързан със съответния кредитополучател.  

 В случай на просрочени плащания по лихва и главница, Групата 

прилага наказателни лихви. 
 

20. ВЗЕМАНИЯ ПО РЕПО СДЕЛКИ 

 

Вземания по репо сделки представляват закупени ценни книжа по 

споразумение за обратна продажба на контрагента по фиксирана 

цена и на фиксирана дата. Към 31 декември 2014 година вземанията 

по репо сделки са в размер на 46,391 хил.лв., като справедливата 

стойност на получените като обезпечение ценни книжа е 51,448 хил.лв. 

 

21. ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕННИ КНИЖА 

 А. Ценни книжа отчитани по справедлива стойност в печалбата 

 или загубата 

 в хил. лв. 2014 2013 

   

Български ДЦК 152,728 101,045 

Български корпоративни облигации 20,597 36,814 

Български корпоративни акции 2,287 2,285 

Чуждестранни ДЦК 16,049 - 

Чуждестранни корпоративни 

облигации 80,421 4,525 

   

 272,082 144,669 

 Б. Ценни книжа държани до падеж 

  в хил. лв. 2014 2013 

   

Български ДЦК 482,395 456,495 

Български общински облигации 31,976 36,544 

Чуждестранни ДЦК 50,408 - 

 564,779 493,039 

Общо инвестиционни ценни книжа 836,861 637,708 
 
Българските корпоративни акции, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, представляват участието на Групата в местния 
картов оператор и оператор на левови разплащания. Поради 
сливането на двете дружества през 2010 година, участието на Групата в 
новото дружество е оценено по определената в договора за сливане 
справедлива стойност на акция. 
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Ценни книжа държани до падеж представляват Български и 
чуждестранни държавни ценни книжа, както и корпоративни облигации, 
които Групата възнамерява да държи до падеж. 
 
 

22. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

   

Компютри 

   

Реконструкции в хил. лв.  Общо 

 

Сгради 

Стопански 

инвентар 

Трансп. 

средства 

Софтуер и 

лицензи 

Цена на придобиване        

1 януари 2014  188,681   6,498   39,691   52,903   846   47,187   41,556  

        

Придобити  7,590   -     2,479   1,578   15   3,100   418  

        

Отписани  (11,249)  -     (1,124)  (3,133)  (695)  -     (6,297) 

        

31 декември 2014  185,022   6,498   41,046   51,348   166   50,287   35,677  

        

Натрупана 

амортизация        

1 януари 2014  153,471   1,775   34,392   45,339   845   35,856   35,264  

        

Разход за 2014  15,531   262   2,565   3,652   -     4,929   4,123  

        

Амортизация на 

отписани  (11,221)  -     (1,124)  (3,105)  (695)  -     (6,297) 

        

31 декември 2014  157,781   2,037   35,833   45,886   150   40,785   33,090  

Балансова стойност        

31 декември 2014  27,241   4,461   5,213   5,462   16   9,502   2,587  

 

Цена на придобиване        

1 януари 2013 183,308  6,655  37,503 52,610 1,131  43,800 41,609 

        

Придобити 7,911  - 2,519  1,422  - 3,387  583  

        

Отписани (2,538) (157) (331) (1,129) (285) - (636) 

        

31 декември 2013 188,681  6,498  39,691  52,903  846  47,187  41,556  

        

Натрупана 

амортизация        

1 януари 2013 135,140  1,531  30,673 41,782 1,130  29,647 30,377 

        

Разход за 2013 20,731  267  4,050  4,682  - 6,209  5,523  

        

Амортизация на 

отписани (2,400) (23) (331) (1,125) (285) - (636) 

        

31 декември 2013 153,471  1,775  34,392 45,339  845  35,856  35,264  

Балансова стойност        

31 декември 2013 35,210  4,723  5,299  7,564  1  11,331  6,292  
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23. ДРУГИ АКТИВИ 

 

в хил. лв.  2014 2013 

   

Разходи за бъдещи периоди         17,085          13,780  

Активи придобити от обезпечения           4,015            6,568  

Други           8,367            7,151  

   

Общо 29,467 27,499 

 

Таблицата по-долу представя движението в активите, придобити от 

обезпечения. 

 

в хил. лв.  2014 2013 

  

 

Салдо 1 януари 6,568     8,336  

Придобити 2,630     9,223 

Продадени (4,265)     (4,905) 

Обезценени (918)     (6,086) 

Салдо 31 декември 4,015 6,568 

 

24. ДЕПОЗИТИ ОТ БАНКИ 

 

в хил. лв.  2014 2013 

Депозити на паричния 

пазар   

Местни банки - 7,521 

Чуждестранни банки   

 - 7,521 

   

Лоро сметки   

Местни банки 5,055 6,793 

Чуждестранни банки 46,391 39,790 

 51,446 46,583 

   

Общо 51,446 54,104 
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25. ДЕПОЗИТИ ОТ КЛИЕНТИ 

 

в хил. лв.  2014 2013 

   

Големи корпоративни клиенти и 

бюджетни предприятия   

- Разплащателни сметки 973,795 985,098 

- Срочни депозити 233,014 465,438 

   

МСП   

- Разплащателни сметки 598,066 494,242 

- Срочни депозити 58,825 62,931 

   

Физически лица    

- Разплащателни сметки 775,053 672,414 

- Срочни депозити 1,591,201 1,489,116 

   

Общо 4,229,954 4,169,239 

 

26. ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ 

 

През декември 2012 година Банката емитира при условията на частно 

предлагане  необезпечени, непрехвърляеми, поименни, 

неконвертируеми облигации, деноминирани в лева и евро, с падежи 

12 месеца и 18 месеца и с фиксирана лихва с изплащане на падежа 

за общата сума от 2,500 хил.лв. През 2014 година падежираха 

облигациите с 18 месечен оригинален матуритет. 

 

27. ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ ОТ БАНКИ 

 

Получените заеми от банки включват дългосрочни кредити от 

международни финансови институции за финансиране на малки- и 

средни предприятия в областта на опазването на околната среда, 

енергетиката, услугите, промишлеността и туризма, както и на общини 

и физически лица.  

Групата също така привлича синдикирани и други заеми от 

чуждестранни кредитни институции за финансиране на кредитната си 

дейност.   

 

в хил. лв.  2014 2013 

Кредитни линии отмеждународни финансови 

институции 299,033 251,725 

Други заеми от чуждестранни банки 43,252 289,563 

Общо 342,285 541,288 
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28. ПОДЧИНЕНИ ПАСИВИ 

 

Към 31 декември 2014 година подчинените пасиви се състоят от:   

 

- Дългово-капиталов хибриден инструмент в размер на 178,494 хил.лв., 

привлечен от Банката през 2001 година.  

Изплащането на дългово-капиталовия хибриден инструмент не е 

обвързано със срок. Ръководството счита, че използването на този 

инструмент ще е за срок над 5 години. 

 

- Подчинен срочен дълг в размер на 187,038 хил.лв., привлечен от 

Банката през 2013 и 2014 година за срок от 10 години. 

 
Банката е получила разрешение от Българска народна банка да включи тези 

подчинении пасиви в допълнителните си капиталови резерви и да увеличи 

собствения си капитал за целите на капиталовата адекватност. 

 

29. ДРУГИ ПАСИВИ 

 

В хил. лв. 2014 2013 

Преводи за изпълнение 23,215 27,471 

Провизии за възнаграждения на персонала 9,160 8,863 

Провизии за неизползвани отпуски 3,873 3,401 

Провизии за дефинирани доходи на 

персонала 923 888 

Провизии за загуби от обезценка на 

кредитни ангажименти 3,799 3,819 

Други пасиви 32,795 28,139 

Общо 73,765 72,581 

 

Преводи за изпълнение представляват наредени клиентски плащания, 

чийто вальор ще настъпи след датата на финансовия отчет. 

 

Групата заделя провизии за неизползвани отпуски, които представляват 

недисконтираните краткосрочни задължения към персонала за 

отработените дни през годината. 

Провизии се заделят също така и за други краткосрочни задължения на 

персонала, като начислени, но неплатени на служителите суми, 

отнасящи се до постигнатите от тях резултати, според оценката на 

Ръководството за изпълнението на планираните задачи и цели за 

годината.  

 

Задължения за планове с дефинирани доходи при пенсиониране 

 

Групатаима задължение за изплащане на доход при напускане на тези 

свои служители, които се пенсионират в съответствие с изискванията на 

чл. 222, § 3 от Кодекса на Труда (КТ) в България. Съобразно тези 

разпоредби на КТ, при прекратяване на трудовия договор на служител, 

придобил право на пенсия, работодателят му изплаща обезщетение в 

размер на две брутни работни заплати. В случай, че работникът или 
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служителят има натрупан стаж от 10 и повече години към датата на 

пенсиониране, обезщетението е в размер на шест брутни работни 

заплати. 

Начислената провизия за обезщетения при пенсиониране към 31 

декември 2014 година възлиза на 923 хил. лева. Приблизителният 

размер на задълженията се основава на актюерски доклад, при който 

са използвани следните параметри и предположения: 

 Норма на дисконтиране: 3,8%; 

 Дата на пенсиониране: съгласно разпоредбите за прослужено 

време и възраст. 

Движения в настоящата стойност на задълженията по планове с 

дефинирани доходи 

В хил. лв.  2014 2013 

    
Настояща стойност на задълженията към 1 
януари  888  666  

Извършени плащания през годината  (57) (2) 

Разход за текущ стаж за периода  74 126  

Разход за лихви 40 35 

Актюерска (печалба) загуба за периода  (22) 63 
Настояща стойност на задълженията към 31 
декември  923 888  

 

Разходът за текущ стаж се признава в отчета за всеобхватния доход в 

разходи за персонала. Актюерската (печалба) / загуба за периода е 

призната в друг всеобхватен доход. 
 

30. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
 

a) Акционерен капитал  

 

Към 31 декември 2014 година регистрираният и вписан акционерен 

капитал на Групата е образуван от 603,447,952 акции с номинална 

стойност от 1 лв. всяка. 

 

b) Фонд “Резервен” 

Съгласно Търговския закон, Групата заделя една десета от печалбата си 
след данъци и преди изплащане на дивиденти за фонд “Резервен”, 
докато заделените суми достигнат 10% от собствения й капитал. 

 

c) Други резерви 

В тази позиция са отчетени всички останали общи резерви след заделяне 
на фонд “Резервен”. 
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31. УСЛОВНИ ПАСИВИ И АНГАЖИМЕНТИ 

Групата издава финансови гаранции и акредитиви за гарантиране на 
задълженията на свои клиенти пред трети страни. Те представляват 
задбалансови финансови инструменти, ангажиращи Групата и имащи 
характер на кредитен заместител. 

Номиналната стойност на условните пасиви и ангажименти е 
представена в таблицата по-долу. Представените стойности на издадени 
гаранции и акредитиви представляват максималната загуба, която 
Групата би признала в отчета за финансовото състояние, в случай че 
клиент не изпълни договорните си задължения. 

 

 

в хил. лв.  2014 2013 

Издадени гаранции и акредитиви 313,511 330,100 

   в. т.ч. към банки 2,914 7,973 

Неусвоени кредитни линии 1,125,742 931,239 

   в. т.ч. към банки 13,938 12,938 

Общо 1,439,253 1,261,339 
 

Групата заделя провизии за кредитен риск по своитезадбалансови 
ангажименти, по които има неотменяем ангажимент.  Провизиите за 
кредитен риск по задбалансови ангажименти представляват оценка на 
потенциалната загуба, която Групатаби реализирала в случай, че 
задбалансовия ангажимент бъде усвоен от клиента, като се отчита 
веоятността това да се случи. За целта, Групата конвертира нетната 
условна експозиция след приспадане на ликвидните обезпечения към 
балансова. 

За конвертираните към балансови еквиваленти условни експозиции се 
прилагат същите калкулационни процеси, както и при балансовите 
експозиции. 

 

32. ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ДРУЖЕСТВА 

 

Асоциирано предприятие е предприятие, в което Банката упражнява 
значително влияние, но не и контрол върху финансовата и оперативната 
му политика. Инвестициите в асоциирани предприятия са отчетени в 
консолидираните финансови отчети на Банката по метода на 
собствения капитал.  

Към 31 декември 2014 година Банката притежава дял в капитала на 
следните дружества: 

"Райфайзен Лизинг България"  ООД – 24.5% 

"Дружество за касови услуги" – 20% 

Дейността на дружества е описана в бел. 34. 
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33. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 

За целите на отчета за паричните потоци, парични средства и парични 
еквиваленти представляват следните салда с оригинален срок до 3 
месеца: 

 

в хил. лв.  2014 2013 

   

Пари в брой и по разплащателни сметки при 

други банки 281,064 168,276 

Парични салда при Централната банка 756,849 372,132 

Вземания от други банки с оригинален падеж 

до 3 месеца 221,216 410,352 

   

Общо 1,259,129 950,760 

 

34. ДРУЖЕСТВА ОТ ГРУПАТА 

 

- Дъщерни дружества 

Дъщерни дружества са тези дружества, които се контролират от 
Банката. Контрол представлява властта да се управлява финансовата и 
оперативната политика на дадено предприятие, така че да се извличат 
ползи в резултат на дейността му. 

Приходите и разходите на дъщерното предприятие се включват в 

консолидираните финансови отчети от датата на придобиванедо 

датата, на която Банката престане да контролира дъщерното 

предприятие. 

Вътрешногруповите салда, сделки, приходи и разходи, възникнали при 

операции между дружествата в Групата са изцяло елиминирани при 

изготвянето на  консолидираните финансови отчети. Печалбите и 

загубите, възникващипо вътрешногрупови сделки, които са признати в 

активите, като например кредити и вземания, са изцяло елиминирани. 

 

Дъщерните предприятия, контролирани от Банката към 31 декември 

2014 година и включени в тези консолидирани финансови отчети 

сакакто следва: 

 

"Райфайзен Сървисис" ЕАД – 100% участие 

 

"Райфайзен Сървисис“ ЕАД е създадено през 2001 година е създадено 

през 2001 година с предмет на дейност финансови и счетоводни 

консултации, юридически консултации, счетоводни услуги, електронна 

обработка на данни и анализ на информация, факторинг, лизинг, 

всяка друга дейност, незабранена от законодателството. 
 

"Райфайзен Асет Мениджмънт (Б-я)" ЕАД -100% участие 

 

УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД е регистрирано в 

България с решение № 1 от 20 януари 2006 година на Софийски 
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градски съд. Дружеството е вписано в търговския регистър с капитал 

250,000 лева, разпределен в 2,500 (две хиляди и петстотин) безналични 

поименни акции  с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една. 

Дружеството има Надзорен и Управителен съвет с тригодишен мандат.  

Предметът на дейност на управляващите дружества в България се 

регулира от Комисията за финансов надзор (КФН). Дружеството 

притежава разрешение за извършване на дейност като управляващо 

дружество, издадено с решение 786 – УД от 21 декември 2005 година 

на Комисията за финансов надзор. Издаденият лиценз 7-УД/22.12.2005г. 

от КФН на Дружеството е за извършване на дейности по чл.202, ал.1, т.1, 

2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), а 

именно управление на дейността на колективни инвестиционни схеми 

(КИС) и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и дейности 

по чл. 202 ал. 2 от ЗППЦК - управление на индивидуални портфейли, по 

собствена преценка, без специални нареждания на клиента и 

предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа. 

 

"Райфайзен Застрахователен Брокер" ЕООД-100% участие 

 

Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД е дружество основано през 

2006 година, 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. 

Дружеството е вписано в регистъра на застрахователните брокери на 

30.03.2006г. с решение №250-ЗБ на Комисията за финансов надзор. 

Дейността на дружеството е свързана с посредничество при 

сключване на застрахователни договори между клиентите на Брокера 

и застрахователните компании. 

Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД анализира и проучва 

застрахователния пазар, предлага застрахователни продукти, 

съобразени с индивидуалните потребности на възложителите, 

администрира застрахователните договори и оказва съдействие при 

възникване на застрахователни събития. 

Клиентите на Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД са 

кредитополчателите на Райфайзенбанк (България) ЕАД, 

лизингополучателите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен 

Ауто Лизинг България ЕООД, Райфайзен Имоти ЕООД,  както и клиенти 

извън групата Райфайзен. 

 

"Райфайзен Имоти" ЕООД-100% участие 

 

Райфайзен Имоти ЕООД е дружество запросредничество по сделки с 

недвижими имоти, 100% собственост на Райфайзенбанк (България) 

ЕАД, основано през м. януари 2007 година.  

Дружеството предлага посреднически и консултантски услуги на 

частни лица и корпоративни клиенти, както с  жилищни така и с бизнес 

имоти – офисни и търговски площи, терени, парцели.  

Освен посреднически услуги по сделки с недвижими имоти, като 

покупко-продажба и наем, дружеството предлага и инвестиционно 

консултиране, пазарни проучвания и анализи и маркетингoво 

обслужване за своите стратегически партньори 
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"Райфайзен факторинг" ЕООД-100% участие 

 

Дейността на Райфайзен факторинг ЕООД беше прекратена през 

2014 година чрез ликвидация, с което инвестицията на банката в 

дъщерни дружества намаля с 1,000 лв. В резултат на ликвидацията на 

Банката призна в отчета за доходите отрицателен ликвидационен дял в 

размер на 125 хил. лв. 

 

“Търговски център Плевен“ ЕООД 

 

Търговски център Плевен ЕООД е регистрирано през 2013 година с цел 

придобиване на активи. Капиталът на дружеството е в размер на 1,220 

хил.лв. Дружеството все още няма активност. 

 

- Асоциирани предприятия 

 

Асоциирано предприятие е предприятие, в което Банката упражнява 

значително влияние, но не и контрол върху финансовата и 

оперативната му политика. Инвестициите в асоциирани предприятия 

са отчетени в консолидираните финансови отчети на Банката по 

метода на собствения капитал. Съгласно метода на собствения 

капитал инвестицията първоначалносе вписва по нейната 

себестойност, а балансовата сума се увеличаваили намалява, за да 

се признае делът на Банката в печалбите илив загубите на 

предприятието след датата на придобиването му. Делътна Банката в 

печалбата или загубата на асоциираното предприятие, се признава в 

печалбата или загубата на Групата. Доходите, получени чрез 

разпределение от асоциираното предприятие, намаляват балансовата 

сума на инвестицията. Преизчисляване на балансовата сума може да 

се наложи също така и в резултатна промяна в процентния дял на 

Банката в асоциираното предприятие, вследствие на промени в 

капитала на предприятието, които промени не са били отразени в 

печалбитеили загубите му. Подобни промени могат да възникнат и в 

резултат напреоценката на имоти, машини и съоръжения, на 

курсовиразлики от валутни сделки. Делът на Групата в тези промени се 

отразява директно в нейния капитал. 

 

"Райфайзен Лизинг България"  ООД 

 

"Райфайзен Лизинг България" ООД е вписано в търговския регистър по 

фирмено дело № 1282/2004г. със седалище и адрес на управление 

град София. Предметът на дейност е финансов и оперативен лизинг, 

услуги и търговска дейност, свързани с придобиване, управление и 

отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти, 

строителство, консултантски услуги. 

"Райфайзен Лизинг България" ООД притежава 100% участие в 
дъщерното предприятие “Райфайзен Ауто Лизинг България” ЕООД. За 
целите на консолидираните финансови отчети “Райфайзен Ауто 
Лизинг България” ЕООД се консолидира по метода на пълната 
консолидация в отчетите на "Райфайзен Лизинг България" ООД.Групата 
притежава  24,5% от капитала на "Райфайзен Лизинг България"  ООД и 
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предприятието е включено в тези консолидирани финансови отчети по 
метода на собствения капитал.  

Райфайзен Лизинг България активно присъства на българския лизингов 
пазар вече пета година като основните продукти предлагани на 
клиентите са: лизинг на нови и употребявани превозни средства, 
строителна и селскостопанска техника, леки и тежкотоварни камиони, 
ремаркета и мотокари, лизинг на машини и оборудване, лизинг на 
недвижими имоти, както и лизинг на яхти. 

 

Дружество за касови услуги 

През 2009 година Банката придоби акционерно участие от 20% в 
Дружество за касови услуги.  

 

Приложените консолидационни методи са както следва: 

 

  

Участие в 

капитала 

към 31 

декември 

2014 

Участие в 

капитала 

към 31 

декември 

2013 

Метод на 

консолидация 

2014 

Метод на 

консолидация 

2013 

     

“Райфайзен Сървисис”  ЕАД 100% 100% 

Пълна 

консолидация 

Пълна 

консолидация 

“Райфайзен Асет Мениджмънт 

България” ЕАД 100% 100% 

Пълна 

консолидация 

Пълна 

консолидация 

“Райфайзен Застрахователен 

Брокер” ЕООД 100% 100% 

Пълна 

консолидация  

Пълна 

консолидация 

“Райфайзен Имоти” ЕООД  100% 100% 

Пълна 

консолидация 

Пълна 

консолидация 

“Райфайзен Факторинг” ЕООД  - 100% - 

Пълна 

консолидация 

“Търговски център Плевен“ ЕООД 100% 100% 

Пълна 

консолидация - 

“Райфайзен Лизинг България” ООД  24.5% 24.5% 

Метод на 

собствения 

капитал 

Метод на 

собствения 

капитал 

“Дружество за касови услуги” АД 20% 20% 

Метод на 

собствения 

капитал 

Метод на 

собствения 

капитал 

 

35. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 
Счита се, че съществува свързаност между лица, когато едното от 
тях може да контролира или да упражнява значително влияние 
върху финансовите и оперативните решения на другото лице, или 
лицата са контролирани от Банката.   
В редовната си дейност Групата влиза в различни 
взаимоотношения със свързани лица, като например отпускане 
на кредити, приемане на депозити или други сделки.  
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Свързани лица Вид на сделката Състояние към 

31 декември 

2014 г. 

 в хил. лв.  

Дружества от групата Вземания от банки 260,013 

Дружества от групата 

Положителна справедлива стойност на 

деривативни финансови инструменти 696 

Дружества от групата Дълготрайни активи 2,196 

Дружества от групата Други активи 5,479 

Дружества от групата Депозити от банки  8,195 

Дружества от групата 

Отрицателна справедлива стойност на 

деривативни финансови инструменти 2,356 

Дружества от групата 

Дългово-капиталови хибридни 

инструменти 365,532 

Дружества от групата Други пасиви 204 

Дружества от групата Приходи от лихви 483 

Дружества от групата Разходи за лихви 13,543 

Дружества от групата Приходи от такси и комисионни 45 

Дружества от групата Разходи за такси и комисионни 2,374 

Дружества от групата 

Нетен резултат от промяна в 

справедливата стойност на 

деривативни инструменти 17 

Дружества от групата Други административни разходи 9,965 

Дружества от групата Други оперативни разходи 176 

Асоциирани дружества Кредити и аванси на клиенти 5,974 

Асоциирани дружества 

Положителна справедлива стойност на 

деривативни финансови инструменти 16 

Асоциирани дружества Депозити от клиенти 14,157 

Асоциирани дружества Приходи от лихви 296 

Асоциирани дружества Разходи за лихви 18 

Асоциирани дружества Приходи от такси и комисионни 369 

Асоциирани дружества 

Нетен резултат от промяна в 

справедливата стойност на 

деривативни инструменти 17 

Асоциирани дружества Други административни разходи 511 

Асоциирани дружества Други оперативни приходи 519 

Асоциирани дружества Приходи от дивиденти 381 

 

 

 

36. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 

 
Не са налице събития след датата на отчета за финансовото 
състояние, които изискват корекции или допълнителни 
оповестявания във финансовите отчети. 


