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Министър-председателя на Република България 

Управителя на Българската народна банка 
Председателя на Сметната палата

Уважаеми господа,

В съответствие с изискванията на Закона за гарантиране на влоговете в банките имам  
удоволствието да представя на Вашето внимание Годишния отчет на Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките за 2017 година.

Радослав Миленков 
Председател на Управителния съвет 

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
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Използвани съкращения:

БВП – брутен вътрешен продукт

БНБ – Българска народна банка

ДЦК – държавни ценни книжа

ЕБВР – Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕБО – Европейски банков орган

ЕК – Европейска комисия

ЕС – Европейски съюз

ЕСГД – Европейска схема за гарантиране на депозитите

ЗБН – Закон за банковата несъстоятелност

ЗБНБ – Закон за Българската народна банка

ЗВПКИИП – Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници

ЗГВБ – Закон за гарантиране на влоговете в банките

ЗКИ – Закон за кредитните институции

КРМСФО – Комитет за разяснения на Международните стандарти за финансово  
отчитане

КТБ АД (н) – Корпоративна търговска банка АД (в несъстоятелност)

МБВР (СБ) – Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) 

МСС – Международни счетоводни стандарти

МСФО – Международни стандарти за финансова отчетност

МФ – Министерство на финансите

СГД – схема за гарантиране на депозити

СМСС – Съвет по международни счетоводни стандарти

УС – Управителен съвет

ФПБ – Фонд за преструктуриране на банки

ФГВБ или Фондът – Фонд за гарантиране на влоговете в банките

ХИПЦ – хармонизиран индекс на потребителските цени
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Мисия на ФГВБ

Да бъде гарант за средствата на вложителите в банките и интересите на кредиторите 

в производствата по банкова несъстоятелност и да участва в предвидените в закона случаи в 

процеса по преструктуриране на банки, като по този начин допринася за стабилността и дове-

рието във финансовата система

Визия

Пълноправен и активен участник в системата за финансова стабилност

Цели

Поддържане на доверието на вложителите

Поддържане на финансовата стабилност

Мандат

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е юридическо лице, създадено през 1999 г.

В съответствие със Закона за гарантиране на влоговете в банките ФГВБ изплаща гаран-

тираните размери на влоговете, определя и събира годишни и извънредни премийни вноски от 

банките и инвестира активите си в депозити в БНБ и във високоликвидни дългови ценни книжа, 

издадени или гарантирани от българската държава или издадени от първокласни чуждестранни 

емитенти.

Съгласно Закона за банковата несъстоятелност ФГВБ защитава интересите на кредитори-

те и осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на право-

мощията на синдика в производствата по банкова несъстоятелност.

Съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвести-

ционни посредници се създава Фонд за преструктуриране на банки с цел финансиране на инстру-

ментите за преструктуриране. Фондът за преструктуриране на банки се управлява от Управи-

телния съвет на ФГВБ, а средствата му се използват по решение на БНБ, в качеството ́  на орган 

за преструктуриране, за избягване на неблагоприятните последици за финансовата стабилност, 

за защита на публичните средства, както и за защита на вложителите с гарантирани влогове.
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Обръщение на председателя

Уважаеми госпожи и господа,

През 2017 г. ФГВБ продължи ефективно да изпълнява законово вменените му функции.

99.68% от подлежащите на гаранция депозити в КТБ АД (н) са изплатени към края на 2017 г. 
В производството по несъстоятелност на КТБ АД (н) се изпълнява петгодишната програма за ос-
ребряване на активите. През 2017 г. Фондът одобри първата частична сметка за разпределение на 
наличните суми между кредиторите на банката и се очаква произнасянето на съда с окончателно 
решение, за да се пристъпи към изпълнението ґ. Процедурата по продажба на Търговска банка „Вик-
тория· ЕАД е във финалната си фаза.

Съгласно приетата Програма за провеждане на стрес тестовe на системата за гарантиране 
на влоговете за периода 2017-2021 г. през годината са направени тестове с три банки, като до края 
на 2019 г. ще бъдат тествани всички банки – членки на системата.

В съответствие с рамката за преструктуриране на банки ФГВБ управлява средствата на Фон-
да за преструктуриране на банки.

Фондът вече погаси предсрочно 1.175 млрд. лв. от ефективно усвоените 1.675 млрд. лв. от склю-
чения през 2014 г. заем с Република България за целите на изплащането на гарантираните депозити 
в КТБ АД. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2017 г. възлиза на 105 млн. лв., 
като ФГВБ планира да продължи с предсрочното погасяване на оставащата главница по заема. Фон-
дът изпълнява ангажиментите си и по заемните споразумения с Международната банка за възста-
новяване и развитие и с Европейската банка за възстановяване и развитие.

ФГВБ участва в проведената през 2016-2017 г. Програма за оценка на финансовия сектор на 
МВФ и Световната банка. Съгласно изготвения финален доклад Фондът отговаря на добрите прак-
тики за системи за гарантиране на депозитите.

С упражняването на правомощията си ФГВБ спомага за укрепване на стабилността на и 
доверието във финансовата система на страната. Като участник в мрежата за финансова сигурност 
Фондът разчита на надеждна нормативна база и добро сътрудничество с институционалните си 
партньори – Българската народна банка, Министерството на финансите, Асоциацията на банките 
в България и банковата общност, за успешното изпълнение на мандата си.

Радослав Миленков
Председател на Управителния съвет 

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките



ГОДИШЕН 
ОТЧЕТ2017

ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ
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Доклад на ръководството за дейността на 

Фонда за гарантиране на влоговете в банките за 2017 г.

Развитие на системата за гарантиране на влоговете през 2017 г.

Указания за съдържанието и формата за предоставяне на информация на Фонда за га-

рантиране на влоговете в банките за целите на изплащане и тестване на системата 

за гарантиране на влоговете

Директива 2014/94/ЕС относно схемите за гарантиране на депозити изисква СГД да 
извършват регулярно стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете с цел проверка 
на устойчивостта на системата за гарантиране на влоговете, както и при наличие на информация 
за проблеми, които могат да доведат до задействане на СГД. Тази разпоредба беше транспонирана 
в Закона за гарантиране на влоговете в банките, приет през 2015 г. Европейският банков орган в 
качеството му на регулатор, изработващ технически стандарти и насоки, издаде насоки в тази 
област през 2016 г., чиито изисквания следва да са отразени в националните разпоредби.

През юни 2017 г. Управителният съвет на ФГВБ, в изпълнение на законово вменените функции 
на институцията и следвайки насоките на ЕБО, издаде Указания за съдържанието и формата за 
предоставяне на информация на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за целите на из-
плащане и тестване на системата за гарантиране на влоговете. Указанията определят детайлно 
реда, начина, вкл. формата, съдържанието и сроковете за предоставяне от страна на банките на 
информацията, необходима за определяне на гарантирания размер на всеки вложител за целите на 
изплащане, както и при провеждане на стрес тестове. Документът беше съгласуван с Асоциацията 
на банките в България и с Българската народна банка.

Програма за провеждане на стрес тестове на системата за гарантиране на влоговете 

и проведени тестове с банки

Във връзка с изискванията на Насоките на Европейския банков орган относно стрес тестове-
те на схемите за гарантиране на депозитите съгласно Директива 2014/49/ЕС в края на първото 
тримесечие на 2017 г. УС на ФГВБ прие първата Програма за провеждане на стрес тестовe на сис-
темата за гарантиране на влоговете за периода 2017-2021 г.

Програмата обхваща програмен цикъл от пет години и включва всички основни сценарии за 
намеса. Областите на проверка са свързани с изплащане на гарантираните влогове, като стрес те-
стове на единната клиентска справка, платежните инструменти, способността за финансиране, 
операционния капацитет, системите за комуникация с вложителите и оперативното презгранично 
сътрудничество.

Съгласно приетата Програма през четвъртото тримесечие на 2017 г. бяха проведени тестове 
с три банки в следните направления:

– тест на готовността на банките да предоставят информацията съобразно Указанията;

– тест на трансфера на данни;

– тест на извършените промени в софтуера на ФГВБ съобразно разпоредбите на новия ЗГВБ, 
свързани с определяне на гарантирания размер на влоговете; и

– преглед на Плана за действие на ФГВБ при изплащане на гарантираните размери на влогове-
те.
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Тестовете преминаха успешно и за трите банки. Предоставената информация беше обрабо-
тена в Автоматизираната система за изплащане на ФГВБ и бяха изпратени препоръки относно 
подадените данни към всяка една от тестваните банки.

Резултатите от извършените тестове ще бъдат използвани за допълнително усъвършенст-
ване на софтуера за изплащане. Същевременно указанията към банките ще бъдат актуализирани с 
цел оптимизация на бъдещите стрес тестове. През февруари 2018 г. ФГВБ изпрати отчет на ЕБО 
относно проведените тестове през 2017 г.

Извършването на тестове на системата за гарантиране на влоговете с банките – членки на 
системата в България, ще е едно от основните направления в дейността на ФГВБ през 2018 г., като 
съгласно Програмата до края на 2019 г. ще бъдат извършени тестове с всяка от банките, участва-
щи в системата за гарантиране на влоговете в България.

Изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД и производство по несъстоя-
телност на КТБ АД (н)

Изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД

ФГВБ започна да изплаща гарантираните влогове в Корпоративна търговска банка АД на  
4 декември 2014 г. след отнемането на лиценза на банката от БНБ на 6 ноември 2014 г. До края на 
2014 г. бяха изплатени 3 196 457 хил. лв., или 87.18% от подлежащите на гаранция влогове на над 89 хил. 
вложители, съответно към декември 2015 г. – 3 666 377 хил. лв., или 99.30%, на над 110 хил. вложители. 
От 2016 г. изплащането забави интензитета си, като за съответната година бяха изплатени  
13 712 хил. лв. на 1007 вложители в банката, а през 2017 г. – 3143 хил. лв. на 344 вложители в бан-
ката. От началния ден на изплащането – 4 декември 2014 г., до края на 2017 г. са изплатени общо  
3 683 232 хил. лв., или 99.68% от общата сума на подлежащите на изплащане влогове в КТБ АД (н) на 
близо 112 хил. вложители на банката.

За целите на изплащането през годината КТБ АД (н) предоставяше коригираща информация 
на Фонда, свързана с актуализиране на индивидуализиращите данни за вложителите, необходими 
пред обслужващите банки за разпореждане с гарантираната сума по влога. Беше обработвана и 
информация за сметки с наложени тежести или които служат за обезпечение, като съответната 
припадаща се на влога част от гаранцията се изплащаше след получаване на коригираща информация 
от КТБ АД (н) за вдигане на тежестта или обезпечението.

Производство по несъстоятелност на КТБ АД (н)

През 2015 г. Софийският градски съд откри производството по несъстоятелност на КТБ АД, 
като определи за начална дата на неплатежоспособността 6 ноември 2014 г. С последващо решение 
на Софийския апелативен съд началната дата на неплатежоспособността на банката беше 
променена на 20 юни 2014 г.  В производството по несъстоятелност на КТБ АД (н) ФГВБ в рамките 
на правомощията си по Закона за банковата несъстоятелност изпълняваше възложените му законови 
функции да осъществява контрол относно законосъобразното и целесъобразното упражняване на 
правомощията на синдика, както и да защитава интересите на кредиторите на банката.

Фондът, в изпълнение на административно-контролните си правомощия по ЗБН, осъществи 
през годината следните контролни дейности:

– одобряване на месечните бюджети на синдика относно разноските в производството по 
несъстоятелност и приемане на отчетите на бюджета;
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– предоставяне при необходимост и след мотивирано искане на предварително разрешение за 
извършване на извънредни разходи в производството по несъстоятелност;

– определяне на възнаграждението на синдика;

– предоставяне на предварително разрешение за извършването на всяка сделка или действие 
на синдика с имуществен интерес над 10 000 лв.;

– предоставяне на предварително разрешение за разпореждане с паричните средства на бан-
ката; 

– даване на разрешения, свързани с одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване на 
имуществото от масата на несъстоятелността;

– даване на разрешение за ползване на услугите на външни експерт-оценители, както и за одо-
бряване на възнаграждението им;

– разрешения за извършване на продажба на активи и по реда на чл. 85, ал. 6, т. 2 от ЗБН;

– предоставяне на методически указания на синдика във връзка с упражняване на правомощия-
та му; и

– извършване на проверки на дейността на синдика.

Запазване и попълване на масата на несъстоятелността на КТБ АД (н)

С цел попълване масата на несъстоятелността до края на 2017 г. синдикът на КТБ АД (н) е 
предприел правни действия по образуване и водене на над 990 заповедни, установителни, отменител-
ни и изпълнителни производства, на производства за връщане на получено имущество с произход от 
банката срещу трето лице, както и на производства по несъстоятелност срещу юридически лица 
(кредитополучатели, солидарни длъжници и др., вкл. и срещу трети лица). Срещу физически лица –  
длъжници на банката, са образувани 247 заповедни, установителни и изпълнителни производства. 
Предявени са и 118 иска срещу бивши администратори на КТБ АД (н) за присъждане на обезщетение 
за причинени вреди на банката, както и два иска срещу одитора КПМГ България, заверявал отчетите 
на банката за последните години преди отнемането на лиценза за извършване на банкова дейност. 
Оспорени са прихващания за 1 174 252 хил. лв. в рамките на 205 заведени дела.

Процедура за осребряване на активи от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н)

Програмата за осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на 
КТБ АД (н), беше одобрена от УС на ФГВБ през декември 2016 г. През 2017 г. всеки месец беше из-
вършвана публична продан на съвкупности от вещи и имуществени права, както и на отделни вещи 
и отделни имуществени права, включени в одобрената програма за осребряване.

През годината се налагаше одобрената от УС на ФГВБ програма за осребряване да бъде 
променяна, основно защото след проведените търгове остават нереализирани активи, които се 
включват за осребряване през следващи месеци, както и поради отпадане на ограниченията по чл. 78,  
ал. 4 от ЗБН, съгласно които съответният актив не е подлежал на включване в програмата за 
осребряване в момента на нейното съставяне.

Първа частична сметка за разпределение на събраните средства от осребреното иму-

щество между кредиторите на КТБ АД (н)

В началото на март 2017 г. синдикът на КТБ АД (н) обяви в Търговския регистър изготвената 
на основание чл. 95 от ЗБН частична сметка за разпределение на сумите между кредиторите на 
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банката с приети вземания. С изготвената от синдика на КТБ АД (н) частична сметка се разпре-
делят суми в размер на 570 млн. лв., от които за изплащане са предвидени близо 534 млн. лв., а заде-
лени за спорни вземания – 36 млн. лв. В 14-дневния срок по чл. 98 от ЗБН във ФГВБ постъпиха 27 бр. 
възражения срещу частичната сметка за разпределение.

УС на ФГВБ разгледа на свое заседание всяко от възраженията и постанови решение, с което 
допусна да бъде изменена изготвената от синдика на КТБ АД (н) частична сметка за разпределение 
с направените на заседанието промени. Одобрената от УС на ФГВБ първа частична сметка за раз-
пределение бе публикувана в Търговския регистър в края на април 2017 г.

Срещу одобрената от Фонда сметка постъпиха девет жалби (от общо 7022 кредитори), в ре-
зултат на което е образувано дело. След произнасяне на съда с окончателно решение синдикът на 
КТБ АД (н) ще може да пристъпи към изпълнение на частичната сметка.

Търговска банка „Виктория· ЕАД 

След прекратяване на процедурата по чл. 87, ал. 7, т. 1 от ЗБН за продажба на 100% от акциите 
от капитала на ТБ „Виктория· ЕАД и всички вземания на КТБ АД (н) от ТБ „Виктория· ЕАД, в края 
на юни УС на ФГВБ на основание чл. 87, ал. 5 от ЗБН даде разрешение синдикът на КТБ АД (н) да 
започне нова процедура по продажба на актива. Съобщенията, свързани с хода на процедурата, се 
публикуваха на уебсайтовете на ФГВБ, КТБ АД (н) и ТБ „Виктория· ЕАД. 

Писма за интерес бяха подадени от четирима кандидати, които бяха поканени за участие в 
следващите етапи на процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория· ЕАД, а 
именно – подаване на необвързващи оферти, извършване на дю дилиджънс анализ и подаване на 
обвързващи оферти.

Индикативни оферти бяха подадени от „Българо-американска кредитна банка· АД, „Инвестбанк· 
АД и „Вабо Интернал· АД, а обвързващи оферти – от „Българо-американска кредитна банка· АД и 
„Инвестбанк· АД.

Процедурата по продажба на 100% от капитала на ТБ „Виктория· ЕАД и всички вземания на КТБ 
АД (н) е във финална фаза – преговори на синдика с двете банки, подали обвързващи оферти и изда-
дени от БНБ предварителни одобрения по заявленията им в началото на март 2018 г.

Отчетност в производството по несъстоятелност на КТБ АД (н)

В хода на производството по несъстоятелност синдикът предоставяше на Фонда и на 
министъра на финансите месечни отчети за дейността си, като месечните отчети за дейността, 
без защитената по закон информация, са публикувани на уебсайта на ФГВБ.

Синдикът на КТБ АД (н) изготвяше месечни доклади за дейността си и справки при спазване на 
законовите изисквания и във форма и съдържание, определени от УС на ФГВБ.

ФГВБ изпращаше за сведение в Народното събрание приетите от УС на Фонда месечни отчети 
на председателя на УС на ФГВБ относно изпълнението на функциите му по ЗБН.

В изпълнение на чл. 43 от ЗБН актовете на ФГВБ, вкл. заповеди, решения, разрешения, указания 
и др., бяха вписвани в отделна книга, която е публична и е достъпна на уебсайта на ФГВБ, както и 
на разположение в помещенията на Фонда в определено време.

Информиране на вложителите и кредиторите на КТБ АД (н)

Информирането на вложителите и на кредиторите на КТБ АД (н) продължи да бъде комуни-
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кационен приоритет за ФГВБ, като основен канал за комуникация остана уебсайтът на Фонда. 
На него през годината седмично се публикуваха данни за изплащането, месечният отчет на син-
дика, електронният регистър на актовете на Фонда, както и всякаква друга информация относ-
но производството по несъстоятелност на КТБ АД (н), вкл. за развитието по продажбата на  
ТБ „Виктория· ЕАД.

Информация по телефона и на място се предоставяше и за хода на частичната сметка за раз-
пределение на наличните суми между кредиторите на КТБ АД (н).

Междуинституционално сътрудничество

През 2017 г. БНБ и ФГВБ обменяха регулярно информация съгласно подписаното през 2016 г. 
Споразумение за обмен на информация и сътрудничество, което актуализира Меморандума между 
тях от 1999 г. В допълнение, през април 2017 г. двете институции подписаха Приложение – протокол 
към Споразумението, с цел определяне на файловия формат и отчетните форми в съответствие с 
„Матрицата на обмен на информация·, както и структурата и съдържанието на отчетните форми, 
с които се обменя информация за целите на Споразумението.

ФГВБ продължи сътрудничеството си с Асоциацията на банките в България и Министерството 
на финансите. В качеството си на участник в Работна група № 26 „Финансови услуги· към Съвета 
по европейски въпроси, създадена със заповед на министъра на финансите, Фондът предоставяше 
становища от своята компетентност.

Заемни споразумения с Международната банка за възстановяване и развитие 
и Европейската банка за възстановяване и развитие и частично погасяване на 
заема от Министерството на финансите

И през изминалата година ФГВБ продължи да следва консервативна стратегия с поддържане на 
ниска модифицирана дюрация на облигационния портфейл предвид пазарната конюнктура и продъл-
жаващото изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД (н). 

Фондът успешно изпълняваше своите ангажименти, заложени в Заемните споразумения с Меж-
дународната банка за възстановяване и развитие и Европейската банка за възстановяване и раз-
витие, сключени през 2016 г. и осигуряващи държавногарантирани заеми за ФГВБ. През юли Фондът 
усвои 30 млн. евро по заема от Световната банка. Част от средствата бяха използвани за частич-
но предсрочно погасяване в размер на 30 млн. лв. по заема от Република България, лихвеният про-
цент по който е значително по-висок от лихвените проценти по заемите от двете международни 
институции.

През 2017 г. не бяха усвоявани нови траншове по сключения договор за Заем между Република 
България и ФГВБ. След извършеното през юли частично предсрочно погасяване размерът на непо-
гасената главница е 500 млн. лв. Към края на 2017 г. ФГВБ е погасил общо 1.175 млрд. лв. от всичко 
усвоените 1.675 млрд. лв. Общият размер на изплатените лихви по заема през 2015-2017 г. възлиза на 
104.57 млн. лв. В съответствие със заявените намерения, Фондът планира да погаси оставащата 
главница преди падежа на заема. Следващото частично предсрочно погасяване ще бъде извършено 
след произнасяне на съда по несъстоятелността с окончателно решение по постъпилите жалби 
срещу одобрената от ФГВБ първа частична сметка за разпределение на наличните суми между 
кредиторите на КТБ АД (н).
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Програма за оценка на финансовия сектор

През 2016-2017 г. беше проведена Програмата за оценка на финансовия сектор на МВФ и 
Световната банка, като анализът включваше два основни компонента – оценка на финансовата 
стабилност и оценка на финансовото развитие. Оценен беше целият финансов сектор в България, 
като бяха отчетени резултатите от оценките на активите на банките, пенсионно-осигурителните 
дружества и балансите на застрахователите. Финалните доклади и техническите документи, 
съдържащи заключенията и препоръките на оценяващите институции, бяха публикувани в средата на 
2017 г. В тях се отбелязва, че системата за финансова стабилност и мерките за управление на кризи 
са поставени на стабилна основа, но се налага преодоляването на някои предизвикателства, които 
документите обсъждат. Съгласно заключенията ФГВБ отговаря на добрите практики за системи 
за гарантиране на депозитите, като за по-висока институционална устойчивост оценяващите 
препоръчаха членството на Фонда в Консултативния съвет за финансова стабилност. Към момента 
ФГВБ може да участва по покана в заседанията на Съвета.

Предложение на Европейската комисия за създаване на Европейска схема за
гарантиране на депозитите

ФГВБ следи процеса на преговорите по предложението на ЕК от ноември 2015 г. за създаването 
на Европейска схема за гарантиране на депозитите за страните от еврозоната като трети стълб 
на Банковия съюз. Предложението на Комисията за създаването на ЕСГД е част от широкообхватен 
пакет от мерки за укрепването на Икономическия и паричен съюз и в частност завършването на 
Банковия съюз. ЕСГД се очаква да осигури по-висока и хомогенна защита на влоговете в еврозоната, 
като по този начин се намали уязвимостта на националните СГД от големи местни шокове. Това се 
очаква да повиши нивото на доверие на вложителите в отделните държави и да отслаби финансовата 
връзка между банките и суверена. Съгласно предложението на ЕК ЕСГД следва да се въведе на 
няколко етапа, като на крайния етап от въвеждането ґ изплащането на гарантираните влогове 
ще бъде напълно финансирано от европейската схема, подпомагана в тясно сътрудничество от 
националните СГД. Преговорите по предложението на ЕК в Съвета на ЕС и в Европейския парламент 
продължиха и през 2017 г.

Представители на ФГВБ участваха по покана на МФ в заседания на Ad-hoc работната група за 
укрепването на Банковия съюз към Съвета на ЕС.

Международно сътрудничество

ФГВБ е учредителен член от 2002 г. на двете международни професионални организации – Меж-
дународната асоциация на институциите за гарантиране на депозити и Европейския форум на ин-
ституциите за гарантиране на депозити.

Фондът активно участваше в обмена на информация под формата на запитвания и въпросници 
между членовете на Европейския форум, както и в дейностите на Европейския комитет и срещите 
на работните му групи – Банков съюз, стрес тестове, рисково претеглени вноски, единна клиентска 
справка и информиране на обществеността. Представители на ФГВБ присъстваха на семинари и 
конференции, организирани от Европейския форум.

Като член на Международната асоциация ФГВБ вземаше участие в работата на Регионалната 
комисия за Европа и в дейностите на техническите комисии по финанси и планиране, проучвания и 
изготвяне на насоки, и данни и изследвания, както и предоставяше отговори на запитвания на чле-
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новете. Фондът участва в годишните конференции на регионалните комисии за Европа и Евразия.

По покана на Световната банка представители на Фонда участваха в семинар за въвеждане 
на ефективни режими по преструктуриране, организиран във Виена от Консултативния център за 
финансовия сектор.

Участието на ФГВБ в семинарите на ЕБО за насоките за стрес тестовете на СГД и за планове 
за възстановяване и оценка на възможностите за възстановяване на банки допринесоха за повиша-
ване на административния капацитет на Фонда.

Фондът участва в колегиите за преструктуриране на банки съгласно изискванията на европей-
ската рамка и в изпълнение на новите си функции в процеса по преструктуриране на банки.

Информиране на обществеността

От създаването си ФГВБ следва комуникационна политика, насочена към поддържане на инфор-
мираността и доверието на вложителите в системата за гарантиране на влоговете в България. 

Основните канали за информиране на обществеността са уебсайтът на Фонда, информацион-
ните материали и пряката комуникация с вложителите по телефон, на място или чрез писмена 
кореспонденция. И през 2017 г. ФГВБ разпространи брошурата си „Въпроси и отговори за гаранти-
рането на влоговете· чрез клоновата мрежа на банките. Електронната версия на Брошурата е дос-
тъпна на уебсайта на Фонда и на тези на банките – членки на системата. От своя страна банките 
осведомяват вложителите за основните параметри на системата за гарантиране на влоговете 
чрез Информационния бюлетин към договорите за влог.

За да установи нивото на осведоменост, нагласите и очакванията на вложителите и общест-
веността относно принципите и условията на гарантиране на влоговете и ролята и функциите на 
ФГВБ, Фондът чрез маркетингова агенция проведе проучване на общественото мнение в края на 
2017 г. Проучването, което показва относително висока степен на познатост на схемата и добра 
оценка за работата на ФГВБ, е национално представително, като включва физически и юридически 
лица. Резултатите от проучването и получената от него информация ще послужат за изработване 
на стратегия на ФГВБ за повишаване на информираността на обществеността за системата за 
гарантиране на влоговете.

Управление на човешките ресурси

Ръководството на Фонда продължи да следва политиката си за повишаване на професионал-
ните компетенции на експертния персонал на Фонда и през 2017 г., като експертите участваха в 
различни квалификационни формати.

Във ФГВБ към 31 декември 2017 г. работят 20 служители.
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Организационна структура на ФГВБ към 1 януари 2018 г.

Този доклад е приет от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките 
на 19 март 2018 г. и е подписан от негово име от:

Радослав Миленков
Председател на Управителния съвет

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

Управителен съвет

Председател на УС Експерти

 Отдел  
„Корпоративни 

комуникации и 
международно 

сътрудничество·

 Отдел  
„Трежъри·

 Отдел  
„Гарантиране  

на влоговете  
и банкова несъс- 

тоятелност·

 Отдел  
„Оценка на  

риска и  
анализи·

 Отдел  
„Правен·

 Отдел  
„Финансово- 

счетоводен·

 Отдел  
„Човешки  

ресурси и  
администра- 

тивна дейност·
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Приложение № 1. Основни финансови показатели на ФГВБ

Отчет за финансовото състояние на ФГВБ към 31 декември 2017 г.  

    хил. лв.

   31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

OБЩО АКТИВИ   1 218 097 1 163 240

– Парични средства и парични еквиваленти  455 786 247 439

– Ценни книжа на разположение за продажба  66 563 213 393

– Вземания от банки по суброгация   695 003 701 590

– Имоти и оборудване   655 716

– Нематериални и други активи   90 102

OБЩО ПАСИВИ   1 674 179 1 731 339

– Привлечен ресурс   1 651 538 1 707 123

– Задължения по гарантирани влогове   21 438 23 326

– Финансиране на административни разходи   850 691

– Други задължения   353 199

НЕТНИ ПАСИВИ   (456 082) (568 099)
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Отчет за резултата от дейността на ФГВБ за годината, приключваща на

31 декември 2017 г.

    хил. лв.

   31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

Резултат за годината   113 972 (4 889)

– Премийни вноски   153 362 150 602

– Доходи от инвестиции   2 005 5 494

Приходи от лихви по ДЦК   2 502 5 599

Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК   (6) (51)

Разходи за лихви по депозити и разплащателни сметки  (491) (54)

– Разход по гарантирани влогове в банка с отнет лиценз  (7 842) (112 534)

– Лихви по привлечени средства   (32 786) (48 779)

– Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции в  

 чуждестранна валута   (767) 328

– Приходи от финансиране на административни разходи  2 558 1 934

– Общи административни разходи   (2 558) (1 934)

Други компоненти на нетните активи   

Всеобхватен доход, който в бъдеще ще мине през  

Отчета за резултата от дейността   (1 955) (2 226)

– Нетна промяна в справедливата стойност на финансови   

 активи на разположение за продажба   (1 949) (2 221)

Загуби, възникнали от преоценки през годината  (1 949) (2 221)

– Актюерска загуба   (6) (5)

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ   112 017 (7 115)

Отчет за паричните потоци на ФГВБ за годината, приключваща на  

31 декември 2017 г. 

хил. лв.

 на 1 януари  на 31 декември на 1 януари на 31 декември 

 2017 г.  2017 г. 2016 г. 2016 г.

Парични средства и  

парични еквиваленти 247 439 455 786 9 746 247 439
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Отчет за промените в нетните активи на ФГВБ към 31 декември 2017 г.

 хил. лв.

Салдо на 1 януари 2016 г.     (560 984)

Общо всеобхватен резултат за годината   (7 115)

Салдо на 31 декември 2016 г.    (568 099)

Общо всеобхватен резултат за годината   112 017

Салдо на 31 декември 2017 г.    (456 082)

Структурата на финансовите активи и пасиви на ФГВБ към 31 декември по категории е 
посочена по-долу:

 хил. лв.

   31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

Финансови активи    

Категория „Кредити и вземания·    

Парични средства и парични еквиваленти  455 786 247 439

Категория „Финансови активи на разположение за продажба·   

Държавни ценни книжа на разположение за продажба  66 563 213 393

Вземания от банки по суброгация   695 003 701 590

   1 217 352 1 162 422

Финансови пасиви    

Категория „Други финансови пасиви·    

Привлечен ресурс   1 651 538 1 707 123

Задължения по гарантирани влогове   21 438 23 326

Други задължения   353 199

   1 673 329 1 730 648

Основни финансови съотношения на ФГВБ

   31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

Коефициент на възвръщаемост на  

общите активи на ФГВБ   –3.23% –13.37%

Коефициент на ликвидните активи  

спрямо общите активи на ФГВБ   40.68% 42.60%

Коефициент на бързоликвидните активи  

спрямо общите активи на ФГВБ   40.04% 33.12%
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Коефициентът на възвръщаемост на общите активи е определен като съотношение между 
резултата за годината (с изключение на премийните вноски) и общите активи на ФГВБ към края на 
отчетния период.

Коефициентът на ликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ e изчислен като съотно-
шение от сумата на ликвидните активи с падеж до 1 година и на книжата, емитирани на външните 
пазари от Република България, към общите активи на Фонда.

Коефициентът на бързоликвидните активи спрямо общите активи на ФГВБ е съотношението 
на сумата от парите по разплащателни сметки, депозити в БНБ и пазарната стойност на облига-
циите в портфейла на ФГВБ с падеж до 1 година, към общите активи на Фонда.

Приложение № 2. Кратък преглед на икономическата среда

Световната икономика през 2017 г.

През 2017 г. темпът на растеж на реалния БВП на световната икономика изпревари реализи-
рания през предходната година ръст с 0.6 процентни пункта, отчитайки увеличение от 3.0% на го-
дишна база. В хода на изминалата година приблизително половината от държавите, съставляващи 
световната икономика, отчетоха ускорени темпове на растеж в сравнение с 2016 г., което пред-
ставлява най-големият дял от 2010 г. насам.

Ръстът в развитите икономики през 2017 г. достигна 2.3% спрямо 1.6% през 2016 г., главно 
вследствие на увеличение в капиталовите разходи и повишение в експорта, а този в развиващите 
се икономики достигна 4.7% спрямо 4.4% през 2016 г., подкрепен от почти двойните темпове на 
нарастване на световния стокообмен (4.7% през 2017 г. спрямо 2.5% през 2016 г.), протичащото 
проциклично възстановяване в развитите икономики и сравнително високото нарастване на цените 
на петрола (23.1%) и на някои други суровини, които формират преобладаващ дял от експортните 
салда на съответните икономики. В редица страни, които се характеризират с високи нива на без-
работица през последните години, вкл. и в някои държави – членки на еврозоната, като Испания, Пор-
тугалия и Гърция, беше постигнато подобрение в показателите за трудова заетост, паралелно на 
отбелязания ръст на реалния БВП. Някои от по-големите държави сред развиващите се икономики, 
като Аржентина (2.7%), Бразилия (1%) и Русия (1.7%), отбелязаха положителен икономически растеж 
и към края на последното тримесечие на 2017 г. вече не се намират в състояние на рецесия. Все пак 
следва да се отбележи, че ръстът на реалния БВП на глава от населението в приблизително една 
трета от развиващите се икономики беше сравнително потиснат и изоставащ отчетливо спрямо 
средните темпове на растеж на останалите страни. Последното може да бъде отдадено в най-го-
ляма степен на съпътстващи фактори от различно естество, сред които могат да бъдат посочени 
социални безредици, локални конфликти от военен характер и природни бедствия.

През 2017 г. държавите от еврозоната отчетоха ръст на реалния БВП от 2.4%, което е с 
0.6 процентни пункта повече от ръста, който беше отчетен към края на 2016 г. и който възли-
заше на 1.8%. Ръстът в трите най-големи икономики от еврозоната – Германия (2.5%), Франция 
(1.8%) и Италия (1.6%), надвишава осезаемо темповете на растеж, които бяха реализирани през 
предходната година, които възлизаха респективно на 1.9%, 1.2% и 0.9%. За втора поредна година 
най-отчетлив растеж е постигнат в Малта (5.1%), Ирландия (4.1%) и Словения (4.0%), а най-нисък –  
в Италия (1.6%), Испания (1.5%) и Белгия (1.5%). Реализираното ускорение в растежа на реалния 
БВП на страните от еврозоната се случва на фона на увеличението в износа на стоки и услуги, в 
контекста на всеобщото разширение на търговските обеми, отчетено през годината в световен 
мащаб, както и на укрепване във вътрешното търсене в икономиките на държавите членки, 
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подкрепено от продължаващата акомодативна монетарна политика на Европейската централна 
банка и възстановяване на доверието, вследствие на постепенното разсейване на политическата 
и фискалната несигурност, характеризираща предходните периоди. През 2017 г. нормата на 
безработицата в еврозоната достигна най-ниските си равнища от 2009 г. насам (10.0%), но не 
се наблюдава устойчиво подобрение в цялостното състояние на пазара на труда, доколкото не се 
наблюдава съществен ръст в доходите от трудова заетост, а инфлацията остава потисната, 
въпреки ниските лихвени равнища. По данни на Световната банка се очаква ръстът на реалния БВП 
в еврозоната да достигне 2.1% през 2018 г.

Реалният БВП на САЩ нараства с 2.3% през 2017 г., което е с 0.8 процентни пункта повече 
спрямо 2016 г., когато реализираният ръст от американската икономика възлизаше на 1.5%. От 
политическа гледна точка годината беше белязана от встъпването в длъжност на новия американски 
президент. В края на годината в страната беше инициирана нова данъчна реформа, облекчаваща 
значително корпоративното облагане, реалните ефекти от която предстои да бъдат оценени. С 
приближаването на икономиката до нивата на пълна заетост и рекордно ниската за последните 
години норма на безработица от 4.1%, Федералният резерв продължи режима на нормализация на 
паричната си политика, покачвайки основните лихвени равнища три пъти през годината. Към края 
на 2017 г. инфлацията в страната остава значително под целевите нива от 2%. Очакванията са 
реалният БВП на САЩ да нарасне с 2.7% през 2018 г.

Очаква се през 2018 г. реалният БВП на световната икономика да нарасне с 3.1%. Основните 
рискове пред глобалния растеж в краткосрочна и средносрочна перспектива са евентуално забавяне 
на структурните и фискалните реформи в Европа, акумулирането на апетит към риск в условията 
на ниски лихвени равнища и ниска волатилност, забавянето на растежа в условията на настоящи-
те акомодативни монетарни условия, задълбочаване на геополитическите противоречия в Източна 
Азия и Близкия Изток, характеристиките на ревизиите на международни спогодби като НАФТА и 
икономическото споразумение между Великобритания и ЕС.

Икономиката на България през 2017 г.

През 2017 г. българската икономика продължи да отчита подобрение в редица макроикономически 
показатели, както и през предходната година. Реалният брутен вътрешен продукт на страната 
нарасна с 3.6%, основно благодарение на реализирания ръст на крайното потребление, което нарасна 
с 4.5%. През 2017 г. дефицитът на външнотърговското салдо на страната се разшири, вследствие на 
изпреварващите темпове на растеж на вноса спрямо износа, като към края на годината износът на 
стоки и услуги отчита увеличение от 4.0%, а вносът – от 7.2%. Разходите за инвестиции отчитат 
ръст от 3.8%.

През 2017 г. продължи тенденцията към подобрение на трудовия пазар. Коефициентът на без-
работица отчете спад от 8.7% към края на 2016 г. до 7.2% към края на 2017 г. Средният доход на 
домакинствата продължи да нараства с ускорени темпове, както и през предходната година, регис-
трирайки повишение от 6.8% през 2017 г.

През 2017 г. за пръв път от 2014 г. насам средногодишната инфлация отчете положителни 
стойности. ХИПЦ в страната нарасна с 1.8% спрямо края на 2016 г., като ръст се наблюдава във 
всички основни компоненти на индекса с изключение на неенергийните нехранителни стоки. Към 
края на 2016 г. отчетеното изменение в ХИПЦ възлизаше на -1.3% на годишна база. С оглед на по-
ложителните тенденции в ръста на икономиката, повишението в доходите и стабилизирането на 
цените на петрола на световните борси може да се очаква, че дефлационните тенденции, които 
бяха наблюдавани през последните години, ще бъдат преустановени.
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Към края на декември 2017 г. брутният външен дълг на България възлиза на 32.56 млрд. евро и 
се намалява с 1.49 млрд. евро в сравнение с края на 2016 г. (34.05 млрд. евро). Като процент от БВП 
брутният външен дълг е 63.9% и се понижава с 6.8 процентни пункта спрямо края на 2016 г. Към 
края на 2017 г. вътрешният държавен дълг възлиза на 3.47 млрд. евро, регистрирайки намаление от 
1.1% спрямо края на 2016 г., когато той се равняваше на 3.51 млрд. евро. Външният държавен дълг 
възлиза на 9.19 млрд. евро, регистрирайки намаление от 10.5% спрямо края на 2016 г., когато той 
се равняваше на 10.27 млрд. евро. Съотношението между общия държавен дълг и БВП се понижава 
през изминалата година и възлиза на 24.9%. През 2017 г. кредитният рейтинг на страната остана 
непроменен.

Към края на декември 2017 г. е отчетен излишък по консолидираната фискална програма в 
размер на 845.2 млн. лв., което представлява 0.8% от прогнозния БВП. Той се формира от излишък 
по националния бюджет в размер на 309.1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 
536.1 млн. лв. Фискалният резерв към 31 декември 2017 г. е в размер на 10.3 млрд. лв.

В краткосрочен план перспективите за икономиката на страната са по-скоро оптимистични, 
като се очаква през 2018 г. реалният БВП на страната да нарасне с 3.2% по данни на Световната 
банка. Основните рискове и предизвикателства пред страната в краткосрочен план са тясно свър-
зани с икономическата и политическата ситуация в Европа и света и в частност несигурността, 
която характеризира външната среда към момента. В средносрочен и дългосрочен план българска-
та икономика следва да съумее да се справи с влошаващите се демографски фактори и тенденции, 
които се очаква да оказват засилващо се негативно влияние във всички сфери на икономиката, 
както и да постигне устойчиво подобрение в качеството на инвестиционния и бизнес климат в 
страната.

Приложение № 3. Банкова система и гарантиране на влоговете

3.1. Банковата система на България

През изминалата 2017 г. банковата система отчита нарастване на депозитите и на активи-
те, като паралелно на това се наблюдава увеличение в ликвидните активи на банките и приемли-
ви печалби. Запазва се тенденцията за действия, ориентирани към изчистването на кредитните 
портфейли, чието развитие може да бъде регистрирано през последните години. Отчита се нара-
стване на кредитирането на физически лица за сметка на намаление в кредитирането на нефинан-
сови предприятия. Банковата система на страната остава адекватно капитализирана.

Към края на 2017 г. брутният кредитен портфейл на ниво банкова система отчита нарастване 
спрямо година по-рано. През изминалата година позицията Брутни кредити и аванси нараства от 
77.52 млрд. лв. на 81.55 млрд. лв., което конституира увеличение от 5.20% спрямо нарастването от 
4.11%, реализирано през 2016 г. За втора поредна година се отчита слабо понижение в кредитирането 
на нефинансови предприятия. През 2017 г. Брутните кредити за нефинансови предприятия 
намаляват с 19.93 млн. лв., което представлява спад от 0.06% на годишна база, като към края на 
годината позицията възлиза на 33.16 млрд. лв. Отрицателната норма на изменение в кредитите 
за нефинансови предприятия отразява и действията на банките, насочени към редуциране на 
кредитния риск. Брутните кредити за домакинствата са нараснали с 1.21 млрд. лв. или 6.53% спрямо 
края на предходната година, като към края на 2017 г. възлизат на 19.79 млрд. лв. Реализираното 
увеличение се обуславя както от реализиран ръст в ипотечните, така и в потребителските 
кредити, които нарастват респективно с 689 млн. лв. (7.85%) и 474 млн. лв. (5.46%). Темпът на 
растеж в Брутните кредити и аванси за домакинствата през 2017 г. изпреварва значително 
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стойността си от предходната година, когато той възлизаше на 1.44%. Причините за отчетената 
възходяща динамика могат да бъдат отдадени главно на комбинацията от ниски лихвени проценти, 
възстановяването на пазара на недвижими имоти и подобрението на потребителските очаквания 
и нагласи. Следва да се отбележи, че съществено влияние върху наблюдаваното нарастване в 
кредитирането на физически лица вероятно оказва и правителствената програма за саниране.

Продължава тенденцията към намаляване на брутния размер на необслужваните кредити и 
аванси, които към края на 2017 г. възлизат на 8.30 млрд. лв., което представлява 10.18% от обща-
та брутна стойност на кредити и аванси. Към края на 2016 г. стойността на брутния размер на 
необслужваните кредити и аванси беше 9.96 млрд. лв. или 12.85% от общата брутна стойност на 
кредити и аванси. Към края на декември 2017 г. натрупаните обезценки за кредитен риск и прови-
зии възлизат на 4.38 млрд. лв. (5.27 млрд. лв. към края на 2016 г.), което представлява 5.38% (6.8% 
към края на 2016 г.) от брутната балансова стойност на отпуснатите кредити и аванси. През 
годината се наблюдаваше тенденция към засилен интерес и успешното реализиране на сделки по 
продажбата на сравнително големи по обем портфейли необслужвани кредити от страна на някои 
от по-големите банки в страната.

Привлечените средства се увеличават и към края на 2017 г. депозитите в системата дости-
гат 83.71 млрд. лв., отчитайки нарастване от 5.12 млрд. лв. (6.52%), като изпреварват увеличе-
нието от 4.24 млрд. лв. (5.70%), което беше регистрирано към края на 2016 г. Свиване в обема на 
депозитите се наблюдава единствено при Други финансови предприятия, които намаляват с 1.13 
млрд. лв. (29.03%) и към края на 2017 г. възлизат на 2.77 млрд. лв. или 3.31% от общия размер на де-
позитите. Депозитите на домакинствата се увеличават с 2.26 млрд. лв. (4.79%), достигайки 49.46 
млрд. лв., а привлеченият ресурс от нефинансови предприятия – с 2.81 млрд. лв. (13.17%), достигайки 
24.19 млрд. лв. В структурно отношение дяловете на депозитите на домакинства и депозитите на 
нефинансови предприятия от общия размер на депозитите не претърпяват съществени промени, 
като към края на 2017 г. те възлизат съответно на 59.08% и 28.90% спрямо стойностите им от 
60.06% и 27.20%, регистрирани към края на 2016 г. Депозитите на сектор държавно управление и 
кредитни институции нарастват съответно с 336 млн. лв. (20.32%) и 846 млн. лв. (18.99%).

Банковата система на страната остава със стабилни ликвидни позиции към края на 2017 г. 
Отчетеният размер на коефициента на ликвидни активи нараства с 0.73 процентни пункта 
за изминалата година, достигайки 38.97%. Общият размер на ликвидните активи нараства с  
2.56 млрд. лв. (8.45%), достигайки 32.91 млрд. лв., което представлява 33.66% от общия размер на 
активите в банковата система.

Реализираната печалба в банковата система през 2017 г. остава на съпоставими нива с пре-
дходната година, достигайки 1.15 млрд. лв., което е със 113 млн. лв. (8.91%) по-малко от тази, ге-
нерирана през 2016 г. Собственият капитал на ниво банкова система се увеличава с 441 млн. лв. 
(3.64%), достигайки 12.6 млрд. лв., главно благодарение на ръста в другите резерви, а активите 
нарастват с 5.68 млрд. лв. (6.2%) до 97.78 млрд. лв.

Основното предизвикателство пред банковата система на България в краткосрочен и сред-
носрочен план се изразява в запазването на достатъчно консервативни кредитни стандарти в 
условията на ускоряващия се икономически растеж в страната.
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3.2. Списък на банките, влоговете в които са гарантирани от ФГВБ*

• Алианц Банк България АД

• Банка ДСК ЕАД 

• Банка Пиреос България АД 

• Българо-американска кредитна банка АД 

• Българска банка за развитие АД

• Инвестбанк АД

• Интернешънъл Асет Банк АД

• Обединена българска банка АД

• Общинска банка АД

• Пощенска банка (Юробанк България АД)

• ПроКредит Банк (България) ЕАД

• Първа инвестиционна банка АД

• Райфайзенбанк (България) ЕАД

• СИБАНК ЕАД**

• Сосиете Женерал Експресбанк АД

• Те-Дже Зираат Банкасъ – клон София

• Тексимбанк АД

• Ти Би Ай Банк ЕАД

• Токуда Банк АД

• Търговска банка „Виктория· ЕАД

• „Търговска банка Д· АД

• УниКредит Булбанк АД

• Централна кооперативна банка АД

Забележка: Посочените по-долу кредитни институции са клонове на банки от държави – членки 
на Европейския съюз, и те не участват в българската система за гарантиране на влоговете, тъй 
като са защитени от системата в страната по седалището на банката:

• БНП Париба С.А. – клон София

• ИНГ Банк Н.В. – клон София

• Иш Банк АГ – клон София***

• Ситибанк Европа АД – клон България 

* към 1 януари 2018 г.

**  във връзка с преобразуването на СИБАНК ЕАД чрез вливане в Обединена българска банка АД влоговете в двете 

институции се гарантират съгласно изискванията на чл. 12, ал. 4 от ЗГВБ, считано от датата на вписване на 

преобразуването в Търговския регистър – 5 февруари 2018 г.

*** клонът е в процес на заличаване от Търговския регистър
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3.3. Информация за влоговете, обхванати от системата за гарантиране на влоговете

Общият размер на влоговете, подлежащи на гаранция към 31.12.2017 г., е 72 550 146 хил. лв. 
(31.12.2016 г.: 67 512 343 хил. лв.). Общият брой на влоговете е 8 331 842 (31.12.2016 г.: 8 601 897). 
Средният размер на един влог е 8708 лв., а за 2016 г. – 7849 лв.

През 2017 г. общият размер на влоговете, подлежащи на гаранция, нараства с 7.46%, докато 
броят им намалява с 3.14% в сравнение с предходната година. Наблюдава се увеличение на средния 
размер на един влог, който през 2017 г. нараства с 10.95% спрямо 2016 г. или с 859 лв.

Сума, брой и среден размер на влоговете

Структура на влоговете по валути

Влоговете в левове възлизат на 42 605 850 хил. лв. (58.73%) и са 6 590 601 на брой (79.10%).

Влоговете в евро възлизат на 23 592 284 хил. лв. (32.52%) и са 1 334 037 на брой (16.01%).

Влоговете в други валути възлизат на 6 352 012 хил. лв. (8.75%) и са 407 204 на брой (4.89%).

В сравнение с предходната година не се наблюдава съществена промяна в предпочитанията на 
вложителите в каква валута да държат своите средства.
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80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0
Сума на влоговете

(млн. лв.)
Брой влогове

(хил. бр.)
Среден размер на влог

(лв.)

72
 5

50

8 
33

2

8 
70

8

67
 5

12

8 
60

2

7 
84

9

2016 г.             2017 г.



27

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Годишен отчет 2017

Структура на влоговете по валута (хил. лв.)

Структура на влоговете по източници

Влоговете на нефинансовите предприятия възлизат на 22 309 780 хил. лв. (30.84%) и са 510 392 
на брой (6.13%). През 2017 г. сумата на тези влогове се увеличава с 2 558 686 хил. лв. (12.95%), а броят 
им нараства с 18 732 (3.81%) спрямо 2016 г.

Влоговете на домакинствата възлизат на 49 732 617 хил. лв. (68.74%) и са 7 817 318 на брой 
(93.82%). През 2017 г. влоговете на домакинствата отбелязват ръст от 2 346 211 хил. лв. (4.95%), а 
като брой – спад от 289 162 (-3.57%).

Влоговете на вложителите по чл. 12, ал. 3 от ЗГВБ възлизат на 304 475 хил. лв. (0.42%) и са  
4 132 на брой (0.05%).

Структура на влоговете по източници (брой в хил., сума в млн. лв.)

Източник: ФГВБ
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Гарантиран размер на влоговете до нивото на покритие

Към 31 декември 2017 г. гарантираният размер на влоговете до нивото на покритие е  
52 991 480 хил. лв. при 49 849 453 хил. лв. към 31 декември 2016 г. (6.3% ръст).

Към 31 декември 2017 г. процентът на покритие на гаранцията, т.е. съотношението между га-
рантирания размер на влоговете до нивото на покритие към общия размер на влоговете, подлежащи 
на гаранция, е 73.04% при 73.84% за 2016 г.

Покритие на влоговете (хил. лв.)

Информация за годишните премийни вноски за 2017 г. на банките

Всички банки преведоха дължимите годишни премийни вноски за 2017 г., които са в размер на 
153 362 хил. лв.

През 2017 г. няма новоучредени банки в България, които да бъдат обхванати от системата за 
гарантиране на влоговете.

Приложение № 4. Инвестиционна политика и управление на активите

Водещ принцип, заложен в ЗГВБ и вътрешните нормативни актове, регламентиращи инвести-
ционната дейност, е управлението на активите на ФГВБ в съответствие с обществения интерес. 
Основна отговорност на Фонда е съхраняването и гарантирането на публичните средства, които 
се управляват съобразно принципите на:

• сигурност и защита на основния капитал;

•  ликвидност за покритие на задълженията; и

•  минимизиране на рисковете и оптимизиране на приходите.

Съгласно ЗГВБ и обновената през 2016 г. Инвестиционна политика на ФГВБ средствата 
на Фонда могат да се инвестират в депозити в БНБ и във високоликвидни дългови ценни книжа, 
издадени или гарантирани от българската държава или издадени от други държави членки, трети 
държави, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка, Европейската банка 
за възстановяване и развитие или други чуждестранни финансови институции или международни 
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финансови организации, вкл. наднационални организации на държавите членки, които имат кредитен 
рейтинг една от двете най-високи оценки, присъден от две агенции за кредитен рейтинг, 
регистрирани или сертифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009.

Съгласно ЗВПКИИП УС на ФГВБ взема решения за инвестиране на средствата на ФПБ при спаз-
ване на принципите за сигурност, ликвидност и диверсификация. Тези принципи, както и останалите 
нормативни изисквания, са отразени и в приетата от УС на ФГВБ Инвестиционна политика на ФПБ.

Средствата на ФПБ, съгласно ЗВПКИИП и Инвестиционната политика на ФПБ, могат да 
се инвестират в депозити в левове и в евро или в други финансови инструменти, предлагани от 
БНБ, в депозити в евро при чуждестранни банки с един от трите най-високи кредитни рейтинги, 
присъдени от две агенции за кредитен рейтинг, или в дългови инструменти в евро без вградени 
опции, емитирани от чужди държави, чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции, 
международни финансови организации, чуждестранни агенции или други чуждестранни дружества, 
като тези инструменти или емитенти имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, 
присъдени от две агенции за кредитен рейтинг.

Инвестиционен портфейл

Инвестиционният портфейл на ФГВБ към 31 декември 2017 г. е 507 709 хил. лв. (при 516 508 
хил. лв. активи и 8799 хил. лв. задължения по репо сделки) спрямо 379 658 хил. лв. към края на 2016 г. 
Увеличението на портфейла на Фонда за 2017 г. е 128 051 хил. лв. и се дължи главно на събраните 
годишни премийни вноски от банките към ФГВБ за 2017 г. и усвояването на 30 млн. евро по заема от 
МБВР от 2016 г. През 2017 г. средствата на Фонда са инвестирани в депозити в БНБ и в облигации, 
емитирани от българското правителство. Делът на облигациите намалява от 47.04% от всички 
активи в края на 2016 г. до 12.89% в края на 2017 г., като намалението на дела на облигациите е 
вследствие на падежи на книжа от портфейла на Фонда, както и малък обем покупки на книжа през 
изминалата година.

През годината Фондът придоби на аукцион за първично предлагане ограничено количество сред-
носрочни български ДЦК. В същото време ФГВБ не извършваше през годината покупки на български 
и чуждестранни дългови ценни книжа на вторичен пазар, а получените през периода приходи от 
падежи и купони по ДЦК не са реинвестирани с оглед на пазарната конюнктура и продължаващото 
изплащане на гарантираните депозити на вложителите в КТБ АД (н). С цел управление на кратко-
срочната ликвидност в процеса на изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД (н) Фондът про-
дължи да използва репо сделки с български банки, обезпечени с ДЦК.

През годината Фондът не е усвоявал нови траншове по заема от Република България за изпла-
щане на гарантираните депозити в КТБ АД (н) от 03.12.2014 г. След извършеното през юли частично 
предсрочно погасяване в размер на 30 млн. лв., към края на 2017 г. задълженията на ФГВБ по заема 
възлизат на 510.73 млн. лв. (500 млн. лв. главница и 10.73 млн. лв. начислени лихви). През годината 
ФГВБ извърши лихвено плащане по заема в размер 38.585 млн. лв. Към края на 2017 г. ФГВБ е погасил 
общо 1.175 млрд. лв. от всичко усвоените 1.675 млрд. лв., а изплатените лихви по заема през 2015-2017 
г. възлизат на 104.57 млн. лв.

През 2017 г. Фондът продължи успешно да изпълнява своите ангажименти, заложени в Заемните 
споразумения с МБВР и ЕБВР, сключени през 2016 г. и осигуряващи държавногарантирани заеми за 
ФГВБ. През юли Фондът усвои 30 млн. евро по заема от МБВР. Част от средствата бяха използ-
вани за частично предсрочно погасяване в размер на 30 млн. лв. по заема от Република България, 
лихвеният процент по който е значително по-висок от лихвените проценти по заемите от двете 
международни институции. Към края на 2017 г. ФГВБ е усвоил 300 млн. евро от ЕБВР и 280 млн. евро 
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от МБВР, като на разположение за усвояване са още 20 млн. евро по втория заем. Задълженията на 
Фонда по държавногарантираните заеми от двете международни финансови институции към края 
на 2017 г. са 584.35 млн. лв. към ЕБВР и 547.66 млн. лв. към МБВР.

Задълженията по заеми от Република България, МБВР и ЕБВР са целеви и не се разглеждат като 
част от инвестиционния портфейл на ФГВБ.

Портфейл на ФГВБ

Структура на активите по инструменти

Източник: ФГВБ
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Доходност на инвестиционния портфейл

Среднопретеглената доходност до падежа на облигационния портфейл на ФГВБ през първата 
половина на годината е 2.59%, а през третото и четвъртото тримесечие на 2017 г. нараства до съ-
ответно 3.65% и 3.64%. Повишението е в резултат от падежирането на ДЦК с по-ниска доходност 
от средната за портфейла. В същото време средната претеглена доходност на целия инвестицио-
нен портфейл на Фонда отчита намаление през годината, което се дължи на увеличаване на дела 
в портфейла на депозитите в БНБ, лихвеният процент по които отчете допълнително понижение 
през 2017 г.

Доходност на портфейла (активи)

Валутна структура на инвестиционния портфейл

През 2017 г. валутната структура на инвестиционния портфейл на ФГВБ остава относително 
постоянна. Лекото повишение на дела на левовите инструменти, наблюдавано през второто три-
месечие, е в резултат на получените годишни премийни вноски от банките в края на април и през 
май. Така делът на левовите инструменти се повишава към края на второто тримесечие до 66.91% 
спрямо 60.84% към 31 март. През третото тримесечие на годината делът на евровата експозиция 
нараства вследствие на усвояването на транша от 30 млн. евро по заема от МБВР. Към края на 
годината делът на левовата експозиция представлява 64.14% от целия инвестиционен портфейл, 
а тази в евро и щатски долари е съответно 34.77% и 1.09% от портфейла. Изменението в дела на 
доларовата експозиция през годината е свързано с нарастването на инвестиционния портфейл след 
събирането на премийните вноски от банките за 2017 г., както и с понижаването на курса на щат-
ския долар спрямо българския лев през годината.

Източник: ФГВБ
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Валутна структура на портфейла (активи)

Матуритетна структура на инвестиционния портфейл (активите). Модифицирана дю-

рация на портфейла от облигации

През 2017 г. инвестиционният портфейл на ФГВБ се характеризира с краткосрочна матури-
тетна структура, като делът на активите с матуритет до 1 г. е 97.93% към края на годината. 
Основната част от активите в инвестиционния портфейл на Фонда е съсредоточена в депозити в 
БНБ с матуритет до 1 година, които в края на годината са с дял от 87.03%. Дълговите ценни книжа 
в матуритетния сегмент до 1 година са с дял от 10.82% от активите в инвестиционния портфейл 
и 83.95% от облигационния портфейл на ФГВБ.

С оглед на пазарната конюнктура ФГВБ поддържа ниска модифицирана дюрация на облигацион-
ния портфейл през 2017 г., под лимита от 1.5, въпреки че показателят отбелязва леко нарастване 
през периода до 0.74 към края на годината спрямо 0.61 към 31 декември 2016 г. Нарастването на 
модифицираната дюрация на облигационния портфейл е основно вследствие от промяна в структу-
рата на портфейла поради настъпили падежи през 2017 г.
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Матуритетна структура на портфейла (активи)

Модифицирана дюрация на портфейла от облигации

Финансови резултати 

Доходите от инвестиции на ФГВБ през 2017 г. са 2005 хил. лв. спрямо 5494 хил. лв. за 2016 г. 
Нетната промяна в справедливата стойност на финансовите активи на разположение за продажба 
за 2017 г. е (1949) хил. лв. при (2221) хил. лв. за 2016 г.
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ОТЧЕТ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

 Приложения 2017 г. 2016 г.

  хил. лв.  хил. лв.

Премийни вноски 3 153 362 150 602

Доходи от инвестиции 4 2 005 5 494

Разход по гарантирани влогове в банка 

с отнет лиценз 5 (7 842) (112 534)

Лихви по привлечени средства 6 (32 786) (48 779)

Други доходи, нетно 7 (767) 328

Приходи от финансиране на  

административни разходи 8 2 558 1 934

Общи административни разходи 8 (2 558) (1 934)

Резултат за годината  113 972 (4 889)

Други компоненти на нетните активи

Всеобхватен доход, който в бъдеще ще мине

през Отчета за резултата от дейността  (1 955) (2 226)

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансови активи на 

разположение за продажба 4 (1 949) (2 221)

Актюерска загуба  (6) (5)

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА 

ГОДИНАТА  112 017 (7 115)

Приложенията от страници 43 до 83 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017 г.

 Приложения 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

  хил. лв. хил. лв.

АКТИВИ   

Парични средства и парични еквиваленти 9 455 786 247 439

Ценни книжа на разположение за продажба 10 66 563 213 393

Вземания от банки по суброгация 11 695 003 701 590

Имоти и оборудване 12 655 716

Нематериални и други активи 13 90 102

ОБЩО АКТИВИ  1 218 097 1 163 240

ПАСИВИ   

Привлечен ресурс 14 1 651 538 1 707 123

Задължения по гарантирани влогове 15 21 438 23 326

Финансиране на административни разходи 16 850 691

Други задължения 17 353 199

ОБЩО ПАСИВИ  1 674 179 1 731 339

НЕТНИ ПАСИВИ  (456 082) (568 099)

Приложенията от страници 43 до 83 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

 Приложения 2017 г. 2016 г. 

  хил. лв хил. лв

Парични потоци от основна дейност   

Получени премийни вноски от банки  153 362 150 602

Плащания по гарантирани влогове  (3 143) (13 712)

Плащания на персонала и за социално 

осигуряване  (1 518) (1 220)

Платени данъци  (155) (126)

Други постъпления/(плащания) за основна 

дейност, нетно  2 096 2 191

Нетни парични потоци от основна дейност  150 642 137 735
   

Парични потоци от инвестиционна 

дейност   

Постъпления, свързани с ценни книжа на 

разположение за продажба  146 523 276 499

Плащания, свързани с парични средства  (403) (58)

Покупки на оборудване и други активи  (44) (145)

Нетни парични потоци, използвани в 

инвестиционна дейност  146 076 276 296

Парични потоци от финансова дейност   

Погасена главница и платени лихви на МФ  (68 585) (1 194 412)

Постъпления по репо сделки  64 700 90 613

Плащания по репо сделки  (129 826) (141 334)

Получен заем (платени лихви) от МБВР, нето  52 770 486 695

Получен заем (платени лихви) от ЕБВР, нето  (7 429) 582 100

Нетни парични потоци, използвани във 

финансова дейност  (88 370) (176 338)

Увеличение/(намаление) на паричните средства 

през годината    208 348 237 693

Парични средства и парични еквиваленти 

на 1 януари   247 439 9 746

Курсови разлики  – –

Парични средства и парични еквиваленти 

на 31 декември 9 455 787 247 439

Приложенията от страници 43 до 83 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В НЕТНИТЕ АКТИВИ

за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

 

 Акумулиран  Преоценъчен Нетни

 резултат резерв от (пасиви)/

   ДЦК на активи

  разположение

  за продажба  
 хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Салдо на 1 януари 2016 г. (1 440 809) 879 825 (560 984)

   

Резултат за годината (4 889) – (4 889)

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансови активи 

на разположение за продажба – (2 221) (2 221)

Трансфер на преоценъчен резерв 
от минали години 874 783 (874 783) –

Актюерска загуба – (5) (5)

Общо всеобхватен резултат 869 894 (877 009) (7 115)

Салдо на 31 декември 2016 г. (570 915) 2 816 (568 099)

   

Резултат за годината 113 972 – 113 972

Нетна промяна в справедливата 

стойност на финансови активи 

на разположение за продажба – (1 949) (1 949)

Актюерска загуба – (6) (6)

Общо всеобхватен резултат 113 972 (1 955) (112 017)

   

Салдо на 31 декември 2017 г. (456 943) 861 (456 082)

 

Приложенията от страници 43 до 83 са неразделна част от финансовия отчет
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2017 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за Фонда

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е основан със Закона за гарантиране на вло-
говете в банките, обнародван в „Държавен вестник·, бр. 49 от 29.04.1998 г., отменен и заменен 
със Закона за гарантиране на влоговете в банките, обнародван в „Държавен вестник·, бр. 62 от  
14.08.2015 г., транспониращ Директива 2014/49/ЕС. През 2015 г. влезе в сила и Законът за възста-
новяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, транспониращ 
Директива 2014/59/ЕС, който определи функциите на ФГВБ в процеса на преструктуриране на банки.

Целта на ФГВБ е да допринася за стабилността и доверието във финансовата система на 
Република България, като осигурява защита на влоговете и изплащане на гарантираните влогове, 
съдейства за ефективното протичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции 
при условията и по реда на ЗВПКИИП и осигурява оптимална защита на интересите на кредиторите 
в процеса на банкова несъстоятелност. Дейността му съгласно ЗГВБ е свързана с определяне и 
събиране на годишни и извънредни премийни вноски от всички банки, които са получили лиценз по 
реда на Закона за кредитните институции, и техните клонове в други държави членки, както и 
от клоновете на банки със седалище в трета държава, които са получили лиценз от БНБ да 
осъществяват дейност в Република България, когато в тази държава няма действаща система 
за гарантиране на влоговете или такава система съществува, но тя не обхваща клоновете на 
банката в чужбина или размерът или обхватът на гаранцията е по-малък от размера или обхвата на 
защитата на влоговете, предвидени в ЗГВБ. Фондът инвестира събраните средства при условията 
и по реда, определени в ЗГВБ. При отнемане от БНБ на лиценз на банка или обявяване от БНБ на 
влоговете в банка за неналични, или когато поради акт на съдебен орган вложителите нямат достъп 
до средствата си в банката, ФГВБ изплаща суми по влогове до 196 000 лв. на физически и юридически 
лица и в размер до 250 000 лв. за определените по реда на чл. 10 от ЗГВБ влогове. Наред с тези функции 
Фондът осъществява и функциите, предвидени в Закона за банковата несъстоятелност и участва 
във финансиране на преструктурирането на кредитни институции, като поема загубите вместо 
гарантираните вложители в процеса на преструктуриране при условията и по реда на ЗВПКИИП.

Управителният съвет на ФГВБ изготвя и публикува отделен финансов отчет на Фонда за пре-
структуриране на банки. ФГВБ не изготвя и не публикува консолидиран финансов отчет на Фонда 
за гарантиране на влоговете в банките и на Фонда за преструктуриране на банки, тъй като двата 
фонда не са компания майка и дъщерна компания. ФПБ не е самостоятелно юридическо лице и ФГВБ 
действа като управляваща компания на ФПБ, без да я контролира по смисъла на изискванията на  
чл. 7 на МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети·.

Като юридическо лице, за нуждите на статистиката и данъчната администрация данните, 
които ФГВБ подава, са консолидирани за двата фонда.

ФГВБ осъществява счетоводството си в съответствие с принципите и изискванията на Меж-
дународните счетоводни стандарти.

Адресът и седалището на управление на Фонда е гр. София, ул. „Владайска· № 27.

Броят на персонала към 31 декември 2017 г. е 20 служители (31.12.2016 г.: 19).
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Регулаторна рамка на дейността на Фонда

Дейността на Фонда е регламентирана със Закона за гарантиране на влоговете в банките, 
влязъл в сила на 14 август 2015 г.

 Законът изисква средствата на Фонда да се инвестират в депозити в Българската народна 
банка или във високоликвидни дългови ценни книжа, които са издадени или гарантирани от българската 
държава или са издадени от други държави членки или трети държави, които имат кредитен рейтинг 
една от двете най-високи оценки, присъден от две агенции за кредитен рейтинг, регистрирани 
или сертифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009, или от Европейската централна банка, 
Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за възстановяване и развитие или други 
чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, чиито задължения 
са оценени с една от двете най-високи оценки, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг, 
регистрирани или сертифицирани съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2009.

Управлението на Фонда се осъществява от Управителен съвет, състоящ се от петима члено-
ве, които се определят, както следва:

- председателят на Управителния съвет – от Министерския съвет;

- заместник-председателят на Управителния съвет – от Управителния съвет на БНБ;

- един член – от Асоциацията на банките в България;

- двама членове – съвместно от председателя и заместник-председателя на Управителния съ-
вет на Фонда.

Председателят на Управителния съвет организира и ръководи текущата дейност на Фонда и 
на административния персонал и представлява Фонда в страната и в чужбина.

Мандатът на Управителния съвет на Фонда е четири години. Към 31 декември 2017 г. съставът 
на Управителния съвет на Фонда е следният:

-  Радослав Миленков – председател на УС на ФГВБ, определен с Решение № 355 на Министерския 
съвет от 21.05.2015 г.;

- Нели Кордовска – заместник-председател на УС на ФГВБ, определена с Решение № 7 на УС на 
БНБ от 15.01.2015 г.;

- Бисер Манолов – член, определен с Решение от 14.04.2015 г. на УС на Асоциацията на банките в 
България;

- Борислав Стратев – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и заместник-
председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г.;

- Валери Димитров – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и заместник-
председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г. 

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ФГВБ

Счетоводни политики

Счетоводните политики, посочени по-долу, са следвани при съставянето на финансовия отчет. 
Възприетите счетоводни политики са последователни с тези, прилагани през предходния отчетен 
период, освен ако не е упоменато друго.
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База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Фонда е изготвен в съответствие с Международните стандарти за 
финансово отчитане и разясненията, издадени от Комитета за разяснения на Международните 
стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. МСФО, приети от ЕС, е общопри-
етото наименование на рамка с общо предназначение за достоверно представяне, еквивалентно на 
дефиницията на рамката, въведена в § 1, т. 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счето-
водството – „Международни счетоводни стандарти·.

 Финансовият отчет е изготвен на база на историческата цена, с изключение на финансовите 
инструменти на разположение за продажба, които са оценени по справедлива стойност.

Фондът води своите счетоводни регистри в български лев, който приема като своя отчетна 
валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди левове, 
освен ако нещо друго изрично не е указано.

Представянето на финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови отче-
ти изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно обо-
сновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасиви-
те, на приходите и разходите и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата 
на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, 
която е налична към датата на финансовия отчет, поради което бъдещите фактически резултати 
биха могли да бъдат различни от тях. Обектите, които предполагат по-висока степен на субектив-
на преценка или сложност, или където предположенията и приблизителните счетоводни оценки са 
съществени за финансовия отчет, са оповестени в Приложение № 2.11.

2.1. Нови и изменени стандарти, приложими за отчетни периоди, приключващи на  

31 декември 2017 г.

а) Нови стандарти и разяснения, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

Следните стандарти и разяснения, приети от ЕС, се прилагат за първи път към финансовите 
отчетни периоди, започващи на 1 януари 2017 г.:

• Изменения в МСС 12 – Признаване на отсрочени данъчни активи за нереализирани за-

губи

Измененията дават разяснения относно отчитането на отсрочените данъчни активи за нере-
ализирани загуби, за да се преодолеят различията, които възникват в практиката при прилагането 
на МСС 12 по отношение на: приспадаеми временни разлики, възникващи от намаление в справед-
ливата стойност; възстановяване на активи по стойност, по-голяма от тяхната балансова стой-
ност; наличие на вероятна бъдеща облагаема печалба; комбинирано спрямо индивидуално оценяване. 

Предвид това, че Фондът е освободен от заплащането на държавни и местни данъци и такси 
по операциите по гарантиране на влоговете и по финансиране на действия по преструктуриране 
съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките и Закона за възстановяване и преструк-
туриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, измененията на стандарта не са 
оказали влияние върху финансовото състояние или резултата от дейността на Фонда.

• МСС 7 Отчет за паричните потоци (Изменения): Инициатива по оповестяване

Целта на измененията е да позволи на потребителите на финансови отчети да оценят про-
мените в пасивите, произтичащи от финансова дейност, вкл. промените, свързани с паричните 
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потоци и непаричните промени. Измененията посочват, че един от начините за изпълнение на изис-
кването за оповестяване е като се приложи таблично равнение между началните и крайните салда 
в отчета за финансовото състояние на пасивите, произтичащи от финансова дейност, вкл. проме-
ни от парични потоци от финансова дейност, промени от придобиването или загубата на контрол 
върху дъщерни предприятия или други дейности, ефект от промените във валутни курсове, промени 
в справедливите стойности и други промени. Измененията оказват влияние единствено върху пред-
ставянето и нямат ефект върху финансовото състояние или резултата от дейността на Фонда.

б) Нови стандарти и разяснения, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. и не са приети 

предварително от Фонда

По-долу са представени накратко публикуваните стандарти, които все още не са действащи 
или не са приложени по-рано от Фонда към датата на издаване на настоящия финансов отчет. Опо-
вестено е как в разумна степен може да се очаква да бъдат повлияни оповестяванията, финансово-
то състояние и резултатите от дейността, когато Фондът възприеме тези стандарти за първи 
път. Оценката на Фонда върху въздействието на тези нови стандарти и разяснения е изложена 
по-долу.

• МСФО 9 Финансови инструменти

МСФО 9 адресира класификацията, оценяването и отписването на финансови активи и пасиви, 
въвежда нови правила за отчитане на хеджирането и нов модел за обезценка на финансовите активи.

Фондът разработи и прие Бизнес модел на управление на финансовите активи и подходи за 
оценка на вероятността за фалит при оценка на потенциалните кредитни загуби, във връзка с  
изискванията на стандарта за обезценка. 

Във връзка с прилагането на МСФО 9 ръководството на Фонда определи следните групи финан-
сови активи, притежавани от ФГВБ, според начина, по който се управляват:

1. Дългови ценни книжа 

Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗГВБ един от източниците за набиране на средства във Фонда за га-
рантиране на влоговете в банките са доходите от инвестиране на набраните във Фонда средства. 
С оглед на това ценните книжа в портфейла на Фонда се държат с цел да се получават договорните 
парични потоци, както и да се извлича доход в резултат от продажба на книжа от портфейла при 
подходящи пазарни условия.

Освен за извличане на доход, Фондът може да извършва продажби на книжа от портфейла с цел 
да се осигури ликвидност за изплащане на гарантираните влогове в банка, част от системата за 
гарантиране на влоговете, по отношение на която са налице или е възможно да възникнат условията 
по ЗГВБ за стартиране на процеса на изплащане или за която процесът вече е стартирал. Също 
така Фондът може да продава книжа от портфейла, за да финансира мерки за преструктуриране на 
банки по реда на ЗВПКИИП. Предвид спецификата на дейността и кратките срокове, в които може 
да се наложи Фондът да трансформира портфейла от ценни книжа в ликвидни парични средства, е 
възможно продажбите на книжа да се извършват по всяко време преди падежа им.

Както събирането на договорни парични потоци, така и продажбите на ДЦК са основен фактор 
за постигане на целта на модела.

2. Вземания от банки по суброгация

Целта на бизнес модела, при който се управляват вземанията от банки по суброгация, е съ-
биране на паричните потоци от масата на несъстоятелността при реализация на сметката за 
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разпределение. Фондът взема решения на база справедливата стойност на вземанията и управлява 
тези активи, за да реализира техните справедливи стойности.

Въздействие

Фондът прегледа своите финансови активи и пасиви и очаква следното въздействие от прие-
мането на новия стандарт на 1 януари 2018 г.:

Дълговите инструменти – държавни ценни книжа, които понастоящем са класифицирани в ка-
тегория „Финансови активи на разположение за продажба·, отговарят на условията за класификаци-
ята „Отчитани по справедлива стойност в другия всеобхватен доход· (ССДВД) и следователно няма 
да има промяна в отчитането на тези активи.

 Във връзка с изискванията на стандарта за обезценка ръководството на Фонда разгледа въз-
можни подходи за оценка на вероятността за фалит. За всички финансови инструменти с емитенти 
с кредитен рейтинг от Муудис или Стандарт енд Пуърс, по-висок от или равен на Baa или BBB, ръко-
водството на Фонда реши потенциалните кредитни загуби да се приемат за равни на нула.

Този подход се основава на две изследвания на агенциите за кредитен рейтинг Муудис и Стандарт 
енд Пуърс за периодите 1983-2016 г. и 1975-2010 г., на базата на които трансакционната матрица на 
преходните вероятности в период от една година отчита, че няма вероятност за преминаване от 
нивата на кредитен рейтинг по Муудис или Стандарт енд Пуърс от Bаа или BBB в нивата Withdrawn/
Defaulted или SD/NR („неизпълнение на задълженията·). По този начин кумулативната вероятност за 
неплащане на задълженията на емитенти с кредитен рейтинг от Муудис или Стандарт енд Пуърс, 
по-висок от или равен на Baa или BBB, е нула процента. Следвайки този подход и отчитайки наличния 
портфейл на Фонда към 31 декември 2017 г. от дългови инстументи, емитирани от Република 
България (ДЦК и еврооблигации), вероятността за неплащане в период от една година се оценява 
на нула процента. Тъй като оценката на вероятността за фалит е нула, то предложеният подход 
не изисква определяне на норма на възстановяване. На тази база, за целите на първоначалното 
признаване, очакваните кредитни загуби за портфейла на ФГВБ са оценени на нула.

Фондът следва да наблюдава динамиката на кредитния риск на финансовите инструменти и да 
оценява има ли значително увеличение на кредитния риск след първоначалното признаване, както и 
размера на очакваните кредитни загуби. При необходимост от определяне на норма на възстановя-
ване в бъдеще, за целите на оценката на потенциалните кредитни загуби, ще бъде следван консер-
вативен подход.

Другите финансови активи, притежавани от Фонда, включват:

Парични средства и парични еквиваленти, класифицирани в категория „Кредити и вземания· и 
оценявани по амортизирана стойност, които покриват условията за класифициране по амортизира-
на стойност съгласно МСФО 9.

Вземания от банки по суброгация, понастоящем класифицирани и отчитани по справедлива 
стойност през печалбата или загубата (ССПЗ), ще продължават да се отчитат на същото осно-
вание съгласно МСФО 9.

Във връзка с изброеното по-горе Фондът не очаква новите насоки да имат ефект при класифи-
кацията и измерването на финансовите активи.

Фондът оповестява в табличен вид по-долу първоначалната категория на отчитане и балан-
совата стойност, определени съгласно МСС 39, и новата категория на отчитане и балансовата 
стойност, определени съгласно МСФО 9.
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Таблица с ефект от първоначално преминаване към МСФО 9

Финансови 31.12.2017 г.          01.01.2018 г. Ефект в Ефект в  
инструменти MCC 39 МСФО 9  неразпределена ДВД 
   печалба  
Парични средства и  
парични еквиваленти  455 786 455 786 – –

Държавни ценни книжа –    
ефект от обезценка – 66 563 – –

Вземания от банки по  
суброгация 695 003 695 003 – –

Финансовите пасиви на Фонда включват:

Привлечени ресурси по заемни споразумения с Международната банка за възстановяване и раз-
витие и Европейската банка за възстановяване и развитие, получен заем от Министерството на 
финансите и репо сделки – понастоящем класифицирани и отчитани по амортизирана стойност, 
които ще продължават да се отчитат на същото основание съгласно МСФО 9.

Задължения по гарантирани влогове към вложители в банки с издаден акт по чл. 20, ал. 1 от 
ЗГВБ – представят се по стойност, равна на законоопределената сума в размер до 196 000 лв. за 
едно лице в една банка, независимо от броя и размера на сумите по притежаваните от него влогове, 
и гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок от три месеца за влоговете, определени в чл. 10 от 
ЗГВБ. Ръководството приема, че тези задължения са финансови пасиви, защото същите са резул-
тат на законово задължение и тяхното уреждане е свързано с изплащане на парични средства от 
страна на ФГВБ. 

Няма да има ефект върху отчитането на финансовите пасиви на Фонда, тъй като новите изи-
сквания засягат единствено финансови пасиви, които са определени по справедлива стойност чрез 
приходи и разходи, а Фондът няма такива пасиви. Правилата за отписване бяха прехвърлени от МСС 
39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване· и не са променени. 

Дата на приемане

Фондът прилага новите правила с обратна сила от 1 януари 2018 г. с практическите облекче-
ния, разрешени съгласно стандарта, и сравнителните данни за 2017 г. няма да бъдат преизчислени.

• МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

МСФО 15 въвежда единен модел, който предприятията да използват при счетоводното отчи-
тане на приходите от договори с клиенти. Когато влезе в сила, МСФО 15 ще отмени прилаганите 
понастоящем принципи за признаване на приходи, вкл. МСС 18 Приходи, МСС 11 Договори за строи-
телство и свързаните с тях разяснения.

Основният принцип на МСФО 15 е, че предприятието признава приходи, за да отрази прехвър-
лянето на обещаните стоки или услуги на клиенти в размер, който отразява възнаграждението, на 
което предприятието очаква да има право в замяна на тези стоки или услуги. По-конкретно стан-
дартът въвежда подход от пет стъпки за признаване на приходите:

Стъпка 1: Идентифициране на договора(ите) с клиент;

Стъпка 2: Идентифициране на задълженията по изпълнението в договора;
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Стъпка 3: Определяне на цената на сделката;

Стъпка 4: Определяне на цената на сделката и сумите, разпределени към задълженията по из-
пълнението в договора;

Стъпка 5: Признаване на приход, когато (или като) предприятието удовлетвори задължението 
за изпълнение.

Съгласно МСФО 15, предприятието признава приход, когато (или като) е удовлетворено задъл-
жението за изпълнение, т.е. когато контролът върху стоките или услугите, залегнали в конкретно-
то задължение за изпълнение, се прехвърли на клиента.

В МСФО 15 са добавени много подробни указания за третиране на конкретни сценарии. Освен 
това, съгласно МСФО 15 са необходими подробни оповестявания.

През април 2016 г. СМСС публикува разяснения за МСФО 15 във връзка с идентифицирането на 
задълженията за изпълнение, за определяне на възнаграждение на принципала спрямо възнаграждение 
на агент, както и указания относно предоставяне на лиценз.

Въздействие

Ръководството на Фонда не предвижда прилагането на МСФО 15 да окаже влияние върху финан-
совата позиция и/или финансовото състояние на Фонда.

в) Нови стандарти и разяснения, които влизат в сила от 1 януари 2019 г. и не са приети 

предварително от Фонда

•МСФО 16 Лизинги

МСФО 16 въвежда всеобхватен модел за идентифициране на лизинговите договори и счето-
водното им третиране както от лизингодателите, така и от лизингополучателите. Когато влезе 
в сила, МСФО 16 ще отмени настоящите принципи за отчитане на лизингите, вкл. МСС 17 Лизинг и 
свързаните с него тълкувания.

МСФО 16 разграничава лизинговите договори от договорите за услуги въз основа на това дали 
даден актив се контролира по време на ползването му. Разграничението между оперативен лизинг 
(задбалансово) и финансов лизинг (балансово) се прекратява в счетоводството на лизингополучате-
ля и се заменя с модел, при който активът с право на ползване и свързаният с него пасив трябва да 
бъдат признати за всички лизингови договори от лизингополучателя (т.е. балансово), с изключение 
на краткосрочните лизингови договори и лизинговите договори на активи с ниска стойност.

Активът с право на ползване първоначално се оценява по цена на придобиване и впоследствие 
се оценява по цена на придобиване (с някои изключения), намалена с натрупаната амортизация и 
загубите от обезценка, коригирана спрямо всяка преоценка на задължението за лизинг. Лизинговото 
задължение първоначално се оценява по настоящата стойност на лизинговите плащания, които не 
са изплатени към тази дата. Последващо задължението за лизинга се коригира с дължимите лихви и 
плащанията на лизингови вноски, както и за ефекта от промените на лизинговите договори. Освен 
това класификацията на паричните потоци също ще бъде засегната, тъй като плащанията по дого-
ворите за оперативен лизинг съгласно МСС 17 се включват в паричните потоци от оперативна дей-
ност, докато съгласно модела на МСФО 16 лизинговите плащания ще бъдат разделени на плащания 
на главница и лихви, които ще бъдат представени съответно като парични потоци от финансова и 
оперативна дейност.

За разлика от счетоводното третиране при лизингополучателя, по същество МСФО 16 пренася 
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изискванията за счетоводно отчитане при лизингодателя съгласно МСС 17 и изисква лизингодате-
лят да класифицира лизинговия договор или като оперативен лизинг, или като финансов лизинг. Освен 
това съгласно МСФО 16 се изискват по-подробни оповестявания.

Въздействие

Доколкото Фондът не е страна по договор за оперативен лизинг към 31 декември 2017 г., ръ-
ководството не очаква предстоящите изисквания да имат ефект, засягащ активите, разходите и 
класификацията на паричните потоци.

Стандартът е задължителен за финансови години, започващи на или след 1 януари 2019 г. На 
този етап Фондът не възнамерява да приеме стандарта преди влизането му в сила.

Няма други стандарти, които все още не са в сила и които се очаква да имат значително въз-
действие върху Фонда през настоящия или бъдещ отчетен период, както и в обозримите бъдещи 
трансакции.

г) Нови стандарти, разяснения и изменения, които още не са приети от ЕС 

МСФО 17 Застрахователни договори (издаден на 18 май 2017 г.) влиза в сила на 1 януари 2021 г.

КРМСФО Интерпретация 22 Сделки в чуждестранна валута и авансови плащания (издадена на 
8 декември 2016 г.) влиза в сила на 1 януари 2018 г. и се очаква да бъде одобрена през първото три-
месечие на 2018 г.

КРМСФО Интерпретация 23 Несигурност при третиране на данъци върху доходите (издадена 
на 7 юни 2017 г.) влиза в сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъде одобрена през 2018 г.

Изменения към МСФО 2 Класификация и измерване на трансакциите по плащане на базата на 
акции (издадени на 20 юни 2016 г.) влизат в сила на 1 януари 2018 г. и се очаква да бъдат приети през 
първата половина на 2018 г.

Годишни подобрения на МСФО – Цикъл 2014-2016 г. (издадени на 8 декември 2016 г.), някои от 
които влизат в сила на 1 януари 2017 г., а други – на 1 януари 2018 г., и се очаква да бъдат одобрени 
през 2018 г.

Изменения на МСС 40 Прехвърляния на инвестиционни имоти (издадени на 8 декември 2016 г.) 
влизат в сила на 1 януари 2018 г. и се очаква да бъдат одобрени през първото тримесечие на 2018 г.

Изменения към МСФО 9 Опция за предплащане с отрицателно възнаграждение (издадени на 12 
октомври 2017 г.) влизат в сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъдат одобрени през 2018 г.

Изменения към МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия (издадени на 12 ок-
томври 2017 г.) влизат в сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъдат одобрени през 2018 г.

Годишни подобрения на МСФО – Цикъл 2015-2017 г. (издадени на 12 декември 2017 г.) влизат в 
сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъдат одобрени през 2018 г.

2.2. Сравнителни данни

Фондът представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. 
Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират (преизчисляват), за да се постигне 
съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.
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2.3. Функционална валута и признаване на курсови разлики

Функционалната и отчетната валута на представяне на Фонда е българският лев. Левът е 
фиксиран към еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1.

При първоначално признаване сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната 
валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сдел-
ката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни 
обекти, деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута, като се 
прилага обменният курс, публикуван от БНБ за последния работен ден на съответния месец. Към  
31 декември те се оценяват в български левове, като се използва заключителният обменен курс на 
БНБ.

 Немонетарните отчетни обекти в отчета за финансовото състояние, първоначално деноми-
нирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута, като се прилага истори-
ческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен 
курс.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, 
или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни от тези, по които 
първоначално са били признати, се включват в отчета за резултата от дейността (в резултата за 
годината) като текущи приходи и разходи в момента на възникването им, като се третират като 
„други доходи/(загуби)· от дейността и се представят нетно.

2.4. Приходи от премийни вноски

Приходите от премийни вноски представляват годишни вноски, които банките с издаден лиценз 
от БНБ и клоновете на чуждeстранните банки внасят във Фонда. Срокът за плащането е до 31 май 
на текущата година. Приходите от премийни вноски се признават в отчета за резултата от дей-
ността (в резултата за годината) на датата, когато постъпят, но не по-късно от датата, когато 
станат дължими по закон. След тази дата се начисляват лихви за забава на плащането, които се 
представят към „други доходи/(загуби), нетно· на лицевата страна на отчета за резултата от 
дейността. Те се изчисляват на база законната лихва.

2.5. Доходи от инвестиции

Доходите от инвестиции включват приходите от лихви по държани ценни книжа, реализирани-
те печалби и загуби от продажби и преоценка на финансови инструменти, отчитани по справедлива 
стойност през печалбата, и натрупаните ефекти от преоценки на продадени или отписани финан-
сови активи, класифицирани на разположение за продажба.

Ефектите от нетната промяна в справедливата стойност на финансови активи на разполо-
жение за продажба (изменение в „преоценъчния резерв· на финансови активи на разположение за 
продажба) се отчитат като изменение на друг компонент на нетните активи на Фонда в отчета 
за резултата от дейността.

Приходите от лихви се признават в отчета за резултата от дейността (в резултата за 
годината) за всички финансови инструменти, като се начисляват текущо на времева база при из-
ползването на метода на ефективната лихва. Те включват и амортизацията на премията/дисконта 
и всяка друга разлика между първоначалната стойност на придобиване и стойността на уреждане 
(изплащане или продажба) на финансовия инструмент.
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2.6. Финансови инструменти

Класификация

Класификацията на финансовите инструменти на Фонда е в зависимост от същността и це-
лите (предназначението) на финансовите активи и пасиви към датата на тяхното придобиване. 
Ръководството определя класификацията на финансовите активи на Фонда към датата на първона-
чалното им признаване в отчета за финансовото състояние.

Към 31 декември 2017 г. Фондът класифицира своите финансови активи в три основни катего-
рии: „кредити и вземания· (в които се включват и паричните средства и паричните еквиваленти), 
„ценни книжа на разположение за продажба· и „вземания от банки по суброгация·. Финансови пасиви 
възникват във връзка с привлечен ресурс и с ангажиментите на Фонда към вложители по гарантира-
ни суми на влоговете им в банки с отнет лиценз. Обичайните задължения към контрагенти, възник-
ващи в хода на дейността на Фонда, се класифицират като „други финансови пасиви·. 

Първоначално признаване

Финансовите инструменти в отчета за финансовото състояние се признават в момента, в 
който Фондът стане страна по договор, свързан с финансов инструмент, на „датата на уреждане·. 
При този подход признаването на инструмента се извършва в деня, в който е прехвърлен на Фонда.

Първоначално оценяване

Финансовите активи и пасиви се оценяват при първоначалното им придобиване или възникване 
по тяхната справедлива стойност, която е равна на цената на придобиване. За финансовите акти-
ви на разположение за продажба тя e справедливата стойност и всички преки разходи по сделката.

Последващо оценяване

След първоначалното признаване финансовите активи на Фонда, класифицирани по 39-ти стан-
дарт, като „ценни книжа на разположение за продажба·, се оценяват по тяхната справедлива стой-
ност, а финансовите пасиви, класифицирани като „привлечен ресурс· – по амортизируемата им стой-
ност, определена по метода на ефективната лихва.

Ефектите от преоценка на финансови активи, класифицирани на разположение за продажба, 
се признават като друг компонент на нетните активи на Фонда в отчета за резултата от дей-
ността и участват в показателя „всеобхватен резултат от дейността· на Фонда за съответния  
период (Приложение № 2.5.). В случай на продажба и/или отписване на финансовите активи натрупа-
ните ефекти се признават текущо в отчета за резултата от дейността (в резултата за година-
та) като „доходи от инвестиции·.

Печалби и загуби от преоценка до справедлива стойност

Печалби или загуби, възникващи от изменението в справедливата стойност на финансов актив, 
класифициран на разположение за продажба, са компонент на нетните активи на Фонда, като пър-
воначално се отчитат в отчета за резултата от дейността към други компоненти на нетните 
активи, към позицията „нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разполо-
жение за продажба·, а при неговата продажба и/или отписване натрупаните ефекти се признават в 
текущия резултат за годината към „доходи от инвестиции·.

Обезценка

На датата на всеки финансов отчет Фондът преценява дали съществуват обективни обстоя-
телства, които се явяват индикатори за трайна обезценка на всеки отделен финансов актив, който 
не се оценява по справедлива стойност през отчета за резултата от дейността (в резултата за 
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годината). Приема се, че когато се наблюдава значително и/или трайно намаление в справедливата 
стойност на даден актив спрямо отчетната цена на придобиване е налице обезценка. Размерът на 
обезценката е равен на разликата между балансовата стойност на актива и неговата възстанови-
ма стойност, която е текущата справедлива стойност.

Отписване

Финансовите активи или част от тях се отписват от отчета за финансовото състояние, 
когато Фондът:

– реализира икономическите ползи от правата по договора; или

– изгуби контрола върху правото да реализира икономическите ползи от договора; или

– изтече срокът на това право; или

– направи отказ от това право.

Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато:

– задължението бъде погасено; или

– задължението отпадне; или

– срокът за изпълнение на задължението изтече.

Видове финансови инструменти

a) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти представляват паричните средства в каса и 
по разплащателни сметки, сметки със специално предназначение, банкови срочни депозити с ори-
гинален падеж до дванадесет месеца в български левове и в чуждестранна валута. Парите в брой и 
по сметки със специално предназначение са представени по номинална стойност. Паричните сред-
ства по разплащателни сметки и срочни депозити в БНБ са представени в отчета за финансовото 
състояние по амортизируема стойност, определена по метода на ефективната лихва, т.е. заедно 
с начислената лихва.

За целите на изготвяне на отчета за паричните потоци начислените лихви по непадежирали 
срочни депозити и по разплащателни сметки в БНБ към 31 декември се третират като парични 
средства.

б) Инвестиции на разположение за продажба

Ценните книжа на разположение за продажба се признават в/отписват от отчета за финансо-
вото състояние на датата на уреждане, когато покупката или продажбата е по силата на договор, 
чийто условия предполагат предоставянето (прехвърлянето) на книжата в рамките на определено 
време, установено от особеностите на капиталовия пазар и законодателството в страната, кои-
то регулират сделките с ценни книжа. Първоначално те се оценяват по тяхната цена на придоби-
ване, която включва чистата им покупна цена и всички пряко свързани със сделката разходи. Натру-
паната лихва до датата на придобиване, при лихвоносни ценни книжа, се представя като вземане по 
лихва, което се закрива на датата на вальора на първото купонно лихвено плащане за инструмента.

Инвестициите на разположение за продажба се оценяват последващо по справедлива стой-
ност. Справедливите стойности на котираните на активен пазар ценни книжа се определят на база 
на публикувани текущи цени „купува· на активен пазар или цени „купува· на активно търгуващи бъл-
гарски банки. Ако пазарът на дадени финансови активи не е активен или тези активи не се котират 
официално, ФГВБ установява справедливите им стойности чрез други оценъчни методи. Те включ-
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ват: използване на „цени на аналог·, чрез съпоставяне с пазарната цена на друг подобен финансов 
инструмент при реализирани наскоро непринудени и честни сделки; анализ на дисконтирани парични 
потоци; и други оценъчни техники, обичайно използвани от участниците на капиталовите пазари.

Регламент (ЕС) № 1255/2012 дава дефиниция на понятието активен пазар.

Активен пазар е пазар, на който сделките за даден актив или пасив се извършват с достатъч-
на честота и обем, така че се осигурява непрекъсната ценова информация.

Съгласно „Процедура за определяне на цени за месечна преоценка на портфейла от ДЦК на 
ФГВБ·, отдел „Оценка на риска и анализи· предоставя цените, по които следва да се извърши прео-
ценката на портфейла на ФГВБ. За официален източник на пазарни цени се приемат котировките, 
получавани от Блумбърг, Ройтерс или друг признат източник на пазарни цени.

При липса на пазарни котировки в Блумбърг, Ройтерс или друг признат източник на пазарни цени 
или невъзможността да бъдат получени се прилага един от следните подходи: вземат се цени на 
емисиите ДЦК, използвани за изчисляване размера на блокираните ДЦК за обезпечаване на бюджет-
ни средства в обслужващите банки – от БНБ; вземат се котировки от три активно търгуващи 
банки, изискани от отдел „Трежъри·; или се прилагат други оценъчни методи, вкл. и „цени на аналог·, 
ако инструментът не се търгува достатъчно активно на вторичен пазар.

в) Вземания от контрагенти

Вземанията от контрагенти се представят по себестойност, намалена с размера на 
обезценката за несъбираеми суми. Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми 
вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея съществува висока 
несигурност. Несъбираемите вземания се отписват, когато правните основания за това настъпят.

г) Задължения към контрагенти

Задълженията към контрагенти се представят по стойността на оригиналните фактури (се-
бестойност), която се приема за справедливата стойност на сделката, която ще бъде изплатена в 
бъдеще срещу получените стоки и услуги.

д) Задължения към вложители на банки с отнет лиценз по гарантирани влогове

Задълженията по гарантирани влогове се представят по стойност, равна на законоопределена-
та сума в размер до 196 000 лв. за едно лице в една банка, независимо от броя и размера на сумите 
по притежаваните от него влогове, и гарантирани в размер до 250 000 лв. за срок от три месеца 
за влоговете, определени в чл. 10 от ЗГВБ. Влогове, придобити в резултат на извършени разпореди-
телни действия с влога в срока на действие на специалния надзор, когато БНБ спре за определен 
срок – изцяло или частично, изпълнението на всички или на някои от задълженията на банката  
(чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКИ) и след решението на БНБ за отнемане на лиценза за банкова дейност, 
са извън обхвата на гаранцията. В гарантираната сума се включват и начислените лихви към дата-
та на решението на Българската народна банка по чл. 20, ал. 1 от ЗГВБ.

Дължимите от ФГВБ суми се определят на база на предоставени списъци и данни за влоговете 
и откритите депозити и сметки от квестора, синдика или ликвидатора на съответната банка.

Ръководството приема, че тези задължения са финансови пасиви, защото същите са резултат 
на законово задължение и тяхното уреждане е свързано с изплащане на парични средства от страна 
на ФГВБ.

Изплащането на гарантираните влогове на вложителите в КТБ АД (н) е по реда на отменения 
ЗГВБ.
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е) Вземания от банки с отнет лиценз по гарантирани влогове (суброгация)

Вземанията по влогове, за които Фондът е встъпил в правата на вложителите към банката в 
несъстоятелност, се признават в отчета за финансовото състояние към най-ранната дата спрямо 
датата на тяхното правно възникване, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките, 
като се преценява дали съществува висока вероятност те да бъдат събрани от Фонда и дали мо-
гат достоверно да бъдат измерени. Тези вземания се оценяват по сегашната стойност, оценена 
с метода на дисконтиране на бъдещите входящи парични потоци от тях за определения срок на 
тяхното събиране.

Към датата на всеки финансов отчет ръководството на Фонда извършва преглед и съответна 
корекция на приблизителната оценка на тези вземания.

Вземанията по влогове, за които Фондът се суброгира, се отписват, когато правните основа-
ния за това настъпят.

2.7. Имоти и оборудване

Имотите и оборудването са представени във финансовия отчет по историческа цена на при-
добиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Първоначално оценяване

При първоначалното си придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по цена 
на придобиване (себестойност), която включва покупната цена и всички преки разходи, необходими 
за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. Преките 
разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разхо-
ди за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми данъци и др.

Фондът е определил стойностен праг от 700 лв., под който придобитите активи, независимо 
че притежават характеристиката на дълготраен актив, се изписват като текущ разход в момента 
на придобиването им.

Последващо оценяване

Избраният от Фонда подход за последваща балансова оценка на имотите, машините и обо-
рудването е моделът на себестойността по МСС 16 – цената на придобиване (себестойността), 
намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка.

Методи на амортизация

Фондът използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални активи. Земята 
не се амортизира. Полезният живот по групи активи, определен в съответствие с физическото 
износване, спецификата на оборудването, бъдещите намерения за употреба и с предполагаемото 
морално остаряване е, както следва:

  Полезен живот
  (години)
Сгради  25

Машини, съоръжения и оборудване (компютри) 2-4

Транспортни средства 4

Стопански инвентар 7

Други дълготрайни материални активи 3
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Определеният срок на годност на дълготрайните материални активи 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 перспективно.

Последващи разходи

Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са направени. 
Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на 
подмяна на определени възлови части и агрегати или на преустройство и реконструкция, се капита-
лизират към балансовата стойност на съответния актив и се преразглежда остатъчният му по-
лезен 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.

Обезценка на активи

Фондът извършва преглед за обезценка на имотите, машините и оборудването, когато са нали-
це условия или са настъпили промени в условията, посочващи, че балансовата стойност на активи-
те може да не бъде възстановена. Ако са налице такива индикатори, че приблизително определената 
възстановима стойност е по-ниска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до 
възстановимата стойност на активите. Възстановимата стойност на активите от групата на 
„имотите и оборудването· е по-високата от двете: справедлива стойност без разходи за продажба 
или стойност при употреба. За определянето на стойността при употреба на активите бъдещите 
парични потоци се дисконтират до тяхната сегашна стойност, като се прилага дисконтов фактор 
преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на пари-
те и рисковете, специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в отчета за 
резултата от дейността (в резултата за годината).

Печалби и загуби от продажба

Дълготрайните материални активи се отписват от отчета за финансовото състояние, кога-
то се извадят трайно от употреба и от тях не се очакват бъдещи стопански изгоди или се прода-
дат. Печалбите или загубите от продажби на отделни активи от групата на „имоти и оборудване· 
се определят чрез сравняването на приходите от продажбата и балансовата стойност на актива 
към датата на продажбата. Те се посочват нетно, към „други доходи/(загуби), нетно· на лицевата 
страна на отчета за резултата от дейността.

2.8. Нематериални активи

Нематериалните активи се представят във финансовия отчет по цена на придобиване (се-
бестойност), намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка. В техния състав са 
включени лицензи, програмни продукти и доработки към тях.

Във Фонда се прилага линеен метод на амортизация на нематериалните активи при определен 
полезен живот от две до четири години. Балансовата стойност на нематериалните активи под-
лежи на преглед за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които 
посочват, че балансовата стойност би могла да надвишава възстановимата им стойност. Тогава 
обезценката се включва в отчета за резултата от дейността (в резултата за годината).

2.9. Пенсионни и други задължения към персонала по социалното и трудовото законода-

телство

Трудовите и осигурителните отношения със служителите на Фонда за гарантиране на влого-
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вете в банките се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и действащото осигурително 
законодателство в Република България.

Основно задължение на Фонда в качеството му на работодател е да извършва задължително 
осигуряване на наетия персонал за фонд „Пенсии·, допълнително задължително пенсионно осигуря-
ване, фонд „Общо заболяване и майчинство· (ОЗМ), фонд „Безработица·, фонд „Трудова злополука и 
професионална болест· (ТЗПБ) и здравно осигуряване. Размерите на осигурителните вноски се ут-
върждават със Закона за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. 
Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съответствие с Кодекса за 
социално осигуряване.

Осигурителните и пенсионните планове, прилагани от Фонда в качеството му на работодател, 
се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски. При тези планове 
работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд „Пенсии·, фонд „ОЗМ·, фонд 
„Безработица·, фонд „ТЗПБ·, както и в универсални и професионални пенсионни фондове – на база 
фиксирани по закон проценти, и няма правно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в 
случаите, когато те нямат достатъчно средства да изплатят на съответните лица заработени-
те от тях суми за периода на трудовия им стаж. Аналогични са и задълженията по отношение на 
здравното осигуряване.

Към Фонда няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.

Краткосрочни доходи

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални доп-
лащания 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 
резултата от дейността (в резултата за годината) в периода, в който е положен трудът за тях 
или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо задължение (след приспада-
не на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. 
Дължимите от Фонда вноски по социално и здравно осигуряване се признават като текущ разход 
и задължение в недисконтиран размер заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с 
които те са свързани.

Към датата на всеки финансов отчет Фондът прави оценка на 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 настъпва-
не на пенсионна възраст обезщетение, което, в зависимост от трудовия стаж във Фонда, може да 
варира между две и шест брутни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото пра-
воотношение. По своите характеристики тези схеми представляват планове с дефинирани доходи.

Към датата на всеки годишен финансов отчет Фондът назначава сертифицирани актюери, 
които издават доклад с техните изчисления относно дългосрочните му 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, деноми-
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нирани в български левове.

Актюерските печалби и загуби произтичат от промени в актюерските предположения и опита. 
Измененията в размера на задълженията на Фонда към персонала за обезщетения при пенсиониране, 
вкл. и лихвата от разгръщането на сегашната стойност, разхода за текущ стаж на персонала и 
признатите актюерски печалби или загуби при пенсиониране по болест, се отчитат към „разходи за 
персонала· в отчета за резултата от дейността (в резултата за годината).

Измененията в размера на задълженията на Фонда към персонала за обезщетения при пенси-
ониране по възраст и стаж се отчитат като други компоненти на нетните активи, актюерска 
печалба/загуба във всеобхватния резултат за годината.

Доходи при напускане

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, Фондът в качеството си на работодател има за-
дължение да изплати при прекратяване на трудовия договор преди пенсиониране определени видове 
обезщетения.

Фондът признава задълженията 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 по-
вече от 12 месеца, се дисконтират и представят в отчета за финансовото състояние по тяхната 
сегашна стойност.

2.10. Данъци върху печалбата

Фондът е освободен от заплащането на държавни и местни данъци и такси по операциите по 
гарантиране на влоговете и по финансиране на действия по преструктуриране съгласно Закона за 
гарантиране на влоговете в банките и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни 
институции и инвестиционни посредници.

2.11. Преценки от определящо значение при прилагане на счетоводната политика на 

Фонда. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност

Оценка на финансови инструменти на разположение за продажба

Ръководството на Фонда класифицира притежаваните от него държавни ценни книжа, придо-
бити с цел допълнителни доходи от акумулираните парични средства от вноски на банките, участ-
ващи в системата, и поддържане на необходимата висока ликвидност, като финансови активи на 
разположение за продажба, защото счита, че класификацията отразява по най-добър начин наме-
ренията му спрямо тези активи и тяхната функционалност. Съгласно „Процедура за определяне на 
цени за месечна преоценка на портфейла от ДЦК на ФГВБ·, отдел „Оценка на риска и анализи· пре-
доставя цените, по които следва да се извърши преоценката на портфейла на ФГВБ.

Отрицателните изменения в цените на държаните от Фонда ДЦК са третирани като времен-
ни и са представени към изменения на „други компоненти на нетните активи· на Фонда.

Вземания от банки по суброгация

Към датата на изготвяне на финансовия отчет ръководството на ФГВБ извърши преглед и съ-
ответно корекция на приблизителната преценка на вземането от КТБ АД (н). След отнемането на 
лиценза на КТБ АД Фондът е встъпил в правата на вложителите с гарантирани влогове, които са 
признати в отчета за финансовото състояние на база разумни и достоверно определени предполо-
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жения за тяхната възстановима стойност към датата на финансовия отчет. 

Преценката е изготвена на базата на данни от ликвидационния баланс на КТБ АД (н) към  
31 декември 2017 г., програмата за осребряване, първата частична сметка за разпределение, както 
и на допълнителна информация, получена от КТБ АД (н) по искане на ФГВБ.

Общата сума на активите в предварителния неодитиран ликвидационен баланс на КТБ АД (н) 
към 31 декември 2017 г. е 1 418 383 хил. лв., от които 57 064 хил. лв. са активи, предназначени за 
обезпечени кредитори.

В резултат на извършения от Фонда анализ очакваната стойност на свободните активи на 
КТБ АД (н) (без заложените), които могат да бъдат използвани за удовлетворяване на останалите 
кредитори, се редуцира до 1 150 093 хил. лв.

Съгласно чл. 94, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност при извършване на разпределе-
ние на осребреното имущество вземанията се изплащат в следния ред: на първо място са вземани-
ята, обезпечени със залог или ипотека – от получената сума при реализацията на обезпечението; 
на второ място са вземанията, заради които се упражнява право на задържане – от стойността на 
задържания имот; следват разноските по несъстоятелността; след това са вземанията, за които 
Фондът се е суброгирал, и вземанията на вложителите, които не са покрити от системата за га-
рантиране на влоговете, след което се удовлетворяват останалите кредитори на банката.

Сумата на вземанията, за които Фондът се е суброгирал към датата на изготвяне на първата 
частична сметка за разпределение, е 3 701 299 хил. лв. Общата сума на вземанията на кредиторите 
на КТБ АД (н) от 4-ти ред към същата дата възлиза на 4 931 640 хил. лв. Общата сума на взема-
нията на кредиторите на КТБ АД (н) по чл. 94, ал. 1, т. 1 от ЗБН възлиза на 57 064 хил. лв., като  
29 451 хил. лв. са парични средства, предназначени за обезпечени кредитори. Вземанията на вло-
жителите, които не са покрити от системата за гарантиране на влоговете, но са на същия ред с 
ФГВБ, възлизат на 1 230 341 хил. лв. спрямо 1 230 227 хил. лв. в преценката на ФГВБ за 2016 г. Оста-
налите са вземания на кредитори от по-нисък ред.

Процентното съотношение на сумата на вземанията, за които ФГВБ се е суброгирал към да-
тата на изготвяне на първата частична сметка за разпределение, към общата сума на вземанията 
на кредиторите от същия ред е 75.05% (няма промяна спрямо 2016 г.). Този процент представлява 
делът, който ФГВБ следва да получи при осребряване на активите на КТБ АД (н).

Сумата на вземането, която ФГВБ записва в баланса си, е настоящата стойност, оценена по 
метода на дисконтиране на нетните бъдещи парични потоци (получените средства от продажбата 
на активите, намалени с разходите по несъстоятелността) за заложения 4-годишен период в одо-
брената от УС на ФГВБ програма за осребряване на имуществото, включено в масата на несъсто-
ятелността на КТБ АД (н) (2016 г.: периодът е 5-годишен). Бъдещите парични потоци по години са 
дисконтирани с лихвен процент, равен на средната стойност на лихвените проценти, претеглени 
с теглото им от нетната стойност на дълга в кредитния портфейл на КТБ АД (н) към 31 декември 
2017 г.

След направения анализ и при описаните по-горе предположения и методология ръководството 
на ФГВБ оценява към датата на изготвяне на отчета нетната настояща стойност на вземани-
ята на ФГВБ от КТБ АД (н) в размер на 695 003 хил. лв. (31.12.2016 г.: 701 590 хил. лв.; 31.12.2015 г.:  
814 054 хил. лв.; 31 декември 2014 г.: 855 545 хил. лв.).

Настоящата преценка е изготвена на база на текуща информация на ФГВБ към датата на 
изготвяне на финансовия отчет за 2017 г. Към датата на всеки финансов отчет ръководството на 
ФГВБ извършва преглед и при необходимост коригира приблизителната стойност на това вземане.
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Условни задължения и провизии за съдебни дела

Към 31 декември 2017 г. срещу Фонда са заведени 50 съдебни дела. Материалният интерес на 
исковете е в размер на 4336 хил. лв. (2016 г. – 39 дела, 3975 хил. лв.). По делата, по които Фондът е 
осъден на втора инстанция да заплати гаранции по влогове, са отчетени задължения по гарантира-
ни влогове в размер на 1071 хил. лв. 

При окончателно решение на съда за присъдените суми като гаранция, дължима от ФГВБ, ще 
бъде приложен чл. 71, ал. 2 от ЗБН, като със сумите, за които ФГВБ е осъден да плати като гаран-
ция, ще бъде увеличен размерът на вземането му от КТБ АД (н), като бъде променен списъкът с 
приетите вземания.

Към 31 декември 2017 г. са признати задължения, отчетени в административните разходи, в 
размер на 214 хил. лв. (до размера на прогнозираните максимални разноски), които Фондът би могъл 
да бъде осъден да заплати като разноски по делата.

2.12. Привлечени средства

Заемите, получени от Фонда, се признават първоначално по тяхната справедлива стойност, 
представляваща постъпленията от емитирането, нетно от възникналите разходи по сделката. 
Впоследствие се признават по амортизирана стойност и всички разлики между постъпленията и 
цената при погасяване се отчитат в отчета за доходите за съответния период, като се използва 
методът на ефективния лихвен процент.

 
2.13. Репо сделки

Ценните книжа, които служат като обезпечение по репо сделки, се отчитат във финансовите 
отчети като ценни книжа на разположение за продажба, докато задължението към отсрещната 
страна се отчита съответно като суми, дължими на банки. 

3. ПРЕМИЙНИ ВНОСКИ

През 2017 г. Фондът е отчел вноски от 23 банки в размер на 153 362 хил. лв. (2016 г.: от 23 
банки, 150 602 хил. лв.). Вноските са изчислени по Наредба № 30 за изчисляване размера на дължимите 
от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките, а именно на база 
размера на гарантираните влогове във всяка банка за предходната година, изчислен като средна 
стойност от размера на гарантираните влогове към края на всяко тримесечие и степента на риска, 
поет от съответната банка. Рисковият профил на всяка банка, съответно дължимата индивидуална 
вноска, се определя на основата на обективни и измерими количествени критерии.
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4. ДОХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ 

 2017 г. 2016 г. 

 хил. лв хил. лв

Приходи от лихви по ДЦК 2 502 5 599

Нетни печалби/(загуби) от продажба/падеж на ДЦК (6) (51)

Разходи за лихви по депозитни и разплащателни сметки (491) (54)

 2 005 5 494

Нетна промяна в справедливата стойност на финансови  
активи на разположение за продажба  

(Загуби)/печалби, възникнали от преоценки през  

годината (1 949) (2 221)

 (1 949) (2 221)

5. РАЗХОД ПО ГАРАНТИРАНИ ВЛОГОВЕ В БАНКА С ОТНЕТ ЛИЦЕНЗ

През 2014 г. е отнет лицензът на Корпоративна търговска банка АД, в резултат на което за 
Фонда възниква задължение по гарантирани влогове в размер на 3 702 156 хил. лв. През 2015 г. задъл-
жението е увеличено с 1189 хил. лв., през 2016 г. с още 70 хил. лв., през 2017 г. то нараства с още 
184 хил. лв. и към 31 декември 2017 г. максималната обща сума на задълженията, които попадат в 
обхвата на гаранцията съгласно ЗГВБ, възлиза на 3 703 599 хил. лв. В тази сума са включени както 
сумите, подлежащи на изплащане, така и сумите за допълнително изплащане, при условие че отпад-
не основанието за наложените запори и блокировки. В общата сума те са включени по номиналната 
им стойност в размер на 2819 хил. лв., което представлява максималната сума, която може да бъде 
изплатена от ФГВБ след приключване на процеса по идентификация на правоимащите лица по специ-
ални сметки. Изплатените суми през 2017 г. са в размер на 3143 хил. лв. (за 2016 г.: 13 712 хил. лв., за 
2015 г.: 469 920 хил. лв. и за 2014 г.: 3 196 457 хил. лв.). Общата сума, изплатена от началната дата 
на изплащането – 4 декември 2014 г., до 31 декември 2017 г., възлиза на 3 683 232 хил. лв.

За съдебните дела, по които Фондът е осъден на втора инстанция и претендираните гаранции 
не са включени в предявените от Фонда вземания, Фондът е признал във финансовия отчет към  
31 декември 2017 г. задължения към вложители в банки с отнет лиценз в размер на 1071 хил. лв.

 2017 г. 2016 г. 

 хил. лв хил. лв

Разход по гарантирани влогове в банка  
с отнет лиценз, в т.ч.  

Увеличение на задължението по гарантирани влогове (184) (70)

Задължения по съдебни дела (1 071) –

Промяна в справедливата стойност на  

вземането от КТБ АД (н) (6 587) (112 464)

 (7 842) (112 534)
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Ръководството на Фонда очаква част от тези разходи (приложение 2.11.) да бъдат възстановени 
при осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на КТБ АД (н), 
в резултат на разпределение на събраната сума в зависимост от правата на кредиторите на 
банката. Фондът ще получи сума, която представлява пропорционална част от правото му на 
вземане вследствие на суброгацията.

6. ЛИХВИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА

 2017 г. 2016 г. 

 хил. лв хил. лв

Лихви по привлечени средства, в т.ч.  

Лихви по заем от МФ (15 381) (48 342)

Лихви и такси по заем от МБВР (8 066) (125)

Лихви и такси по заем от ЕБВР (9 373) (309)

Лихви по репо сделки с ДЦК, нетно 34 (3)

 (32 786) (48 779)

7. ДРУГИ ДОХОДИ И ЗАГУБИ, НЕТНО

 2017 г. 2016 г. 

 хил. лв хил. лв
Нетни печалби/(загуби) от преоценка и операции  
в чуждестранна валута (767) 328

Лихви за забава – –

 (767) 328

8. ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ

Административните разходи на двата фонда (ФГВБ и ФПБ), считано от 2016 г., са финансира-
ни от годишни такси, платени от всяка банка и клонове на банка по чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗГВБ, обхва-
нати от системата за гарантиране на влоговете в Република България, по реда на Наредба № 29 за 
определяне на реда на финансиране на административните разходи на ФГВБ. 

Общата сума на платените от банките такси през 2017 г. е в размер на 2707 хил. лв. (2016 г.: 
2512 хил. лв.) и представлява 0.0056% от средната стойност на сумата на гарантираните влогове 
в банките към 31 декември 2015 г., 31 март, 30 юни и 30 септември 2016 г. Приходите от такси за 
финансиране са признати до размера на отчетените административни разходи за 2017 г. Бюджет-
ните средства се съхраняват в БНБ.

Административните разходи се отчитат като преки разходи, свързани с дейността на ФГВБ, 
преки разходи, свързани с дейността на ФПБ, и общи/непреки разходи. Базата за разпределение на 
всички видове непреки административни разходи е еднаква. Разпределението на непреките адми-
нистративни разходи за всяка финансова година се извършва на база два критерия с относително 
тегло, което се определя едновременно с приемането на годишния бюджет за административните 
разходи. Критериите са: процентно съотношение на управляваните финансови активи (без вземания 
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от банки по суброгация) на ФГВБ и ФПБ към общата сума на същите за двата фонда към 31 декември 
на предходната година и процентно съотношение на отработеното време по фондове от членовете 
на УС и всички служители на ФГВБ към общото отработено от тях време за предходната година. 

През 2017 г. общите административни разходи са в размер на 2558 хил. лв., от тях тези, свър-
зани с дейността на ФГВБ, са в размер на 2417 хил. лв. (2016 г.: 1834 хил. лв.), а тези, свързани с 
дейността на ФПБ, са в размер на 141 хил. лв. (2016 г.: 100 хил. лв.).

 2017 г. 2016 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Приходи от финансиране на административните разходи 2 343 1 934

Административни разходи  

Възнаграждения и осигуровки на персонала (1 110) (942)

Възнаграждения и осигуровки по договори за управление (569) (407)

Възнаграждения на временно нает персонал (2) (3)

Поддръжка на офиса (85) (101)

Абонамент за информационни издания и мрежи (158) (154)

Амортизация (104) (77)

Командировки (28) (11)

Представителни мероприятия (10) (10)

Телекомуникационни и пощенски услуги (9) (11)

Обучение и квалификация (4) (4)

Други, нетно (479) (214)

Всичко административни разходи (2 558) (1 934)

Възнагражденията и осигуровките на персонала на стойност 1110 хил. лв. (2016 г.: 942 хил. лв.)  
се състоят от възнаграждения на персонала и социални осигуровки по трудови правоотношения 
в размер на 986 хил. лв. (2016 г.: 815 хил. лв.) и социални разходи в размер на 124 хил. лв. (2016 г.:  
127 хил. лв.).

Разходите по договори за управление включват възнагражденията и свързаните с тях социални 
осигуровки и социални разходи на членовете на Управителния съвет на Фонда.

Разходите за поддръжка на офиса включват основно разходи за местни данъци и такси, застра-
ховки, разходи за енергия (ел. енергия и топлоенергия), охрана, ремонти, вода, канцеларски и сани-
тарно-хигиенни материали и др.

Разходите за абонамент на информационни издания и мрежи включват абонамент за достъп до 
базата данни на една от основните информационни агенции – Блумбърг, абонаменти за дилърската 
и счетоводната програма, компютърни мрежи и интернет.

Другите разходи включват разходи за правни услуги и такси по дела, свързани с КТБ АД (н), нет-
но в размер на 107 хил. лв. (130 хил. лв. платени разходи, намалени с 23 хил. лв. възстановени разходи 
по спечелени от Фонда дела), както и начислени разходи по съдебни дела, свързани с КТБ АД (н) в 
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размер на 214 хил. лв. През 2016 г. разходите, свързани с правни услуги и такси по дела, свързани с 
КТБ АД (н), са в размер на 82 хил. лв. В другите разходи са включени още одиторски услуги, годишни 
такси за членство в Европейския форум на институциите за гарантиране на депозити и Междуна-
родната асоциация на институциите за гарантиране на депозити, банкови такси и други.

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Парични средства в брой 1 1

Разплащателни сметки в левове 466 977

Разплащателни сметки във валута 73 55

Депозитни сметки в левове 315 685 237 959

Депозитни сметки във валута 134 822 1 955

Сметки със специално предназначение 4 739 6 492

 455 786 247 439

Наличните към 31 декември 2017 г. парични средства са по разплащателни и депозитни сметки 
в Българската народна банка и по сметки със специално предназначение в обслужващите изпла-
щането на гарантираните влогове банки: Алианц Банк България АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена 
българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, СИБАНК ЕАД, 
УниКредит Булбанк АД, Централна кооперативна банка АД, Юробанк България АД.

Паричните средства по разплащателни сметки и срочни депозити в БНБ са представени в 
отчета за финансовото състояние по амортизируема стойност, определена по метода на ефектив-
ната лихва, т.е. заедно с начислената лихва.

Лихвените нива по разплащателните и депозитните сметки са:

 2017 г. 2016 г. 

Лихвени нива по разплащателни и депозитни  
сметки в оригинална валута 

Левове от –0.48% до –0.01% от –0.08% до –0.01%

Евро от –0.48% до –0.08% –0.08%

Щатски долари 0% 0%
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10. ЦЕННИ КНИЖА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА

А) Разпределение на книжата по оригинален матуритет

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж 
2017 г. стойност стойност  процент лихвен  
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Средносрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа  5 392 5 446 0.03 0.17 2021 г.

Дългосрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа 59 227 61 117 –0.247-6.00 –0.10-6.71 2018-2021 г.

 64 619 66 563   

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж 
2016 г. стойност стойност  процент лихвен  
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Средносрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа  105 785 110 315 4.25 1.27-3.88 2017 г.

Дългосрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа 99 299 103 078 –0.13-6.00 –0.21-6.71 2017-2021 г.

 205 084 213 393   
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Б) Разпределение на книжата по остатъчен матуритет

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж 
2017 г. стойност стойност  процент лихвен  
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Краткосрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа 30 525 31 984 0.00-6.00 2.00-6.70 2018 г.

Средносрочни 
лихвоносни държавни  
ценни книжа  34 094 34 579 –0.247-3.00 –0.10-2.51 2018-2021 г.

 64 619 66 563   

31 декември Номинална Справедлива Лихвен Ефективен Падеж 
2016 г. стойност стойност  процент лихвен  
   (купон) процент  
 хил. лв. хил. лв. % % 

Краткосрочни  
лихвоносни държавни  
ценни книжа 80 989 137 802 0.002-4.50 1.27-6.11 2017 г.

Средносрочни 
лихвоносни държавни  
ценни книжа  42 470 75 591 –0.127-6.00 –0.21-6.71 2018-2021 г.

 123 459 213 393   

Фондът има открити регистри на ценни книжа в следните първични дилъри, поддепозитари на 
ценни книжа: Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД, Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сосие-
те Женерал Експресбанк АД, УниКредит Булбанк АД и Ситибанк Европа АД – клон България.

Към 31 декември 2017 г. и към 31 декември 2016 г. Фондът има открити експозиции само към 
български суверенен дълг (български държавни облигации).
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11. ВЗЕМАНИЯ ОТ БАНКИ ПО СУБРОГАЦИЯ

Фондът е оценил към датата на баланса вземането по суброгация от КТБ АД (н) при  
осребряване на масата на несъстоятелността в размер на 695 003 хил. лв. (31 декември 2016 г.:  
701 590 хил. лв.; 31 декември 2015 г.: 814 054 хил. лв.; 31 декември 2014 г.: 855 545 хил. лв.). Повече  
информация за оценката е изложена в 2.11.  

12. ИМОТИ И ОБОРУДВАНЕ

 Земя и Офис Транспортни Общо 
 сгради оборудване  средства 
  и стопански  
  инвентар   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Отчетна стойност  

на 1 януари 2016 г. 1 005 374 51 1 430

Придобити – 100 – 100

Отписани – (50) – (50)

Отчетна стойност  

на 31 декември 2016 г. 1 005 424 51 1 480

Придобити – 16 – 16

Отписани – (18) (2) (20)

Отчетна стойност  

на 31 декември 2017 г. 1 005 422 49 1 476

Натрупана амортизация  

на 1 януари 2016 г. 370 338 51 759

Начислена амортизация за годината  34 21 – 55

Отписани амортизации  
на излезли активи – (50) – (50)

Натрупана амортизация  

на 31 декември 2016 г. 404 309 51 764

Начислена амортизация за годината  34 43 – 77

Отписани амортизации  
на излезли активи – (18) (2) (20)

Натрупана амортизация  

на 31 декември 2017 г. 438 334 49 821

Балансова стойност  

на 31 декември 2016 г. 601 115 – 716

Балансова стойност  

на 31 декември 2017 г. 567 88 – 655
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Към 31 декември 2017 г. Фондът притежава земя на стойност 163 хил. лв. (31 декември 2016 г.: 
163 хил. лв.) и сградa с балансова стойност 404 хил. лв. (31 декември 2016 г.: 438 хил. лв.) на обща 
стойност 567 хил. лв.

Към 31 декември 2017 г. и към 31 декември 2016 г. няма учредени тежести (ипотеки, залози) вър-
ху имотите и оборудването на Фонда.

13. НЕМАТЕРИАЛНИ И ДРУГИ АКТИВИ

А) Нематериални активи

  Софтуер 

  хил. лв.

Отчетна стойност на 1 януари 2016 г.  213

Придобити  44

Отчетна стойност на 31 декември 2016 г.  257

Придобити  28

Отчетна стойност на 31 декември 2017 г.  285

  
Натрупана амортизация на 1 януари 2016 г.  164

Начислена амортизация за годината  22

Натрупана амортизация на 31 декември 2016 г.   186

Начислена амортизация за годината  27

Натрупана амортизация на 31 декември 2017 г.  213

  
Балансова стойност на 31 декември 2016 г.  71

  
Балансова стойност на 31 декември 2017 г.  72

Б) Други активи

Другите активи включват:
 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Предплатени разходи 3 10

Разходи за бъдещи периоди 10 17

Предоставени аванси 5 4

 18 31 



69

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Годишен отчет 2017

14. ПРИВЛЕЧЕН РЕСУРС

 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Получен заем от МФ 510 731 563 935

Получен заем от МБВР 547 656 486 820

Получен заем от ЕБВР 584 353 582 409

Задължения към банки 8 798 73 959

 1 651 538 1 707 123

Задължението към МФ към 31 декември 2017 г. е в размер на 510 731 хил. лв. и представлява 
главница и начислени лихви по метода на ефективния лихвен процент. В изпълнение на клаузите 
по договора за заем през 2017 г. е извършено лихвено плащане към МФ в размер на 38 585 хил. лв.  
(2016 г.: 49 412 хил. лв.) при фиксиран лихвен процент 2.95. През юли 2017 г. е извършено частично 
предсрочно погасяване на заема от МФ в размер на 30 млн. лв. Към 31 декември 2017 г. непогасената 
главница е в размер на 500 млн. лв. (530 млн лв. към 31.12.2016 г.).

Задълженията към МБВР и ЕБВР са по държавногарантирани заеми в размер на 300 000 хил. 
евро всеки, като усвояването на средства по заема от МБВР е обвързано с постигането на опре-
делени индикатори.

Към 31 декември 2017 г. задължението към МБВР е в размер на 547 656 хил. лв. и представлява 
главница в размер на 280 000 хил. евро и начислени лихви по метода на ефективния лихвен процент. 
Лихвеният процент по първия транш на заема от Световната банка в размер на 250 000 хил. 
евро е фиксиран на 3 януари 2017 г. и влиза в сила от датата на следващото лихвено плащане. За 
целия период 15.06.2017-15.06.2026 г. лихвеният процент по транша от 250 000 хил. евро е 1.55%. За 
лихвения период 15.12.2016-14.07.2017 г. лихвеният процент е 0.63% (определен съгласно условията 
на договора 6M EURIBOR + 85 b.p. към датата на определяне).

 На 12.07.2017 г. е усвоен втори транш от заема в размер на 30 000 хил. евро при лихвен 
процент 0.58%, (определен съгласно условията на договора 6M EURIBOR + 85 b.p. към датата на 
определяне). Лихвеният процент по транша, който е в размер на 30 000 хил. евро, е фиксиран на 
19.07.2017 г. на 1.65% и влиза в сила от 21.07.2017 г. до 15.06.2026 г.

Задължението към ЕБВР е в размер на 584 353 хил. лв., от които 300 000 хил. евро главница 
и начислени лихви по метода на ефективния лихвен процент към 31 декември 2017 г. Лихвеният 
процент по заема от ЕБВР е фиксиран на 22 декември 2016 г., в сила от датата на следващото 
лихвено плащане. За целия период 19.06.2017-17.06.2025 г. лихвеният процент по заема е 1.525%. За 
лихвения период 19.12.2016-18.06.2017 г. лихвеният процент е 1% (определен съгласно условията на 
договора 6M EURIBOR + 100 b.p. към датата на определяне, но не по-малко от 1%).

Задълженията към банки представляват репо сделки с главници в размер на 8799 хил. лв. и  
1 хил. лв. начислен приход от лихви.

15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ГАРАНТИРАНИ ВЛОГОВЕ

В задължения по гарантирани влогове са представени:

– Задълженията по гарантирани влогове към 31 декември 2017 г., които са в размер на 20 367 
хил. лв. (31 декември 2016 г.: 23 326 хил. лв.), представляват разликата между 3 703 599 хил. лв. 
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(сбора от сумата на задължението по гарантирани влогове, вкл. гарантираната сума по запори и 
блокировки, в размер на 3 700 647 хил. лв., и максималната сума на условните задължения в размер на  
2952 хил. лв.) и сумата на изплатените от началото на възникването на задължението в размер на 
3 683 232 хил. лв. (31 декември 2016 г.: 3 680 089 хил. лв.).

– Провизии за съдебни дела в размер на 1071 хил. лв.

16. ФИНАНСИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

Средствата за финансиране на административните разходи към 31 декември 2017 г. са в раз-
мер на 849.5 хил. лв. (2016 г.: 690.8 хил. лв.) и представляват сбор от 727.6 хил. лв. ((събраните 
такси по Наредба № 29 за определяне на реда на финасиране на административните разходи на 
ФГВБ, намалени с разликата между събраните и изразходваните средства в размер на 577.7 хил. лв.  
(2512.5 хил. лв – 1934.8 хил. лв.) за 2016 г. и 149.9 хил. лв. (2707.5 хил. лв. – 2557.6 хил. лв.) за 2017 г.)) и 
121.9 хил. лв. авансово платени през 2017 г. такси от банките, които се отнасят за 2018 г.

17. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Задължения към бюджета 17 12

Задължения към персонала 104 86

Задължения за провизирани разходи по съдебни дела 214 –

Задължения към доставчици 18 101

 353 199

Задълженията към персонала включват текущи задължения за неизползван платен годишен 
отпуск от служители на Фонда в размер на 58 хил. лв. (31 декември 2016 г.: 52 хил. лв.) и дълго-
срочни задължения за обезщетения при пенсиониране в размер на 46 хил. лв. (31 декември 2016 г.:  
34 хил. лв.). Задълженията за провизирани разходи по съдебни дела включват адвокатски възнаграж-
дения и държавни такси. Задълженията към доставчици са в размер на 18 хил. лв. (31 декември  
2016 г.: 101 хил. лв.) и включват разходи, отнасящи се за 2017 г.

18. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

В хода на обичайната си дейност Фондът е изложен на различни финансови рискове, най-важните 
от които са: пазарен (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови 
риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление 
на риска е фокусирано върху трудностите за прогнозиране на финансовите пазари и за постигане 
минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансо-
вото състояние на Фонда. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават 
с помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се оценят адекватно пазарните об-
стоятелства на правените от него инвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни 
средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

Ръководството се стреми към подобряване на методите за оценка и управление на рисковете 



71

Фонд за гарантиране на влоговете в банките

Годишен отчет 2017

пред инвестиционния портфейл: кредитен, ликвиден, лихвен и валутен риск, при изпълнение на основ-
ните си функции – сигурно инвестиране на средствата и изплащане на гарантираните влогове в 
банките.

С цел минимизиране на рисковете Фондът поддържа модифицирана средна продължителност 
на портфейла не по-голяма от 1.5 и определя лимити по депозити и сделки с ценни книжа с клауза за 
обратно изкупуване (репо сделки) с банките, както и лимит за валутната експозиция.

Ръководството на Фонда регулярно разглежда инвестиционната стратегия и наблюдава струк-
турата на финансовите активи и пасиви, като за целта редовно се предоставя информация от от-
делите „Оценка на риска и анализи·, „Трежъри·, „Финансово-счетоводен· и „Гарантиране на влоговете 
и банкова несъстоятелност·.

Структурата на финансовите активи и пасиви на Фонда към 31 декември по категории е 
посочена по-долу:

 31.12.2017 г. 31.12.2016 г. 

 хил. лв. хил. лв.

Финансови активи  

Категория „Кредити и вземания”  

Парични средства и парични еквиваленти 455 786 247 439

Категория „Финансови активи на  
разположение за продажба”  

Държавни ценни книжа на разположение за продажба 66 563 213 393

Вземания от банки по суброгация 695 003 701 590

 1 217 352 1 162 422

Финансови пасиви  

Категория „Други финансови пасиви”  

Получен заем от МФ 510 731 563 935

Получен заем от МБВР 547 656 486 820

Получен заем от ЕБВР 584 353 582 409

Привлечен ресурс от банки 8 798 73 959

Задължения по гарантирани влогове 21 438 23 326

Други задължения 353 199

 1 673 329 1 730 648

Към 31 декември 2017 г. и 31 декември 2016 г. Фондът няма открити условни финансови 
ангажименти.
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Пазарен риск

a) Валутен риск

Валутният риск е свързан с негативното движение на валутните курсове на други валути 
спрямо отчетната валута – българския лев, при бъдещите операции по признатите валутни активи 
и пасиви в отчета за финансовото състояние. Фондът е изложен на валутен риск от промяна на 
щатския долар спрямо българския лев за откритите си експозиции, деноминирани в щатски долари. 
Доколкото съществуващите експозиции са краткосрочни и съгласно инвестиционната политика 
има определен максимален лимит на експозицията в щатски долари, ръководството счита, че рис-
кът е контролиран. Фондът няма други открити валутни рискове, тъй като останалите операции 
са сделки, деноминирани в български левове и/или евро, а българският лев е с фиксиран курс спрямо 
еврото по закон.

Таблиците по-долу обобщават експозицията на Фонда към валутния риск:

Валутен структурен анализ

Към 31 декември 2017 г. български евро щатски Общо 
 левове  долари   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 320 890 134 894 2 455 786

Ценни книжа на разположение за продажба 16 261 44 672 5 630 66 563

Вземания от банки по суброгация 695 003 – – 695 003

 1 032 154 179 566 5 632 1 217 352 

    
Финансови пасиви    

Получен заем от МФ 510 731 – – 510 731

Получен заем от МБВР – 547 656 – 547 656

Получен заем от ЕБВР – 584 353 – 584 353

Привлечен ресурс от банки 8 798 – – 8 798

Задължения по гарантирани влогове 21 438 – – 21 438

Други задължения 353 – – 353

 541 320 1 132 009 – 1 673 329
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Към 31 декември 2016 г. български евро щатски Общо 
 левове  долари   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 245 429 2 008 2 247 439

Ценни книжа на разположение за продажба 38 800 165 063 9 530 213 393

Вземания от банки по суброгация 701 590 – – 701 590

 985 819 167 071 9 532 1 162 422

    
Финансови пасиви    

Получен заем от МФ 563 935 – – 563 935

Получен заем от МБВР – 486 820 – 486 820

Получен заем от ЕБВР – 582 409 – 582 409

Привлечен ресурс от банки 73 959 – – 73 959

Задължения по гарантирани влогове 23 326 – – 23 326

Други задължения 179 – 20 199

 661 399 1 069 229 20 1 730 648

Анализ на валутната чувствителност

В таблицата по-долу е представена валутната чувствителност при 10% увеличение/намаление 
на текущите обменни курсове на българския лев спрямо щатския долар на база структурата на ва-
лутните активи и пасиви на Фонда към 31 декември и при предположение, че се игнорира влиянието 
на останалите променливи величини. Ефектът е измерен и представен като влияние върху резулта-
та от дейността и директно върху нетните активи при равни други условия.

                                                                                                                             

Щатски долари

 2017 г.  2016 г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Финансов резултат (печалба или загуба) – увеличение 563 953

Нетни активи (през финансовия резултат) – увеличение 563 953

Финансов резултат (печалба или загуба) – намаление (563) (953)

Нетни активи (през финансовия резултат) – намаление (563) (953)

При увеличение с 10% на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект върху 
резултата от дейността на Фонда за период от година би бил увеличение с 563 хил. лв. (31 декем-
ври 2016 г.: 953 хил. лв.) поради влиянието най-вече на експозицията в ценни книжа, деноминирани в 
долари. Съответно същият ефект би имало и върху нетните активи. 
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При намаление с 10% на курса на щатския долар спрямо българския лев крайният ефект върху 
резултата на Фонда би бил равен, но с обратен знак на посочения по-горе при увеличението.

Ръководството е на мнение, че посоченият по-горе анализ на валутната чувствителност на 
база балансовата структура на валутните активи и пасиви отразява и валутната чувствителност 
на Фонда през отчетната година.

б) Ценови риск

Фондът е изложен на ценови риск по отношение на притежаваните от него ценни книжа, кла-
сифицирани „на разположение за продажба·. За да минимизира този риск, както беше споменато по-
горе, Фондът инвестира ликвидните средства в български държавни ценни книжа. Ръководството е 
установило процедури за текущо наблюдение на промените в цените, доходността и матуритетна-
та структура на притежаваните държавни ценни книжа и съответно за предприемане на своевре-
менни мерки и действия при наличие на индикатори за по-трайни негативни тенденции.

Анализът на чувствителността на Фонда спрямо цените на дълговите ценни книжа, държани 
от него, е направен на база състоянието и структурата на инвестициите към 31 декември. Ако 
тези цени се бяха променили с 3% увеличение/намаление, ефектът към тази дата би се отразил ди-
ректно върху нетните активи, доколкото дълговите ценни книжа са класифицирани на разположение 
за продажба и тяхната преоценка се отчита директно като компонент от тях. Този ефект би бил 
следният:

 2017 г. 2016 г. 

 хил. лв.  хил. лв. 

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход –  

преоценъчен резерв ФА) – увеличение 1 997 6 402

Нетни активи (през друг компонент на всеобхватния доход –  

преоценъчен резерв ФА) – намаление (1 997) (6 402)

в) Лихвен риск

Лихвеният риск произтича от възможността промените в лихвените проценти да доведат 
до промяна в бъдещите парични потоци или промяна в справедливата стойност на финансовите 
инструменти.

Фондът притежава значителна част лихвоносни активи. Независимо от това приходите и опе-
ративните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени рав-
нища, тъй като активите са основно с фиксиран лихвен процент. Доходността по депозитите на 
Фонда в БНБ следва референтните котировки на Банката за международни разплащания – Базел.

Таблицата по-долу представя структурата на финансовите инструменти в зависимост от 
характера на договорните лихвени потоци.
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31 декември 2017 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо 
 лихвен % лихвен %   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 539 450 507 4 740 455 786

Ценни книжа на разположение за продажба 23 940 42 623 – 66 563

Вземания от банки по суброгация – – 695 003 695 003

 24 479 493 130 699 743 1 217 352

Финансови пасиви    

Получен заем от МФ – 510 731 – 510 731

Получен заем от МБВР – 547 656 – 547 656

Получен заем от ЕБВР – 584 353 – 584 353

Привлечен ресурс от банки – 8 798 – 8 798

Задължения по гарантирани влогове – – 21 438 21 438

Други задължения – – 353 353

 – 1 651 538 21 791 1 673 329

31 декември 2016 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо 
 лихвен % лихвен %   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 1 032 239 914 6 493 247 439

Ценни книжа на разположение за продажба 36 886 176 507 – 213 393

Вземания от банки по суброгация – – 701 590 701 590

 37 918 416 421 708 083 1 162 422

Финансови пасиви    

Получен заем от МФ – 563 935 – 563 935

Получен заем от МБВР 486 820 – – 486 820

Получен заем от ЕБВР – 582 409 – 582 409

Привлечен ресурс от банки – 73 959 – 73 959

Задължения по гарантирани влогове – – 23 326 23 326

Други задължения  – – 199 199

 486 820 1 220 303 23 525 1 730 648
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Таблицата по-долу обобщава лихвения риск. Тя включва финансовите инструменти на Фонда, 
представени по балансова стойност, категоризирани по по-ранната от двете дати – датата на 
промяна на лихвения процент по договор или датата на падежа.

31 декември 2017 г. до 1 м. 1-3 м. 3-6 м. 6-12 м. над 1 г. нелихвени Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Финансови активи       

Парични средства  
и парични  
еквиваленти     540 27 969 263 731 158 807 – 4 739 455 786

Ценни книжа на  
разположение за  
продажба 34 670 – – 21 212 10 681 – 66 563

Вземания от банки  
по суброгация – – – – – 695 003 695 003

 35 210 27 969 263 731 180 019 10 681 699 742 1 217 352

 
Финансови пасиви       

Получен заем от МФ – – – – 510 731 – 510 731

Получен заем от МБВР – – – – 547 656 – 547 656

Получен заем от ЕБВР – – – – 584 353 – 584 353

Привлечен ресурс  
от банки 8 798 – – – – – 8 798

Задължения по  
гарантирани влогове  – – – – – 21 438 21 438

Други задължения – – – – – 353 353

 8 798 – – – 1 642 740 21 791 1 673 329
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31 декември 2016 г. до 1 м. 1-3 м. 3-6 м. 6-12 м. над 1 г. нелихвени Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. 

Финансови активи       

Парични средства  
и парични  
еквиваленти 1 032 27 997 188 966 22 951 – 6 493 247 439

Ценни книжа на  
разположение за  
продажба 49 506 14 742 – 110 399 38 746 – 213 393

Вземания от банки  
по суброгация – – – – – 701 590 701 590

 50 538 42 739 188 966 133 350 38 746 708 083 1 162 422

 
Финансови пасиви       

Получен заем от МФ – – – – 563 935 – 563 935

Получен заем от МБВР – – 486 820 – – – 486 820

Получен заем от ЕБВР – – – – 582 409 – 582 409

Привлечен ресурс  
от банки 73 959 – – – – – 73 959

Задължения по  
гарантирани влогове  – – – – – 23 326 23 326

Други задължения – – – – – 199 199

 73 959 – 486 820 – 1 146 344 23 525 1 730 648

Чувствителност към лихвен риск 

Таблицата по-долу показва чувствителността на Фонда при възможни промени в лихвения про-
цент на база структурата на активите и пасивите към края на отчетния период и при предположе-
ние, че се игнорира влиянието на останалите променливи величини.

Тъй като Фондът разполага основно с финансови инструменти с фиксиран доход – дългови 
ценни книжа, промяната в лихвените проценти би повлияла основно върху доходността на ценните 
книжа, класифицирани на разположение за продажба, т.е. върху отчета за резултата от дейността 
и съответно директно в нетните активи. Ефектът от чувствителността към лихвения риск върху 
нетните активи е изчислен чрез преоценка на сконтовите ценни книжа и ценните книжа с фиксиран 
купонен лихвен процент към края на отчетния период в резултат от предполагаема промяна на лих-
вените проценти – като се предполага, че промяната в лихвените проценти ще доведе до пропор-
ционална промяна в доходността по тези инструменти.
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Валута Увеличение/(намаление)  Чувствителност 
 в процентни пунктове на нетните активи

 2017 г. 2017 г. 

  хил. лв.

Левове +1 (175)

Евро +1 (317)

Щатски долари +1 –

Левове -1 175

Евро -1 317

Щатски долари -1 –

Валута Увеличение/(намаление)  Чувствителност 
 в процентни пунктове на нетните активи

 2016 г. 2016 г. 

  хил. лв.

Левове +1 (136)

Евро +1 (1 155)

Щатски долари +1 –

Левове -1 136

Евро -1 1 155

Щатски долари -1 –

Кредитен риск

Кредитен риск е основно рискът, при който Фондът няма да бъде в състояние да събере в оби-
чайно предвидените срокове своите вземания. Ръководството на Фонда целенасочено се стреми да 
разпредели кредитния риск в рамките на съществуващите възможности по закон за инвестиране на 
акумулираните средства – част от инвестициите са в държавни ценни книжа и част – в депозити 
по сметки в БНБ. Съотношението на инвестициите в държавни ценни книжа, в депозити по сметки 
в БНБ и вземания от банки по суброгация, признати в отчета за финансовото състояние към 31 де-
кември, в структурата на активите е, както следва:

 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

Парични средства и парични еквиваленти 37% 21%

Държавни ценни книжа на разположение за продажба 6% 19%

Вземания от банки по суброгация 57% 60%
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Кредитният риск от концентрация в български държавни облигации, класифицирани на разполо-
жение за продажба, се оценява като минимален и управляем, доколкото са ценни книжа, издадени и 
гарантирани от българската държава, която обслужва редовно задълженията по дълга си. Кредит-
ният рейтинг на даден емитент е оценка за възможността му да обслужва задълженията си при 
настъпване на техния падеж, изготвяна от специализирана рейтингова агенция въз основа на задъл-
бочен финансов анализ. В таблицата по-долу е представен кредитният рейтинг по дългосрочните 
задължения на България, определен от три международни рейтингови агенции:

31.12.2017 г.   Рейтинг     Перспектива

 В чуждестранна В местна 
  валута валута
 
Стандарт енд Пуърс BBB- BBB- Стабилна

Муудис Baa2 Baa2 Стабилна

Фич BBB BBB Стабилна

   

31.12.2016 г.   Рейтинг     Перспектива

 В чуждестранна В местна 
  валута валута
 
Стандарт енд Пуърс BB+ BB+ Стабилна

Муудис Baa2 Baa2 Стабилна

Фич BBB- BBB Стабилна

Експозицията към кредитен риск се наблюдава и оценява регулярно от ръководството на Фонда.

Анализ на чувствителността на вземането на ФГВБ от КТБ АД (н) 

Анализът на чувствителността на вземането на ФГВБ от КТБ АД (н) спрямо събраните 
средства от кредитния портфейл на КТБ АД (н) се извършва, като се оценява промяната на 
брутната стойност на очакваните парични потоци за ФГВБ и на нетната настояща стойност на 
очакваните потоци за ФГВБ при промяна на очакваните парични потоци от кредитния портфейл 
на КТБ АД (н). При промяна на събраните средства от кредитния портфейл на КТБ АД (н) с +/-20% 
брутната стойност на очакваните парични потоци за ФГВБ и на нетната настояща стойност на 
очакваните парични потоци ще се увеличат/намалят с +/-5.80% или +/-48.401 млн. лв. и +/-5.23% или 
+/-36.340 млн. лв. 

Таблицата по-долу показва чувствителността на вземането на Фонда от КТБ АД (н) при въз-
можни промени в събраните средства от кредитния портфейл на КТБ АД (н) при предположение, че 
се игнорира влиянието на останалите променливи величини.
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Анализ на чувствителността на вземането на ФГВБ от КТБ АД (н)

 Изменение на     Изменение на Изменение на
 очакваните брутната   нетната
 парични потоци стойност на настояща
 от кредитния очакваните стойност на
 портфейл парични очакваните
  потоци за  потоци за
  ФГВБ ФГВБ
 
+20% от кредитния портфейл 20% 5.80% 5.23%

Базов сценарий 0% 0.00% 0.00%

-20% от от кредитния портфейл -20% -5.80% -5.23%

Ликвиден риск 

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Фондът да не бъде в състояние да по-
срещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръководството провежда кон-
сервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален 
ликвиден запас парични средства за добра способност за финансиране на дейността си. Във връзка 
с процеса на изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД Фондът започна да сключва репо сдел-
ки с местни банки, посредством които се управлява краткосрочната ликвидност и се осигуряват 
парични средства срещу обезпечение с ценни книжа от портфейла. Допълнително, съгласно ЗГВБ 
Фондът има право да събира извънредни премийни вноски от банките членки и да ползва заеми при 
условия и по ред, определени от Управителния съвет на Фонда (чл. 18 от ЗГВБ). Към 31 декември  
2017 г. Фондът има неусвоен лимит в размер на 325 000 хил. лв. по договора за заем от Министер-
ството на финансите и 20 000 хил. евро по заемното споразумение с МБВР.

Таблицата по-долу включва финансовите инструменти на Фонда, категоризирани по остатъч-
ния срок до договорния падеж, на база несконтирани договорни парични потоци.
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Матуритетен анализ

31 декември 2017 г. 1-3 м. 3-12 м. 1-2 г. 2-5 г.  над 5 г. Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи      

Парични средства и  
парични еквиваленти 33 249 422 538 – – – 455 787

Ценни книжа на  
разположение за  
продажба 22 840 21 276 12 139 10 392 – 66 647

Вземания от банки  
по суброгация – 523 543 125 939 184 737 – 834 219

 56 089 967 357 138 078 195 129 – 1 356 653

Финансови пасиви      

Получен заем от МФ – 14 961 14 750 514 750 – 544 461

Получен заем от МБВР – 8 645 8 583 52 808 541 835 611 871

Получен заем от ЕБВР – 8 922 8 948 172 471 450 107 640 448

Привлечен ресурс  
от банки 8 798 – – – – 8 798

Задължения по  
гарантирани влогове – – – 21 438 – 21 438

Други задължения 139 214 – – – 353

 8 937 32 742 32 281 761 467 991 942 1 827 369
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31 декември 2016 г. 1-3 м. 3-12 м. 1-2 г. 2-5 г.  над 5 г. Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи      

Парични средства и  
парични еквиваленти 76 514 170 892 – – – 247 406

Ценни книжа на  
разположение за  
продажба 40 145 111 895 44 507 22 917 – 219 464

Вземания от банки  
по суброгация – 453 729 93 123 286 010 – 832 862

 116 659 736 516 137 630 308 927 – 1 299 732

Финансови пасиви      

Получен заем от МФ – 38 585 15 635 561 270 – 615 490

Получен заем от МБВР – 3 347 3 368 9 470 499 892 516 077

Получен заем от ЕБВР – 2 966 13 386 26 868 604 657 647 877

Привлечен ресурс  
от банки 73 952 – – – – 73 952

Задължения по  
гарантирани влогове – – – 23 326 – 23 326

Други задължения 199 – – – – 199

 74 151 44 898 32 389 620 934  1 104 549 1 876 921

Справедливи стойности

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде 
разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независи-
ми, желаещи и информирани контрагенти. 

 Политиката на Фонда е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност 
на финансовите активи и пасиви, най-вече за които съществуват котировки на пазарни цени. Спра-
ведливата стойност на финансовите инструменти, търгувани на активни пазари, се базира на 
котирани цени към края на отчетния период. Котираните пазарни цени са текущите цени „купува·. 
Справедливата стойност на държавните ценни книжа е определена на база пазарни цени на книжа, 
търгувани на активни пазари към края на отчетния период, ниво 1 (Level 1) в йерархията на спра-
ведливите стойности.

Справедливата стойност на финансовите инструменти, които не се търгуват на активни 
пазари, се определя чрез оценъчни методи, които се базират на различни оценъчни техники и 
предположения на ръководството, направени на база пазарните условия към края на отчетния период. 
Справедливата стойност на вземането от КТБ АД (н) в йерархията на справедливите стойности 
е от ниво 3 (Level 3).

Ръководството на Фонда счита, че при съществуващите обстоятелства представените в 
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отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надежд-
ни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

19. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ С ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, ОРГАНИ И ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ

В съответствие със специалния статут и функции на Фонда, както и съгласно законовите 
изисквания, институции, с които той има регулярни отношения, са Министерството на финансите, 
Българската народна банка и Асоциацията на банките в България.

Общото управление на Фонда се осъществява от УС в състав, избран съгласно ЗГВБ (Приложе-
ние № 1.).

Акумулираните средства на Фонда от вноските на банките в съответствие със законовите 
изисквания се инвестират в ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, и в 
краткосрочни депозити в БНБ (Приложения №№ 9. и 10.). Ценните  книжа, в които Фондът инвести-
ра, се придобиват както на първичния пазар, чрез участие в аукциони, организирани и провеждани от 
Българската народна банка, така и на вторичния пазар.

Във връзка с изплащане на гарантираните влогове в КТБ АД на 3 декември 2014 г. Фондът е 
сключил договор за заем с Министерството на финансите в размер до 2 000 000 хил. лв., от кои-
то към 31 декември 2015 г. са усвоени 1 675 000 хил. лв. През 2016 г. и 2017 г. не са усвоявани нови 
траншове. Фондът е погасил предсрочно 1 175 000 хил. лв. и към 31 декември 2017 г. непогасената 
главница е в размер на 500 000 хил. лв.

На 23 януари 2015 г. Фондът е сключил договор за особен залог на вземания с държавата, 
въз основа на който учредява по реда на Закона за особените залози и във връзка с чл. 18, ал. 5 
от ЗГВБ (отменен) в полза на Република България особен залог на свои вземания в общ размер на  
2 000 000 хил. лв., представляващи настоящи и бъдещи вземания за годишни премийни вноски във 
ФГВБ до 2020 г., както и вземания, за които Фондът се е суброгирал по реда на чл. 24 от ЗГВБ (от-
менен).

На 9 юни 2016 г. Народното събрание е приело закони за ратифициране на Гаранционните спо-
разумения между Република България, от една страна, и Международната банка за възстановяване 
и развитие и Европейската банка за възстановяване и развитие, от друга страна, във връзка с дър-
жавногарантираните заеми от двете институции за ФГВБ.

20. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

На 9 март 2018 г. Международната банка за възстановяване и развитие потвърди изпълнение-
то на индикатор, с който е обвързано усвояването на средства по заема. На 19 март 2018 г. УС на 
Фонда взе решение за усвояване на оставащите 20 млн. евро и конвертиране на лихвения процент 
по този транш от плаващ към фиксиран за целия период до падежа.
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Доклад за дейността на ФПБ за 2017 г.

Фондът за преструктуриране на банки е създаден през август 2015 г.

Адресът и седалището на управление на Фонда за преструктуриране на банки е гр. София, ул. 
„Владайска· № 27.

ФПБ осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за възстановяване и пре-
структуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за гарантиране на 
влоговете в банките и Закона за Българската народна банка. Целта му е да съдейства за ефектив-
ното протичане на процеса по преструктуриране на кредитни институции при условията и по реда 
на ЗВПКИИП, като участва във финансиране на преструктурирането им. ФПБ се финансира от оп-
ределени от БНБ годишни вноски от банките и се управлява от Управителния съвет на ФГВБ. ФПБ 
не е самостоятелно юридическо лице и разходите, свързани с управлението му, са част от общите 
административни разходи на ФГВБ, които се финансират от годишни такси от банките, обхванати 
от системата за гарантиране на влоговете в Република България.

Преглед на дейността

Основна цел на ФПБ е финансиране на прилагането на инструментите за преструктуриране на 
кредитни институции, за които Българската народна банка е издала лиценз за извършване на бан-
кова дейност, клонове в Република България на кредитни институции от трети държави и клонове в 
Република България на кредитни институции със седалище в други държави членки.

ФПБ се финансира от годишни вноски, определени от БНБ в качеството ґ на орган по пре-
структуриране на банки. БНБ определя общата сума на годишните вноски за съответната година, 
като отчита фазата на икономическия цикъл и съответстващото въздействие върху финансовото 
състояние на банките. Индивидуалната годишна вноска за всяка банка е пропорционална на отно-
сителния дял на сумата на задълженията на банката или клона от трета държава (с изключение на 
собствения капитал), намалена с размера на гарантираните влогове в тази банка или клон, спрямо 
общите задължения на всички банки и клонове от трети държави (с изключение на собствения капи-
тал), намалени с общия размер на гарантираните влогове. Размерът на вноската отчита и рисковия 
профил на банката или клона и се изчислява в съответствие с правилата, определени от Делегиран 
регламент (ЕС) 2015/63 на Комисията от 21 октомври 2014 година.

Средствата на ФПБ могат да се инвестират при спазване на принципите на сигурност, лик-
видност и диверсификация във финансови инструменти, както следва: депозити в левове и в евро 
или в други финансови инструменти, предлагани от БНБ; депозити в евро при чуждестранни банки, 
които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен 
рейтинг; дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди държави, чуждес-
транни банки, чуждестранни финансови институции, международни финансови организации, чуждес-
транни агенции или други чуждестранни дружества, които инструменти или емитенти имат един 
от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг.

Фондът за преструктуриране на банки има право да извършва репо сделки в евро с чуждестран-
ни банки, чуждестранни финансови институции или международни финансови организации, които 
имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рей-
тинг, и да предоставя в заем срещу еквивалентно обезпечение притежаваните от него дългови 
инструменти на чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или международни фи-
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87Годишен отчет 2017

нансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две 
агенции за кредитен рейтинг. При спазване на изискванията на ЗВПКИИП и ЗБНБ средствата на 
ФПБ могат да бъдат възлагани за управление на БНБ срещу възнаграждение.

Управителният съвет на ФГВБ e приел рамка за управление на средствата на ФПБ, включва-
ща Инвестиционна политика на Фонда за преструктуриране на банки и съответните ограничения 
и правила за инвестиране на средствата на ФПБ съобразно изисквания на ЗВПКИИП. През 2017 г. 
средствата на ФПБ са инвестирани в депозити в левове в БНБ.

Анализ на основни показатели за резултата от дейността

В съответствие с разпоредбите на ЗВПКИИП през април 2017 г. Управителният съвет на БНБ 
определи годишните вноски за 2017 г. на банките към Фонда за преструктуриране на банки в размер 
на 111 274 хил. лв. Всички банки внесоха дължимите вноски в срок. Към 31 декември 2017 г. ФПБ 
разполага със средства в размер на 288 784 хил. лв., налични по сметки в БНБ (31 декември 2016 г.: 
177 825 хил. лв.).

Разходите за лихви по сметки в БНБ през 2017 г. са в размер на 315 хил. лв. (2016 г.: 35 хил. лв.). 
Управлението на финансовите рискове е представено в т. 6 от приложенията към Годишния финан-
сов отчет.

ФПБ се управлява от Управителния съвет на ФГВБ. ФПБ не заплаща такса за управление на ФГВБ. 
Управителният съвет на ФГВБ е определил звена в структурата на ФГВБ, които го подпомагат при 
упражняване на функциите му по управление и използване на ФПБ. При необходимост от изпълнение 
на функциите си по инструментите „Мостова институция· и „Инструмент за обособяване на 
активи· – глави единадесета и дванадесета от ЗВПКИИП, Управителният съвет на ФГВБ ще се 
подпомага от звено, което е отделно и независимо от структурните звена, ангажирани със задачи 
по гарантиране на влоговете в банките. Към 31 декември 2017 г. не съществува необходимост от 
създаването на такова звено.

Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен го-
дишният финансов отчет 

Управителният съвет потвърждава, че не са настъпили важни събития след датата, към която 
е съставен годишният финансов отчет.

Вероятно бъдещо развитие 

БНБ в качеството ґ на орган по преструктуриране взема решение за използване на средствата 
от ФПБ единствено в съответствие с целите на преструктурирането и възлага на Управителния 
съвет на ФГВБ изпълнението на това решение. През 2017 г. не са предприемани действия по пре-
структуриране на банки и не са използвани средства от ФПБ. 

Отговорности на ръководството 

Според ЗВПКИИП Управителният съвет на ФГВБ изготвя финансовия отчет за всяка финансова 
година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на ФПБ към края на годината и 
неговите финансови резултати.
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Управителният съвет на ФГВБ потвърждава, че е прилагана последователно адекватна сче-
товодна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2017 г. е спазен 
принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Управителният съвет на ФГВБ също така потвърждава, че се е придържал към действащите 
Международни стандарти за финансова отчетност, като финансовите отчети са изготвени на 
принципа на действащото предприятие.

Този доклад е приет от Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките 
на 19 март 2018 г. и е подписан от негово име от:

Радослав Миленков 
Председател на Управителния съвет 

на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
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ОТЧЕТ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ДЕЙНОСТТА

за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

 Приложения 2017 г. 2016 г.

  хил. лв. хил. лв.

Годишни вноски  3 111 274 95 688

Разходи за лихви по депозити  

и разплащателни сметки 4  (315) (35)

РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА   110 959 95 653

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2017 г.

 Приложения 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

  хил. лв. хил. лв.

АКТИВИ      

Парични средства в банка  5 288 784 177 825

ОБЩО АКТИВИ   288 784 177 825

ПАСИВИ   – –

НЕТНИ АКТИВИ   288 784 177 825

Приложенията от страници 96 до 105 са неразделна част от финансовия отчет
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

 Приложения 2017 г. 2016 г.

  хил. лв. хил. лв.

Парични потоци от основна дейност    

Получени годишни вноски от банките   111 274 95 688

Нетни парични потоци от основна дейност   111 274 95 688

Парични потоци от инвестиционна дейност   

Плащания, свързани с парични средства  (315) (35)

Нетни парични потоци от  

инвестиционна дейност  (315) (35)

Увеличение на паричните средства през годината   111 959 95 653

Парични средства и парични еквиваленти  

на 1 януари   177 825 82 172

Парични средства и парични еквиваленти  

на 31 декември  5 288 784 177 825

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В НЕТНИТЕ АКТИВИ

за годината, приключваща на 31 декември 2017 г.

  

    Нетни активи 

    хил. лв.

Салдо на 1 януари 2016 г.      82 172 

Резултат за годината     95 653

Общо всеобхватен резултат    95 653

Салдо на 31 декември 2016 г.    177 825

Резултат за годината     110 959

Общо всеобхватен резултат    110 959

Салдо на 31 декември 2017 г.    288 784

Приложенията от страници 96 до 105 са неразделна част от финансовия отчет
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за 2017 г.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за Фонда за преструктуриране на банки

Фондът за преструктуриране на банки е основан със Закона за възстановяване и преструкту-
риране на кредитни институции и инвестиционни посредници. ФПБ се управлява от Управителния 
съвет на ФГВБ и не е самостоятелно юридическо лице.

Адресът и седалището на управление на ФПБ са адресът и седалището на ФГВБ: гр. София, ул. 
„Владайска· № 27.

Регулаторна рамка на дейността на Фонда за преструктуриране на банки

Дейността на Фонда за преструктуриране на банки е регламентирана със Закона за възстано-
вяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, Закона за гаран-
тиране на влоговете в банките и Закона за Българската народна банка.

Целта на ФПБ е да съдейства за ефективното протичане на процеса по преструктуриране на 
кредитни институции при условията и по реда на ЗВПКИИП, като участва във финансиране на пре-
структурирането им.

При изготвянето на настоящия финансов отчет не са използвани управленски преценки.

БНБ в качеството ґ на орган по преструктуриране взема решение за използване на средствата 
от ФПБ единствено в съответствие с целите на преструктурирането и възлага на Управителния 
съвет на ФГВБ изпълнението на това решение.

Към 31 декември 2017 г. съставът на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влогове-
те в банките е следният:

- Радослав Миленков – председател на УС на ФГВБ, определен с Решение № 355 на Министерския 
съвет от 21.05.2015 г.;

- Нели Кордовска – заместник-председател на УС на ФГВБ, определена с Решение № 7 на УС на 
БНБ от 15.01.2015 г.;

- Бисер Манолов – член, определен с Решение от 14.04.2015 г. на УС на Асоциацията на банките в 
България;

- Борислав Стратев – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и заместник-
председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г.;

- Валери Димитров – член, определен със Заповед № 92-0077 на председателя на УС и заместник-
председателя на УС на ФГВБ от 22.07.2015 г.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Счетоводни политики

Счетоводните политики, посочени по-долу, са следвани при съставянето на финансовия отчет. 
Възприетите счетоводни политики са последователни с тези, прилагани през предходния отчетен 
период, освен ако не е упоменато друго.
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База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на Фонда за преструктуриране на банки е изготвен в съответствие с 
Международните стандарти за финансово отчитане и разясненията, издадени от Комитета за 
разяснения на Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския съюз. 
МСФО, приети от ЕС, е общоприетото наименование на рамка с общо предназначение за достоверно 
представяне, еквивалентно на дефиницията на рамката, въведена в § 1, т. 8 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за счетоводството – „Международни счетоводни стандарти·.

Финансовият отчет е представен в български левове (лв.) и всички показатели са закръглени 
до най-близките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако не е упоменато друго.

Принцип на историческата цена

Настоящият финансов отчет е изготвен при спазване принципа на историческата цена.

2.1. Нови и изменени стандарти и разяснения, приети от Фонда за преструктуриране 

на банки 

a) Нови стандарти и разяснения, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.

Следните стандарти и разяснения, приети от ЕС, се прилагат за първи път към финансовите 
отчетни периоди, започващи на 1 януари 2017 г.:

• Изменения в МСС 12 – Признаване на отсрочени данъчни активи за нереализирани загуби

Измененията дават разяснения относно отчитането на отсрочените данъчни активи за нере-
ализирани загуби, за да се преодолеят различията, които възникват в практиката при прилагането 
на МСС 12 по отношение на: приспадаеми временни разлики, възникващи от намаление в справед-
ливата стойност; възстановяване на активи по стойност, по-голяма от тяхната балансова стой-
ност; наличие на вероятна бъдеща облагаема печалба; комбинирано спрямо индивидуално оценяване. 

Предвид това, че ФПБ е освободен от заплащането на държавни и местни данъци и такси по 
операциите по финансиране на действия по преструктуриране съгласно ЗВПКИИП, измененията на 
стандарта не са оказали влияние върху финансовото състояние или резултата от дейността на 
ФПБ. 

• МСС 7 Отчет за паричните потоци (Изменения): Инициатива по оповестяване

Целта на измененията е да позволи на потребителите на финансови отчети да оценят про-
мените в пасивите, произтичащи от финансова дейност, вкл. промените, свързани с паричните 
потоци и непаричните промени. Измененията посочват, че един от начините за изпълнение на изис-
кването за оповестяване е като се приложи таблично равнение между началните и крайните салда 
в отчета за финансовото състояние на пасивите, произтичащи от финансова дейност, вкл. проме-
ни от парични потоци от финансова дейност, промени от придобиването или загубата на контрол 
върху дъщерни предприятия или други дейности, ефект от промените във валутни курсове, промени 
в справедливите стойности и други промени. Измененията оказват влияние единствено върху пред-
ставянето и нямат ефект върху финансовото състояние или резултата от дейността на ФПБ.

Няма нови стандарти и промени на стандарти, които Фондът за преструктуриране на банки да 
е приел за прилагане през финансовата година, започваща на 1 януари 2017 г., със значителен ефект.

б) Нови стандарти и разяснения, които влизат в сила от 1 януари 2018 г. 

Следните стандарти и тълкувания са били издадени, но не са били задължителни за годишните 
отчетни периоди, приключващи на 31 декември 2017 г.
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• МСФО 9 „Финансови инструменти· и свързаните с тях изменения в други стандарти

МСФО 9 адресира класификацията, оценяването и отписването на финансови активи и пасиви, 
въвежда нови правила за отчитане на хеджирането и нов модел за обезценка на финансовите активи.

ФГВБ разработи и прие Бизнес модел на управление на финансовите активи на ФПБ.

Съгласно чл. 136, ал. 3 от ЗВПКИИП средствата на ФПБ могат да се инвестират в дългови цен-
ни книжа. Във връзка с прилагането на МСФО 9 ръководството на ФГВБ определи дълговите ценни 
книжа, които могат да бъдат притежавани от ФПБ, като група финансови активи според начина, по 
който се управляват. 

ФГВБ управлява финансовите активи на ФПБ с цел максимално ефективно да изпълнява функци-
ите, които са му вменени със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институ-
ции и инвестиционни посредници.

Средствата на ФПБ се инвестират при спазване на принципите на сигурност, ликвидност и 
диверсификация. Ценните книжа в портфейла на ФПБ се държат с цел да се получават договорните 
парични потоци, както и да се извлича доход в резултат от продажба на книжа от портфейла при 
подходящи пазарни условия.

Освен за извличане на доход, ръководството на ФГВБ може да вземе решение за продажба 
на книжата от портфейла на ФПБ с цел да се осигури ликвидност за финансиране на действия 
по преструктуриране на кредитна институция по реда на ЗВПКИИП. Предвид спецификата на 
дейността и кратките срокове, в които може да се наложи ФПБ да трансформира портфейла от 
ценни книжа в ликвидни парични средства, е възможно продажбите на книжа да се извършват по 
всяко време преди падежа им.

Както събирането на договорни парични потоци, така и продажбите на дълговите ценни книжа 
са основен фактор за постигане на целта на модела.

Въздействие

Ръководството на ФГВБ прегледа финансовите активи, притежавани от ФПБ. Доколкото те се 
свеждат до парични средства в БНБ, няма да има ефект от въвеждането на стандарта.

Паричните средства и парични еквиваленти, класифицирани в категория „Кредити и вземания· 
и оценявани по амортизирана стойност, покриват условията за класифициране по амортизирана 
стойност съгласно МСФО 9. 

ФПБ няма финансови пасиви.

• МСФО 15 Приходи от договори с клиенти

МСФО 15 въвежда единен модел, който предприятията да използват при счетоводното отчи-
тане на приходите от договори с клиенти. Основният принцип на МСФО 15 е, че предприятието 
признава приходи, за да отрази прехвърлянето на обещаните стоки или услуги на клиенти в размер, 
който отразява възнаграждението, на което предприятието очаква да има право в замяна на тези 
стоки или услуги.

Въздействие

Ръководството на ФГВБ не предвижда прилагането на МСФО 15 да окаже влияние върху финан-
совата позиция и/или финансовото състояние на ФПБ.
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в) Нови стандарти и разяснения, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

• МСФО 16 Лизинги

МСФО 16 въвежда всеобхватен модел за идентифициране на лизинговите договори и счетовод-
ното им третиране както от лизингодателите, така и от лизингополучателите. 

МСФО 16 разграничава лизинговите договори от договорите за услуги въз основа на това дали 
даден актив се контролира по време на ползването му. Разграничението между оперативен лизинг 
(задбалансово) и финансов лизинг (балансово) се прекратява в счетоводството на лизингополучателя 
и се заменя с модел, при който активът с право на ползване и свързаният с него пасив трябва да 
бъдат признати за всички лизингови договори от лизингополучателя (т.е. балансово), с изключение 
на краткосрочните лизингови договори и лизинговите договори на активи с ниска стойност.

Активът с право на ползване първоначално се оценява по цена на придобиване и впоследствие 
се оценява по цена на придобиване (с някои изключения), намалена с натрупаната амортизация и 
загубите от обезценка, коригирана спрямо всяка преоценка на задължението за лизинг. Лизинговото 
задължение първоначално се оценява по настоящата стойност на лизинговите плащания, които не 
са изплатени към тази дата. Последващо задължението за лизинга се коригира с дължимите лихви и 
плащанията на лизингови вноски, както и за ефекта от промените на лизинговите договори. Освен 
това класификацията на паричните потоци също ще бъде засегната, тъй като плащанията по дого-
ворите за оперативен лизинг съгласно МСС 17 се включват в паричните потоци от оперативна дей-
ност, докато съгласно модела на МСФО 16 лизинговите плащания ще бъдат разделени на плащания 
на главница и лихви, които ще бъдат представени съответно като парични потоци от финансова и 
оперативна дейност.

Въздействие

Доколкото административните разходи на ФПБ са част от административните разходи на 
ФГВБ и ФПБ ползва имоти, оборудване и нематериални активи, които са представени във финансо-
вия отчет на ФГВБ, ръководството не очаква предстоящите изисквания да имат ефект, засягащ 
активите, разходите и класификацията на паричните потоци.

Няма други стандарти, които все още не са в сила и които се очаква да имат значително 
въздействие върху ФПБ през настоящия или бъдещ отчетен период, както и в обозримите бъдещи 
трансакции.

г) Нови стандарти, разяснения и изменения, които още не са приети от ЕС

МСФО 17 Застрахователни договори (издаден на 18 май 2017 г.) влиза в сила на 1 януари 2021 г.

КРМСФО Интерпретация 22 Сделки в чуждестранна валута и авансови плащания (издадена на 
8 декември 2016 г.) влиза в сила на 1 януари 2018 г. и се очаква да бъде одобрена през първото три-
месечие на 2018 г.

 КРМСФО Интерпретация 23 Несигурност при третиране на данъци върху доходите (издадена 
на 7 юни 2017 г.) влиза в сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъде одобрена през 2018 г.

Изменения към МСФО 2 Класификация и измерване на трансакциите по плащане на базата на 
акции (издадени на 20 юни 2016 г.) влизат в сила на 1 януари 2018 г. и се очаква да бъдат приети през 
първата половина на 2018 г.

Годишни подобрения на МСФО – Цикъл 2014-2016 г. (издадени на 8 декември 2016 г.), някои от 
които влизат в сила на 1 януари 2017 г., а други – на 1 януари 2018 г., и се очаква да бъдат одобрени 
през 2018 г.

Фонд за преструктуриране на банки



100Годишен отчет 2017

Изменения на МСС 40 Прехвърляния на инвестиционни имоти (издадени на 8 декември 2016 г.) 
влизат в сила на 1 януари 2018 г. и се очаква да бъдат одобрени през първото тримесечие на 2018 г.

Изменения към МСФО 9 Опция за предплащане с отрицателно възнаграждение (издадени на  
12 октомври 2017 г.) влизат в сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъдат одобрени през 2018 г.

Изменения към МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия (издадени на 12 ок-
томври 2017 г.) влизат в сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъдат одобрени през 2018 г.

Годишни подобрения на МСФО – Цикъл 2015-2017 г. (издадени на 12 декември 2017 г.) влизат в 
сила на 1 януари 2019 г. и се очаква да бъдат одобрени през 2018 г.

2.2. Сравнителни данни

Фондът за преструктуриране на банки представя сравнителна информация в този финансов 
отчет за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират 
(преизчисляват), за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата 
година.

2.3. Функционална валута

Функционалната и отчетната валута на представяне на ФПБ е българският лев. Левът е 
фиксиран към еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR 1.

При първоначално признаване сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната ва-
лута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката 
или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, деноминирани в чуждестранна 
валута, се отчитат във функционалната валута, като се прилага обменният курс, публикуван от 
БНБ за последния работен ден на съответния месец.

Към 31 декември те се оценяват в български левове, като се използва заключителният обменен 
курс на БНБ.

Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, 
или отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни от тези, по които 
първоначално са били признати, се включват в отчета за резултата от дейността (в резултата за 
годината) като текущи приходи и разходи в момента на възникването им, като се третират като 
„други доходи/(загуби)” от дейността и се представят нетно.

2.4. Приходи от вноски

Приходите от вноски представляват годишни и извънредни вноски, които банките с издаден 
лиценз от БНБ или клон от трета държава внасят във Фонда за преструктуриране на банки. Срокът 
за плащането е до тридесет дни след датата на уведомлението (чл. 139, ал. 4 от ЗВПКИИП).

Когато размерът на средствата, натрупани във ФПБ, не е достатъчен, за да покрие разходите, 
свързани с финансиране на преструктурирането, се набират извънредни вноски от банките в срок, 
определен в решението на БНБ. Приходите от вноски се признават в отчета за резултата от дей-
ността (в резултата за годината) на датата, на която постъпят по банковата сметка на ФПБ, но 
не по-късно от законовия срок. След тази дата се начисляват лихви за забава на плащането, които 
се представят към „други доходи/(загуби), нетно” на лицевата страна на отчета за резултата от 
дейността. Те се изчисляват на база законната лихва.
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2.5. Доходи от инвестиции

Средствата на Фонда за преструктуриране на банки могат да се инвестират във финансови 
инструменти, както следва:

–  депозити в левове и в евро или в други финансови инструменти, предлагани от Българската 
народна банка;

–  депозити в евро при чуждестранни банки, които имат един от трите най-високи кредитни 
рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг;

–  дългови инструменти в евро, без вградени опции, емитирани от чужди държави, чуждестран-
ни банки, чуждестранни финансови институции, международни финансови организации, чуж-
дестранни агенции или други чуждестранни дружества, които инструменти или емитенти 
имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен 
рейтинг.

Фондът за преструктуриране на банките има право:

–  да извършва репо сделки в евро с чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции 
или международни финансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни 
рейтинги, присъдени от две агенции за кредитен рейтинг;

–  да предоставя в заем срещу еквивалентно обезпечение притежаваните от него дългови ин-
струменти на чуждестранни банки, чуждестранни финансови институции или международни 
финансови организации, които имат един от трите най-високи кредитни рейтинги, присъде-
ни от две агенции за кредитен рейтинг.

При спазване на изискванията на ЗВПКИИП и на ЗБНБ средствата на ФПБ могат да бъдат въз-
лагани за управление на БНБ срещу възнаграждение.

Управителният съвет на ФГВБ е приел Инвестиционна политика на ФПБ, в която са определени 
правилата и ограниченията за инвестиране на средствата на ФПБ.

2.6. Финансови инструменти

Класификация

Класификацията на финансовите инструменти на ФПБ е в зависимост от същността и целите 
(предназначението) на финансовите активи и пасиви към датата на тяхното придобиване. Ръковод-
ството определя класификацията на финансовите активи на ФПБ към датата на първоначалното 
им признаване в отчета за финансовото състояние. Финансови пасиви ще възникнат, когато БНБ, 
в качеството ґ на орган за преструктуриране, вземе решение за използване на средства от ФПБ в 
по-голям размер от наличните към момента средства.

Първоначално признаване

Финансовите инструменти в отчета за финансовото състояние се признават в момента, в 
който ФПБ стане страна по договор, свързан с финансов инструмент, на „датата на уреждане·. При 
този подход признаването на инструмента се извършва в деня, в който е прехвърлен на ФПБ.

Първоначално оценяване

Финансовите активи и пасиви се оценяват при първоначалното им придобиване или възникване 
по тяхната справедлива стойност, която е равна на цената на придобиване.
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Последващо оценяване

След първоначалното признаване финансовите активи на ФПБ се оценяват по тяхната спра-
ведлива стойност или амортизирана стойност в зависимост от тяхната класификация, а финан-
совите пасиви – по амортизируемата им стойност, определена по метода на ефективната лихва.

Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност

Печалбите и загубите от финансов актив от преоценка, оценяван по справедлива стойност в 
печалбата, се включват текущо за периода, в който възникнат, в отчета за резултата от дейност-
та (в резултата за годината).

Обезценка

На датата на всеки финансов отчет ФПБ преценява дали съществуват обективни 
обстоятелства, които се явяват индикатори за трайна обезценка на всеки отделен финансов 
актив, който не се оценява по справедлива стойност през отчета за резултата от дейността (в 
резултата за годината). Приема се, че когато се наблюдава значително и/или трайно намаление 
в справедливата стойност на даден актив спрямо отчетната цена на придобиване, е налице 
обезценка. Размерът на обезценката е равен на разликата между балансовата стойност на актива 
с неговата възстановима стойност, която е текущата справедлива стойност.

Отписване

Финансовите активи или част от тях се отписват от отчета за финансовото състояние, 
когато ФПБ:

– реализира икономическите ползи от правата по договора; или

– изгуби контрола върху правото да реализира икономическите ползи от договора; или

– изтече срокът на това право; или

– направи отказ от това право.

Финансовите пасиви се отписват от отчета за финансовото състояние, когато:

– задължението бъде погасено; или

– задължението отпадне; или

– срокът за изпълнение на задължението изтече.

Видове финансови инструменти

Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства по разплащателни сметки и срочни депозити в БНБ са представени в 
отчета за финансовото състояние по амортизируема стойност, определена по метода на ефектив-
ната лихва, т.е. заедно с начислената лихва.

За целите на изготвяне на отчета за паричните потоци начислените лихви по непадежирали 
срочни депозити и по разплащателни сметки в БНБ към 31 декември се третират като парични 
средства.

2.7. Имоти, оборудване и нематериални активи

ФПБ ползва имоти, оборудване и нематериални активи, които са представени във финансовия 
отчет на ФГВБ.

Фонд за преструктуриране на банки



103Годишен отчет 2017

2.8. Данъци върху печалбата

ФПБ е освободен от заплащането на държавни и местни данъци и такси по операциите, свърза-
ни с финансиране на действия по преструктуриране съгласно Закона за гарантиране на влоговете в 
банките и Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници.

3. ГОДИШНИ ВНОСКИ

С решение от 13 април 2017 г. Управителният съвет на Българската народна банка определи 
индивидуалните годишни вноски за 2017 г. за 23 банки, общо в размер на 111 274 хил. лв. (2016 г.:  
95 688 хил. лв.), които бяха внесени в срок.

4. РАЗХОДИ

Разходите представляват начислени от БНБ лихви по разплащателна сметка и срочни депози-
ти.

Лихвените нива в оригиналната валута – левове, са в диапазона от -0.19% до -0.11%.

Разходите, свързани с управлението на ФПБ, са част от общите административни разходи на 
ФГВБ и се финансират от банките при условията на Наредба № 29 за определяне на реда на финан-
сиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. В тази 
връзка административните разходи, отнасящи се до дейността на ФПБ през 2017 г., представени в 
отчета на ФГВБ, който управлява ФПБ, са в размер на 141 хил. лв. (2016 г.: 100 хил. лв.)

5. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

 хил. лв. хил. лв.

Разплащателни сметки в левове 80 843

Годишни срочни депозити в левове 288 704 176 982

 288 784 177 825

Към 31 декември 2017 г. паричните средства са налични по сметки в Българската народна банка.

Считано от 1 януари 2016 г. БНБ начислява отрицателни лихви по наличните средства по смет-
ки. С цел минимизиране на разходите за лихви са сключени договори за срочни депозити с БНБ, които 
са с по-ниски лихвени нива.

6. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РИСКОВЕ

Инвестирането на средствата на Фонда за преструктуриране на банки се извършва в съот-
ветствие със Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвести-
ционни посредници.

Управителният съвет на ФГВБ взема решения за инвестиране на средствата на ФПБ при спаз-
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ване на принципите на сигурност, ликвидност и диверсификация.

Средствата на ФПБ се управляват професионално и по начин, осигуряващ доверие в системата 
за финансова стабилност в страната.

Структурата на финансовите активи и пасиви на ФПБ към 31 декември по категории е 
посочена по-долу:

 31.12.2017 г. 31.12.2016 г.

 хил. лв. хил. лв.

Финансови активи  

Категория „Кредити и вземания·  

Парични средства и парични еквиваленти 288 784 177 825

 288 784 177 825

Към 31 декември 2017 г. и 31 декември 2016 г. ФПБ няма финансови пасиви.

Пазарен риск

а) Валутен риск

Валутният риск е свързан с негативното движение на валутните курсове на други валути 
спрямо отчетната валута – българския лев, при бъдещите операции по признатите валутни активи 
и пасиви в отчета за финансовото състояние. ФПБ няма открити валутни рискове, тъй като 
финансовите инструменти, които притежава, са в български левове.

б) Ценови риск

Към 31 декември 2017 г. и 31 декември 2016 г. ФПБ не притежава финансови инструменти, изло-
жени на ценови риск.

в) Лихвен риск

Лихвеният риск произтича от възможността промените в лихвените проценти да доведат до 
промяна в бъдещите парични потоци.

Таблицата по-долу представя структурата на финансовите инструменти в зависимост от 
характера на договорните лихвени потоци.

31 декември 2017 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо 
 лихвен % лихвен %   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 80 288 704 – 288 784

 80 288 704 – 288 784
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31 декември 2016 г. с плаващ  с фиксиран безлихвени Общо 
 лихвен % лихвен %   
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи    

Парични средства и парични еквиваленти 843 94 982 82 000  177 825

 843 94 982 82 000  177 825

Кредитен риск и ликвиден риск

Кредитен риск е основно рискът, при който ФПБ няма да бъде в състояние да събере в обичайно 
предвидените срокове своите вземания. Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация ФПБ 
да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръ-
ководството провежда консервативна политика по управление на кредитния риск и ликвидността. 
Към 31 декември 2017 г. паричните средства са налични по разплащателна и депозитни сметки в 
Българската народна банка.

Таблицата по-долу включва финансовите инструменти на ФПБ, категоризирани по остатъчния 
срок до падежа, на база несконтирани договорни парични потоци.

Матуритетен анализ

31 декември 2017 г. до 1 м. 1-3 м. 3-12 м. 1-5 г. над 5 г. Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи      

Парични средства и  
парични еквиваленти 81 994 – 206 790 – – 288 784

 81 994 – 206 790 – – 288 784

31 декември 2016 г. до 1 м. 1-3 м. 3-12 м. 1-5 г. над 5 г. Общо 
 хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв.

Финансови активи      

Парични средства и  
парични еквиваленти 82 843 – 94 971 – – 177 814

 82 843 – 94 971 – – 177 814

7. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

С решение от 8 март 2018 г. Управителният съвет на Българската народна банка определи 
общата сума на годишните вноски за 2018 г. във Фонда за преструктуриране на банки в размер на 
121 956 хил. лв.
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1606 София, ул. „Владайска· № 27 
телефон: 02 953 1217, 0700 144 03  
факс: 02 952 1100  
e-mail: contact@dif.bg
www.dif.bg
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