ГРУПА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
Счетоводна политика и обяснителни бележки към неодитиран консолидиран
счетоводен отчет за периода приключващ на 30.06.2015 година

Приложими стандарти
Този консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО), приложими в Европейския Съюз.
Този финансов отчет е изготвен на консолидирана основа. Банката изготвя индивидуален финансов отчет, съгласно
Закона за счетоводство. Този консолидиран финансов отчет следва да се разглежда заедно с индивидуалния
финансов отчет.
База за изготвяне
Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен на база историческа цена с изключение на:
Деривативни 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.
Задължението по плана за дефинирани доходи отчитано по настояща стойност.
Валута на представяне
Този консолидиран финансов отчет е представен в хиляди български лева, функционалната валута на отчетната
единица.
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 текущо. 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 Бележка 5.
Методи на консолидация
Тези консолидирани финансови отчети са изготвени в съответствие с МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”,
като всички предприятия, върху които Българска банка за развитие АД упражнява контрол чрез притежаване на
всички от следните: правомощия да ръководи всички важни дейности в предприятието, в което е инвестирано;
изложеност на, или права върху, променливата възвръщаемост (да получи ползи или понесе загуби от дейността) от
своето участие в предприятието; възможност да използва своите правомощия върху предприятието, в което е
инвестирано, за да окаже въздействие върху размера на възвръщаемостта - са консолидирани чрез метода на
пълна консолидация.
При консолидацията всички вземания и задължения, приходи и разходи произтичащи от операции между Банката и
дъщерните й предприятия са елиминирани. Нереализираните загуби са елиминирани по същия начин, както
нереализираните печалби в случаите, че няма индикации за обезценка.

Консолидираните дружества и приложеният метод на консолидация към 30 юни 2015 г. са както следва:
Участие в
Дружество
капитала
Метод на консолидация
Национален гаранционен фонд

100%

пълна консолидация

Микрофинансираща институция 'ДЖОБС'

100%

пълна консолидация

Финансови инструменти
Групата първоначално признава заеми и вземания и депозити на датата, на която те са възникнали. Всички други
финансови активи (включително активи отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби) се признават
първоначално на датата на търгуване, на която Групата е станало страна по договорните условия на инструмента.
Групата отписва финансов актив, когато договорните права за паричните потоци от актива са погасени, или Групата
прехвърли правата за получаване на договорените парични потоци от финансовия актив в сделка, според която
значителна част от всички рискове и изгоди от собствеността на финансовия актив са прехвърлени. Всяко участие в
прехвърлен финансов актив, който е създаден или задържан от Групата, се признава като отделен актив или пасив.
Финансови активи и пасиви се нетират и нетната стойност се представя в отчета за финансово състояние тогава и
само тогава, когато Групата има правно основание да нетира сумите и има намерение или да урежда на нетна база,
или да реализира актива и да уреди пасива едновременно.
Групата има следните недеривативни финансови активи: финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалби и загуби, заеми и вземания, нетна инвестиция във финансов лизинг, финансови активи държани до падеж и
финансови активи на разположение за продажба.
Финасови активи, отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби
Един финансов актив се класифицира като отчитан по справедлива стойност в печалби и загуби, ако е държан за
търгуване или е определен като такъв при първоначално признаване. Финансови активи се определят като такива
отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби, ако Групата управлява такива инвестиции и взима решения
за покупка и продажба на базата на тяхната справедлива стойност, според документираната стратегия за
управление на риска или за инвестициите на Групата. Свързаните разходи по сделката се признават в печалба и
загуба, когато възникнат. Финансовите активи отчитани по справедлива стойност в печалби и загуби се оценяват по
справедлива стойност и всички свързани промени, включително доходи от дивиденти, се отчитат в печалби и загуби.
Финансови активи класифицирани като държани за търгуване включват краткосрочни държавни дългови ценни
книжа, които се управляват активно от Групата с цел покриване на краткосрочни ликвидни нужди.
Деривативите са финансови инструменти:
чиято стойност се променя в отговор на промени в лихвен процент, цена на ценна книга, цена на стока,
валутен курс, индекс на цени или лихвени проценти, кредитен рейтинг или кредитен индекс, или друга
променлива;
които не изискват първоначална нетна инвестиция или изискват малка първоначална нетна инвестиция в
сравнение с други видове договори, които реагират по подобен начин на промени в пазарните условия;
които са платими на бъдеща дата.
Когато при сключване на конкретна деривативна сделка Групата определя конкретна позиция за хеджиране и са
изпълнени всички изисквания на счетоводните стандарти, съответния дериватив се отчита като такъв за хеджиране.
Деривативи, които не отговарят на критериите за хеджиране, се отчитат като държани за търгуване.
Деривативните финансови инструменти се признават първоначално по цена на придобиване (включително
разходите по сделката) и впоследствие се преоценяват по справедлива стойност.
Деривативите се отчитат като активи, когато справедливата им стойност е положителна и като пасиви, когато е
отрицателна.

Заеми и вземания
Заеми и вземания са финансови активи с фиксирани или определяеми плащания, които не са котирани на активен
пазар. Такива активи се признават първоначално по справедлива стойност плюс всички пряко съотносими разходи
по сделката. След първоначално признаване заеми и вземания се оценяват по амортизирана стойност, като се
използва метода на ефективния лихвен процент, намалена със загуби от обезценка.
Заеми и вземания включват пари и парични еквиваленти и търговски и други вземания.
Финансови активи държани до падеж
Когато Групата има положителното намерение и възможност да държи дългови ценни книги до падеж, тогава те се
класифицират като финансови активи държани до падеж. Държаните до падеж финансови активи се признават
първоначално по справедлива стойност плюс всички пряко свързани разходи по сделката. След първоначално
признаване финансовите активи държани до падеж се оценяват по амортизирана стойност, по метода на
ефективния лихвен процент, намалена със загуби от обезценка.
Финансови активи държани до падеж включват дългови ценни книжа.
Финансови активи на разположение за продажба
Финансови активи на разположение за продажба са недеривативни финансови активи, които са определени като
такива на разположение за продажба или не са класифицирани в никоя от предходните категории. Финансови активи
на разположение за продажба се признават първоначално по справедлива стойност плюс пряко свързаните разходи
по сделката. След първоначално признаване те се оценяват по справедлива стойност и промените в тази стойност,
различни от загуби за обезценка. Обезценка на финансови активи и валутни курсови разлики от дългови
инструменти на разположение за продажба се отчитат в друг всеобхватен доход и се представят в резерв за
справедлива стойност в собствения капитал. Когато една инвестиция се отпише, натрупаните печалби и загуби в
друг всеобхватен доход се прекласифицират в печалби и загуби.
Финансови активи на разположение за продажба включват капиталови и дългови ценни книжа.
Вземания по финансов лизинг
Лизинговата дейност на Групата е свързана с отдаване на индустриално оборудване, транспортни средства,
земеделска техника и др., по договори за финансов лизинг. Лизинговият договор се отчита като финансов, когато с
договора лизингодателят прехвърля на лизингополучателя всички съществени рискове и изгоди, свързани със
собствеността на актива.
Всички останали лизингови договори, които не прехвърлят по същество всички рискове и изгоди от собствеността
върху актива, се класифицират като оперативен лизинг.
Минимални лизингови плащания
Минималните лизингови плащания са тези плащания, които лизингополучателят ще направи, или може да бъде
задължен да направи през срока на лизинговия договор. От гледна точка на Групата минималните лизингови
плащания включват и остатъчната стойност на актива, гарантирана от трета, несвързана с Групата страна, при
условие, че тази страна е финансово способна да изпълни ангажимента си по гаранцията или договора за обратно
изкупуване. В минималните лизингови плащания Групата включва също така и цената на упражняване на
евентуална опция, която лизингополучателят притежава за закупуване на актива, като в началото на лизинговия
договор в голяма степен е сигурно, че опцията ще бъде упражнена.
Минималните лизингови плащания не включват суми по условни наеми, както и разходи за услуги и данъци, които се
платени от Групата и впоследствие префактурирани на лизингополучателя.
Начало на лизинговия договор и начало на срока на лизинговия договор
Прави се разграничение между начало на лизинговия договор и начало на срока на лизинговия договор:
начало на лизинговия договор е по – ранната от двете дати – на лизинговото споразумение или на ангажирането на
страните с основните условия на лизинговия договор.
Начало на срока на лизинговия договор е датата, от която лизингополучателят може да упражни правото си на
ползване на наетия актив. Това е и датата, на която Групата признава първоначално вземането по лизинга.
Първоначална и последваща оценка
Първоначално Групата признава вземане по финансов лизинг, равно на своята нетна инвестиция, която включва
сегашната стойност на минималните лизингови плащания и всяка негарантирана остатъчна стойност за Групата.
Сегашната стойност се изчислява чрез дисконтиране на дължимите минималните лизингови плащания с лихвен

процент присъщ на лизинговия договор. Първоначалните преки разходи са включени в изчислението на вземането
по финансов лизинг. През срока на лизинговия договор Групата начислява финансов доход (приход от лихви по
финансов лизинг) върху нетната инвестиция. Получените лизингови плащания се разглеждат като намаление на
нетната инвестиция (погасяване на главница) и признаване на финансов доход по начин, който да осигури постоянна
норма на възвръщаемост от нетната инвестиция.
Впоследствие нетната инвестиция в договори за финансов лизинг, се представя нетно, след приспадане на
индивидуалните и портфейлни провизии за несъбираемост. .
Недеривативни финансови пасиви
Групата първоначално признава издадени дългови ценни книги и подчинени задължения на датата, на която са
възникнали. Всички други финансови пасиви (включително такива определени като отчитани по справедлива
стойност в печалби и загуби) се признават първоначално на тяхната дата на търгуване, на която Групата е станала
страна по договорните условия на инструмента.
Групата отписва финансов пасив, когато неговите договорни задължения са изпълнени или са отменени или не са
валидни повече.
Финансови активи и пасиви се нетират и нетната стойност се представя в отчета за финансово състояние тогава и
само тогава, когато Групата има правно основание да нетира сумите и има намерение или да урежда на нетна база
или да реализира актива и да уреди пасива едновременно.
Групата класифицира недеривативните финансови пасиви като други финансови пасиви. Такива финансови пасиви
се признават първоначално по справедлива стойност плюс всички пряко свързани разходи по сделката. След
първоначално признаване тези финансови пасиви се оценяват по амортизирана стойност, като се използва метода
на ефективния лихвен процент.
Други финансови пасиви включват заеми и кредити, банков овърдрафт и търговски и други задължения.
Банковите овърдрафти, които са платими при поискване и формират неразделна част от управлението на паричните
наличности на Групата, се включват като компонент на пари и парични еквиваленти за целите на изготвянето на
отчета за паричните потоци.
Обезценкa на финансови инструменти
Финансов актив, който не се отчита по справедлива стойност в печалби и загуби, се преглежда към всяка отчетна
дата, за да се прецени дали съществуват обективни доказателства, че е обезценен. Един финансов актив е
обезценен, ако има обективни доказателства за обезценка в резултат от едно или повече събития, възникнали след
първоначалното признаване на актива, и това събитие на загуба е засегнало очакваните бъдещи парични потоци от
този актив, което може да бъде надеждно оценено.
Обективно доказателство, че финансов актив е обезценен, включва неизпълнение или просрочие от длъжника,
преструктуриране на задължението към Групата при условия, които Групата иначе не би разглеждала, индикации, че
длъжник или емитент ще изпадне в несъстоятелност, неблагоприятни промени в статуса на плащания на длъжник
или емитент, икономически условия, които водят до неизпълнения или изчезването на активен пазар за дадена
ценна книга.
Финансови активи отчитани по амортизирана стойност
Групата взима предвид доказателства за обезценка на финансови активи отчитани по амортизирана стойност (заеми
и вземания и държани до падеж инвестиции в ценни книжа), както за конкретен актив, така и на колективно равнище.
Всички индивидуално значими активи се проверяват за специфична обезценка. Тези, за които няма специфична
обезценка, след това се проверяват колективно за обезценка, която е възникнала, но все още не е идентифицирана.
Активите, които не са индивидуално значими, се проверяват колективно за обезценка като се групирани заедно
активи, със сходни характеристики на риска.
При проверката на колективно ниво за обезценка, Групата използва историческите тенденции на вероятността за
неизпълнение, времето за възстановяване и размера на възникналите загуби.
Загубата от обезценка за финансов актив, отчитан по амортизирана стойност, се изчислява като разликата между

неговата отчетна стойност и настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани с
оригиналния ефективен лихвен процент. Загуба от обезценка се признава в печалби и загуби и се отразява в
корективна сметка намаляваща кредитите и вземанията или ценни книжа, държани до падеж. Когато събитие
настъпило след признаването на обезценка, намалява загубата от обезценка, това намаление се отразява обратно
през печалби и загуби.
Финансови активи на разположение за продажба
Загуба от обезценка по отношение на финансов актив на разположение за продажба се признава чрез
рекласификация в печалба и загуба на загубите натрупани в резерв от справедлива стойност в собствен капитал.
Кумулативната загуба, която се рекласифицира от собствен капитал в печалби и загуби, е разликата между цена на
придобиване, нетно от изплащания на главница и амортизация, намалена със загуба от обезценка призната преди
това в печалби и загуби, и текущата справедлива стойност. Промени в обезценката, дължащи се на прилагането на
метода на ефективната лихва, се отразяват като компонент на приходите от лихви. Ако в последващ период,
справедливата стойност на обезценена дългова ценна книга на разположение за продажба се увеличи, и
увеличението може обективно да бъде свързано със събитие, настъпило след признаването на загубата от
обезценка в печалбата или загубата, тогава загубата от обезценка се възстановява обратно, като сумата се
признава в печалбата или загубата. Всяко последващо възстановяване на справедливата стойност на обезценена
капиталова ценна книга на разположение за продажба, се признава в друг всеобхватен доход.
Имоти, машини и съоръжения
Имотите, машините и съоръженията са представени във финансовия отчет по историческа цена на придобиване,
намалена с натрупаната амортизация и загубата от обезценка.
Първоначално оценяване
При първоначалното си придобиване имотите и съоръженията се оценяват по цена на придобиване, която включва
покупната цена, вкл.митнически такси и всички преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно
състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка,
разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и други.
Последващо оценяване
Избраният от Групата подход за последваща оценка на имотите и съоръженията е модела на себестойността по
МСС 16 – цената на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка.
Печалби и загуби при отписване на имоти, машини и съоръжения (определят се като разлика между постъпленията
и балансовата стойност на актива) се признават нетно в други доходи/разходи от/за дейността в печалби и загуби.
Методи на амортизация
Групата използва линеен метод на амортизация на имотите, машините и съоръженията. Полезният живот по групи
активи е определен в съответствие с: физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения
за употреба и с предполагаемото морално остаряване и е както следва:
сгради – 50 г.
банково оборудване и компютри – 5 г.
транспортни средства – 5 г.
стопански инвентар – 6.7 г.
Полезният живот на отделните групи активи е определен от ръководството съобразно: физическото износване,
спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване.
Определеният полезен живот на съоръженията се преглежда в края на всяка година и при установяване на
значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за срока на използването на активите, същият се коригира
проспективно.

Последващи разходи
Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. Извършени
последващи разходи, свързани с имоти и съоръжения, които имат характер на подмяна на определени възлови
части или на преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив и се
преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация. Същевременно, неамортизираната част
на заменените компоненти се изписва от балансовата стойност на активите и се признава в текущите разходи за
периода на преустройството.
Нематериални активи
Нематериалните активи са представени във финансовия отчет по цена на придобиване, намалена с натрупаната
амортизация и загубите от обезценка. В техния състав са включени програмни продукти (софтуери) и лицензи за
ползване на софтуери.
В Групата се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при определен полезен живот 5
години.
Балансовата стойност на нематериалните активи подлежи на преглед за обезценка, когато са налице събития, или
промени в обстоятелствата, които посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им
стойност. Загубите от обезценката се включват в отчета за всеобхватния доход.
Нематериалните активи се отписват от баланса когато се извадят трайно от употреба и не се очакват от тях бъдещи
стопански изгоди или се продадат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на
“нематериалните активи” се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на
актива към датата на продажбата.
Инвестиционни имоти
Инвестиционните имоти са вложения в недвижимо имущество, които Банката притежава, за да реализира доходи от
наеми и които не са предназначени за продажба и не се очаква да се използват в стопанската дейност на Банката.
Първоначално инвестиционните имоти се признават по цена на придобиване плюс разходите по сделката.
Последващо оценяване се извършва по модела на справедливата стойност. Печалба/загуба, възникваща от
промяна в справедливата стойност на инвестиционния имот, се включва в печалбата или загубата за периода, в
който е възникнала. Определянето на справедливата стойност се извършва веднъж годишно от независим
лицензиран оценител.
Обезценка на нефинансови активи
Отчетните стойности на нефинансовите активи на Групата, различни от инвестиционни имоти, материални запаси и
отсрочени данъчни активи, се преглеждат към всяка отчетна дата с цел да се определи дали има признаци за
обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се прави приблизителна оценка на възстановимата стойност
на актива. За нематериални активи с неопределен полезен живот, или които още не са готови за употреба,
възстановимата стойност се определя на всяка година по едно и също време. Загуба от обезценка се признава
винаги в случай, че балансовата стойност на един актив или обект, генериращ парични потоци (ОГПП), част от която
е той, превишава неговата възстановима стойност.
Възстановимата стойност на актив или ОГПП, е по-високата от неговата стойност в употреба и справедливата му
стойност, намалена с разхода по продажба. При оценката на стойността в употреба, бъдещите парични потоци се
дисконтират до сегашната им стойност, като се прилага дисконтов процент преди данъци, отразяващ текущите
оценки за пазара, цената на парите във времето и риска специфичен за актива или за ОГПП. За целта на теста за
обезценка, активи, които не могат да бъдат тествани индивидуално, се групират заедно в най-малката възможна
група активи, генерираща парични постъпления от продължаваща употреба, които са в голяма степен независими от
паричните постъпления от други активи или ОГПП.
Загуби от обезценка се признават в печалби и загуби. Загуби от обезценка признати за ОГПП се разпределят така,
че да намалят отчетните стойности на активите в обекта пропорционално.
Загуба от обезценка се възстановява само до такава степен, че балансовата стойност на актива не надвишава
балансовата стойност, която би била определена след приспадане на амортизация, ако загуба от обезценка не е
била признавана.

Приходи от лихви и разходи за лихви
Приходите от лихви и разходите за лихви се признават в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за
годината) на база на принципа на начисляване за всички лихвоносни инструменти при използване на метода на
ефективния доход на основата на цената на придобиване или приложимия променлив лихвен процент. Приходите от
лихви и разходите за лихви включват амортизация на всеки отбив или премия или други разлики между
първоначалната балансова стойност на лихвоносни инструменти и тяхната стойност на падеж, изчислена на база
ефективен лихвен процент.
Приходът от лихви включва лихвени доходи по дългови ценни книжа на разположение и за продажба и държани до
падеж, от лихви по депозити в други банки, лихви по предоставени кредити и аванси на клиенти и лизинги на
клиенти, такси и комисиони по предоставени кредити и аванси на клиенти, които са неразделна част от ефективния
доход на финансовия инструмент.
Разходът за лихви се признава на принципа на начисляване и включва лихвите по привлечени депозити от клиенти и
от банки, както и по получени кредити и други привлечени средства, такси и комисиони по получени кредити, които
са неразделна част от ефективния разход за лихви.
Неспечеленият финансов доход(лихва) представлява разликата между брутната и нетната инвестиция в лизинговия
договор, като брутната инвестиция в лизинговия договор е сумата на минималните лизингови плащания и
негарантираната остатъчна стойност, начислена за лизингодателя. Приходите от лихви по лизингови операции
(финансовият доход), се разпределят за срока на лизинговия договор и се признават на базата на константна
периодична норма на възвращаемост от нетната инвестиция на лизингодателя.
Такси и комисиони
Таксите и комисионите по банковите гаранции се признават на систематична база през периода на съществуване на
експозицията, при осигуряване на съпоставимост с разходите за оказване на услугата.
Таксите за доверително управление на средства се признават на принципа на начисляване през периода на
предоставяне на услугата.
Разходите за такси и комисиони свързани с обслужването на ностро сметки при други банки или с извършването на
друга банкова услуга, се признават в момента на извършване на услугата, за която се отнасят, и постигане на
резултата от нея.
Операции в чуждестранна валута
Сделки, осъществени в чуждестранни валути, са трансформирани в лева по курсовете на БНБ за деня на сделката.
Вземанията и задълженията в чуждестранна валута се преоценяват ежедневно. В края на годината са преоценени в
левова равностойност по заключителните обменни курсове на БНБ, които на по-важните валути към датите на
отчета за финансовото състояние са следните:
Вид валута
Долари на САЩ
Евро

30 юни 2015
1.74799
1.95583

31 декември 2014
1.60841
1.95583

От 1 януари 1999 година обменният курс на Българския лев (BGN) е фиксиран към евро (EUR). Обменният курс е
BGN 1.95583 / EUR 1.0.
Нетните печалби или загуби от промяната на валутните курсове, възникнали от преоценката на вземания,
задължения и от сделки с чуждестранна валута, са отчетени в отчета за доходите за периода, в който са
възникнали.
Провизии и условни пасиви
Провизии се признават, когато Групата има настоящо конструктивно или правно задължение в резултат на минало
събитие, и е вероятно, че погасяването/уреждането на това задължение е свързано с изтичане на ресурси.
Провизиите се оценяват на база най-добрата приблизителна преценка на ръководството към края на отчетния
период за разходите, необходими за уреждането на съответното задължение. Приблизителната оценка се
дисконтира, когато падежът на задължението е дългосрочен.
Условните задължения са задължения възникнали в резултат на минали събития, съществуването на които може да
се потвърди само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не
могат да бъдат напълно контролирани от банката или не е вероятно да се появи необходимост от изходящ поток от
ресурси за погасяване на задължението. Същите не се признават в отчета за финансовото състояние, но подлежат

на специално оповестяване.
Пенсионни и други задължения на персонала по социалното и трудово законодателство
Съгласно българското законодателство Групата е задължена да плаща вноски във фондовете за социално и
здравно осигуряване. Трудовите отношения с работниците и служителите на Групата, в качеството й на
работодател, се основават на разпоредбите на Кодекса на труда.
Краткосрочни доходи
Краткосрочните доходи за персонала на Групата под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и
придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд за тях или
е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в отчета за всеобхватния доход (в печалбата или
загубата за годината) в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното
получаване, и като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в
размер на недисконтираната им сума. Дължимите от Групата вноски по социалното и здравно осигуряване се
признават като текущ разход (в печалбата или загубата за годината) и задължение в недисконтиран размер, заедно
и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.
В края на всеки отчетен период Групата прави оценка на и отчита сумата на очакваните разходи по натрупващите се
компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан
отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка за разходите за самите възнаграждения и разходите за
вноски по задължителното обществено и здравно осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми.
Дългосрочни доходи при пенсиониране
Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на персонала при настъпване на пенсионна
възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в даденото предприятие може да варира между 2 и 6
брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези
схеми представляват планове с дефинирани доходи.
Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се
определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в отчета за финансовото
състояние, коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им,
вкл. признатите актюерски печалби и загуби - в друг всеобхватен доход.
Разходите за минал стаж се признават веднага в отчета за всеобхватния доход.
Към края на всеки отчетен период, банката назначава сертифицирани актюери, които издават доклад с техните
изчисления относно дългосрочните й задължения към персонала за обезщетения при пенсиониране. За целта те
прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Сегашната стойност на задължението по дефинираните доходи
се изчислява чрез дисконтиране на бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат изплатени в рамките на
матуритета на това задължение и при използването на лихвените равнища на държавни дългосрочни облигации,
деноминирани в български лева
Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските предположения и опита. Актюерските печалби и
загуби от промени в демографските и финансови предположения при пенсиониране по възраст и стаж са признати в
отчета за всеобхватния доход.
Доходи при напускане
Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, работодателят има задължение да изплати при прекратяване на
трудовия договор, преди пенсиониране, обезщетения за:
неспазено предизвестие - брутното трудово възнаграждение за един месец;
поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и
спиране на работа за повече от 15 дни и др. – брутното трудово възнаграждение за един месец;
при прекратяване на трудовия договор поради болест – обезщетение в размер на 2 брутни месечни работни
заплати;
за неизползван платен годишен отпуск - за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж.

Групата признава задължения към персонала по доходи при напускане преди настъпване на пенсионна възраст,
когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база анонсиран план, да се прекрати трудовият договор със
съответните лица без да има възможност да се отмени, или при формалното издаване на документите за
доброволно напускане. Доходи при напускане, платими повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета
за финансовото състояние по тяхната сегашна стойност
Данъци
Групата начислява текущи данъци съгласно българските закони. Данъкът върху печалбата се изчислява на база на
облагаемата печалба за периода, определена в съответствие с правилата, установени от данъчните власти, по
силата на които се плащат (възстановяват) данъци.
Данъчният ефект, свързан със сделки или други събития, отчетени в отчета за всеобхватния доход, също се отчита
в отчета за всеобхватния доход, и данъчният ефект, свързан със сделки и други събития, отчетени директно в
собствения капитал, също се отнася директно в собствения капитал.
Задълженията по отсрочени данъци се отчитат за всички временни разлики, подлежащи на данъчно облагане, освен
в случаите, когато възникват от първоначалното отчитане на актив или пасив при сделка, за която към момента на
сделката не дава отражение, нито на счетоводната, нито на данъчната печалба (данъчна загуба).
Отсрочените данъчни вземания се отчитат за всички временни разлики, подлежащи на приспадане, до степента, до
която е вероятно да има налична облагаема печалба, срещу която да се извършат съответните приспадания по
отсрочени данъчни вземания. Това не се отнася за случаите, когато те възникват от първоначалното отчитане на
актив или пасив при сделка, за която към момента на сделката не дава отражение, нито на счетоводната, нито на
данъчната печалба (данъчна загуба).
Отсрочени данъци се признават като приход или разход и се включват в нетната печалба за периода, освен в
случаите, когато тези данъци възникват от сделка или събитие, отчетено за същия или различен период директно в
собствения капитал. Отсрочени данъци се начисляват в или приспадат директно от собствения капитал, когато тези
данъци се отнасят за позиции, които се начисляват или приспадат през същия или различен период директно в
собствения капитал.
Парични средства и парични еквиваленти
Паричните еквиваленти за целите на отчета за паричните потоци се състоят от парични средства в брой, по
разплащателни сметки в други банки, предоставени депозити на други банки - на виждане и/или с оригинален срок
до три месеца, в това число и по репо-сделки с оригинален срок до три месеца, както и салда по сметките с
Централната банка, които са свободни от всякакви ограничения (не са блокирани).
Те се представят в отчета за финансовото състояние по тяхната амортизируема стойност.
Активи държани за продажба
Активи се класифицират като държани за продажба, ако тяхната балансова стойност ще бъде възстановена чрез
продажба, а не чрез продължаваща употреба в дейността на Групата. Тези активи, обичайно, са били първоначално
приети от банката като обезпечения и се придобиват в последствие от нея в резултат на замяна “дълг срещу
собственост” от кредитополучатели, които не обслужват своите задължения съгласно договорните условия по
кредита.
Активи, класифицирани в тази група, са налични за незабавна продажба в тяхното настоящо състояние.
Ръководството обичайно активно провежда мероприятия за реализиране на сделка за продажба, която се цели да
бъде изпълнена в рамките поне на една година от датата на класифициране на актива в тази група.
Активи, класифицирани като държани за продажба, се представят в отчета за финансовото състояние отделно и се
оценяват по по-ниската от балансовата стойност (първоначално, цена на придобиване) и справедливата им
стойност, намалена с преките очаквани разходи по продажбата.
Активите от тази класификационна група не се амортизират.
Отчитане по сегменти
Групата не отчита информация по оперативни сегменти, тъй като преобладаващия й източник на рискове и
възвръщаемост е корпоративния сектор, няма един отделен външен клиент, приходите от който да възлизат на
повече от 10%, както и Групата извършва своята дейност на територията на страната. Ако в бъдеще този факт се

промени и Групата представя във финансовите си отчети оперативни сегменти, то те ще бъдат определени и
представени в съответствие с изискванията на МСФО 8 Оперативни сегменти.

