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Информация за разпределение на печалбата за 2015г. 
съгласно чл. 38 (5) от Закона за счетоводството 

 
 

Предложение на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2015г.: 
 
В съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 

година и Разпореждане № 2 на Министерски съвет от 18 февруари 2016 година, печалбата на Банката за 2015 г. се 

разпределя, както следва: 

а/ отчисления за фонд „Резервен“ в размер на 10 на сто, равняващи се на 3 776 520.59 (три милиона, 

седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин и двадесет лева и петдесет и девет стотинки); 

б/ дивидент за акционерите не се разпределя; 

в/ останалата част от печалбата, след отчислението по буква „а“, равняваща се на 33 988 685.33 лева 

(тридесет и три милиона деветстотин осемдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и тридесет и три 

стотинки) - за допълнителни резерви на банката. 

 
Решение на Общото събрание на акционерите за разпределение на печалбата за 2015г.: 

 
В съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 

година и Разпореждане № 2 на Министерски съвет от 18 февруари 2016 година, печалбата на Банката за 2015 г. се 

разпределя, както следва: 

а/ отчисления за фонд „Резервен“ в размер на 10 на сто, равняващи се на 3 776 520.59 (три милиона, 

седемстотин седемдесет и шест хиляди петстотин и двадесет лева и петдесет и девет стотинки); 

б/ дивидент за акционерите не се разпределя; 

в/ останалата част от печалбата, след отчислението по буква „а“, равняваща се на 33 988 685.33 лева 

(тридесет и три милиона деветстотин осемдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и тридесет и три 

стотинки) - за допълнителни резерви на банката. 

 


