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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото оповестяване на „Търговска Банка Д” АД е в съответствие с разпоредбите на
Регламент (ЕС) № 575/2013 (Регламента), Директива 2013/36/ЕС (Директивата) и приетите от
Банката Правила за оповестяване.
Целта на оповестяването е да повиши информираността на клиентите, контрагентите и
инвеститорите за поетите от Банката рискове, както и да представи методите за тяхната оценка
и управление.
Настоящото оповестяване включва изчерпателна информация за събития, позволяващи на
участниците на пазара да правят оценка на ключова информация за Банката, като мащаби и
разнородност на дейността и, капитал, степени на риск, процеси за оценка и управление на
риска и на тази основа – на рисковия профил на Банката.
В допълнение на настоящото оповестяване може да бъде разглеждана информацията включена
във финансовите отчети и доклада за дейността на Банката към 31.12.2019 год. оповестени на
интернет страницата на Банката.
II. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
„Търговска Банка Д” АД (предишно наименование Демирбанк (България) АД) е създадена на
15.04.1999 г. като акционерно дружество. Адресът на управление на банката е гр. София,
бул.”Ген. Е.И. Тотлебен” № 8. „Търговска Банка Д“ АД е универсална банка, притежаваща
лиценз за извършване на банкови услуги в страната и чужбина, в местна и чужда валута, както и
за извършване на други сделки по чл. 2, ал. 1 и ал.2 от Закона за кредитните институции.
Регистрираният акционерен капитал на банката към 31 декември 2020 г. възлиза на 90 064
000,00 лева, разпределен в 90 064 бр. обикновени поименни безналични акции с право на глас
с номинална стойност 1 000 лева всяка една. Капиталът на банката е собственост на г-н Фуат
Гювен (действителен собственик на капитала), като част от капитала се притежава от него пряко
– 55.52 % акционерно участие, а останалата част - чрез компанията ФОРТЕРА АД с ЕИК
175194303 - с участие в капитала от 44.48 %.
Индивидуалният финансов отчет на Търговска банка Д АД е изготвен в съответствие с всички
Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за
финансови отчети и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от
Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни
стандарти и тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета
по Международни счетоводни стандарти (КМСС).
За текущата финансова година банката е приела всички нови и/или ревизирани стандарти и
тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от
Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за нейната дейност.
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III. ПОЛИТИКИ И ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ
Цялостната рамка на методите, организационната структура и процесите в „Търговска банка Д“
АД е дефинирана в Политиката за управление на риска и Риск стратегията, приети от Комитет по
риска и одобрени от Управителен и Надзорен съвет.
Тя цели определяне на консистентна и ефективна система за управление на риска, в пълно
съответствие с местните регулаторни изисквания, ръководните принципи за управление на
риска на БНБ и Европейския банков орган, които са неразделна част от процеса на надзорен
преглед по Втори стълб. Рисковата стратегия се актуализира ежегодно и се одобрява от
Управителен и Надзорен съвет.
Риск стратегията е ключов елемент от рамката за управление на риска в „Търговска банка Д“
АД. Целта и е да определи общата склонност към поемане на риск във връзка с всички значими
рискове, по начин позволяващ дефиниране на рисковия апетит и отчита очакванията на
акционерите и изискванията на регулаторите. Рисковата стратегия дефинира поемането на
балансиран риск, свързан с основния бизнес на „Търговска банка Д“ АД в сегменти големи и
средни корпоративни клиенти, публични клиенти и малък бизнес и граждани, включително при
управление на активите и пасивите.
Рисковата стратегия дефинира нисък до среден риск апетит при поемане на кредитен, пазарен
и операционен риск.
Вътрешно-нормативните документи – политики, правила, процедури и процеси подлежат на
преглед поне веднъж годишно за изчерпателност и съответствие с промените в нормативните
изисквания. Управителният съвет на Банката носи отговорност за приемането на необходимите
правила и стандарти и прилагането им за управление на рисковете в Банката. Процесите са така
структурирани, че да има възможност за ефективно управление на риска и възвръщаемостта,
както и за ефективно управление на капитала.
Рисковият капитал е ключов рисков индикатор и дефинира рисковия толеранс. Рисковият
капитал се използва като индикатор за регулаторна адекватност, агрегиране на рисковете,
достатъчност на капитала и лимити.
Организационната структура е ясно дефинирана и покрива всички категории рискове, към
които е изложена Банката.
Всяка бизнес единица отговаря за качеството и управлявания актив, както и за наблюдението и
контрола на рисковете, свързани с тях.
Измерване и оценка на риска
Банката има система от лимити, която да помага за ефективното управление на риска.
Лимитите за разделени по държави, видове активи, контрагенти, отрасли и други и се
преразглеждат регулярно.
Банката има единен план за провеждане на стрес тестове. Целта на стрес-тестовете е да
направят оценка на финансовото състояние на банката, когато тя е изправена пред
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възникването на сериозни рискови събития, които биха могли да повлияят на финансовото й
представяне, на капиталовата адекватност и дори функционирането й. Основната роля на стрестестовете произтича от факта, че те могат да увеличат издръжливостта на Банката, когато тя е
изправена пред финансова криза.
Плана за провеждане на стрес тестовете в банката обхваща всички съществени рискове на
които е изложена Банката. С цел да бъдат част от надеждна рамка за управление на риска,
стрес-тестовете се провеждат с подходяща честота. Резултатите от проведения стрес тест се
представят на съответния орган, съгласно описания процес на ескалация в зависимост от
резултатите на представения стрес тест.
Последователен и ефективен мониторинг
Банката използва стандартизиран процес за мониторинг, който покрива всички видове риск,
към които е изложена.
Процесите са така структурирани, че да дават възможност за ефективно управление на риска.
Основна роля за ефективността на процесите е дефинираната ясна комуникация между
отделните звена в Банката.
Управление на кредитния риск, във връзка с пандемията от COVID-19
През 2020 година дейността на Банката беше повлияна от световната пандемия от COVID-19. В
отговор на глобалната пандемична криза Парламентът на Република България обяви решение
за извънредно положение на територията на цялата страна от 13 март 2020 г. Ограниченията,
въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и техните последици ограничиха
икономическата дейност на страната и оказаха отрицателно въздействие върху бизнеса,
участниците на пазара, клиентите на Банката, както и националната и глобална икономика.
Мораториумът върху плащанията беше приложен през 2020 г., като неговото прилагане
продължава и до Март 2021 г.
Банката е предприела необходимите мерки, за да гарантира устойчивостта на банковите
операции и за да подкрепи нейните клиенти и служители, като:
 установяване на адекватни мерки за контрол върху разпространението на инфекцията на
работното място, които включват система от мерки за намаляване на предаването на
инфекцията и обучение на служителите;
 активиране на плановете за действие при извънредни ситуации, които включват сценарии
за пандемия и които предвиждат мерки за конкретните етапи на развитие на
пандемията;
 дистанционна работа и други гъвкави работни условия за служителите, за да се осигури
непрекъсваемост на бизнеса
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 оценка и тестване на капацитета на съществуващата ИТ инфраструктура, също така в
светлината на потенциалното увеличение на кибератаките и потенциалната по-голяма
зависимост от услугите за отдалечено банкиране
 оценка на рисковете от повишена измама, свързана с киберсигурността, насочена както
към клиентите, така и към Банката чрез фишинг имейли и др .;
 влизане в диалог с доставчиците на услуги, с цел да бъде осигурена приемственост на
услугите в случай на последици от пандемията;
 мораториум върху плащанията по кредити на клиенти, засегнати от кризата, като
ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на
банките.
Във връзка с пандемията от COVID-19 и в изпълнение на Насоките на Европейския банков орган
(ЕБО), решенията на Българската народна банка и Асоциацията на банките в България (АББ)
относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с
оглед на кризата, предизвикана от COVID-19, Търговска банка Д АД взе решениe да се
присъедини към утвърдените условия за частен мораториум върху плащанията и разработи
оперативен план, с което съдейства по балансиран начин за запазване интересите на клиентите
си, като продължи да осигурява високо качество на банковите услуги.
Банката предложи на своите клиенти облекчаващи механизми за обслужване на редовните
експозиции на своите клиенти – кредитополучатели, засегнати от мерките във връзка с
пандемията от COVID 19, следвайки решенията на Европейския банков орган (ЕБО), Българската
народна банка и Асоциацията на банките в България (АББ).
IV. СТРУКТУРА И ЕЛЕМЕНТИ НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Обща информация
Търговска банка Д АД изготвя надзорни отчети през 2020 година в съответствие с изискванията
на Капиталовата рамка на собствени средства и изискванията по отношение на собствените
средства(OFR).
Банката прилага стандартизиран подход по отношение на кредитен и пазарен риск и подход на
базисния индикатор за операционен риск. На база указанията в Регламент 575/2013 Банката
изготвя тримесечни отчети, които представя на регулатора, спазвайки сроковете посочени в
Регламент за изпълнение 680/2014.
Към 31.12.2020 год. „Търговска банка Д“ АД е спазила всички капиталови изисквания.
Елементи на собствения капитал
Собственият капитал на индивидуална основа на „Търговска банка Д” АД към 31.12.2020 год. е в
размер на 133 276 хил. лева.
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СОБСТВЕН КАПИТАЛ (CA1)-БАЗИСНИ ДАННИ
Позиция

Сума

Изплатени капиталови инструменти

90 064

Други резерви(неразпределена печалба от минали години)

44 325

(-) Брутна сума на други нематериални активи

-2972

Натрупан друг всеобхватен доход

2632

Други преходни корекции на Базов собствен капитал от първи ред

-773

БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

133 276
0

КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

133 276

КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

0

СОБСТВЕН КАПИТАЛ(КАПИТАЛОВА БАЗА)

133 276

Законовите резерви са заделени по силата на местното законодателство, в съответствие с
изискванията на търговския закон.
V. КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ
Вътрешен анализ на капитала
В съответствие с разпоредбите на чл.73 от Директивата, Банката извършва редовен вътрешен
анализ на размера, вида и разпределението на необходимия капитал, който тя счита за
адекватен за покриване на рисковете със съответния характер и степен, на които тя е, или може
да бъде изложена(вътрешен капитал), като използава надежни, ефективни и всеобхватни
стратегии и процеси.
Сложността и обхватът на извършвания вътрешен анализ на капитала е в съответствие с
естеството, големината и сложността на дейността на Банката.
Осъществяваният в Банката вътрешен анализ на капитала обхваща размера, вида (структурата
му по елементи) и разпределението му за покриване на всички рискове, на които тя е или може
да бъде изложена в дейността си.
Вътрешният анализ на капитала включва следните аспекти:


Анализ на размера на необходимия капитал – количествена оценка на капиталовите
изисквания по отделни рискове – текуща и прогнозна оценка;



Анализ на вида (структурата) на необходимия капитал – текуща оценка през годината
за изпълнението на поставените цели;



Анализ на разпределението на необходимия капитал – периодична оценка на
изпълнението на стратегията на Банката за поддържане на относително ниски равнища
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на кредитен, пазарен и операционен риск и анализ на динамиката при
разпределението на капитала по видове рискове.
Анализът на вътрешния капитал и капиталова адекватност на Банката се базира на добре
установени процеси и системи за управление и контрол, включващи принципи на
ръководството, управление на риска и стратегическо планиране. В допълнение други ключови
компоненти са стрес-тестовете и редовно провежданите симулации, основани на
предварително разработени сценарии. Информационната база включва ежемесечни справки за
собствен капитал, размер и структура на активните операции, доклади за проявление на
рисковете и системата от утвърдени лимити.
Рисковият профил на Банката и допустимите степени на поемания риск служат като начална
точка за процеса по оценка на вътрешния капитал. При всяка съществена негова промяна
процесът на вътрешен анализ на адекватността на капитала(ВААК) подлежи на преглед, в
допълнение на периодичния годишен преглед.
Капиталовото планиране в Банката е функция на определения рисков апетит и капиталовите
изисквания.
Капиталови изисквания по класове експозиции
Банката прилага стандартизиран подход по отношение на кредитен и пазарен риск, а по
отношение на операционния – подхода на базисния индикатор.
Рисково-претеглените активи се измерват според класа на дадена експозиция, отчитайки
присъщия кредитен, пазарен и лихвен риск, както и наличните обезпечения или гаранции.
Подобен е и подходът за определяне на рисково-претеглените стойности на задбалансовите
ангажименти, които се коригират с конверсионни фактори за дадения клас ангажимент.
Капиталовите изисквания за кредитен риск обхващат кредитен риск и риск от разсейване на
банковия портфейл и риск от контрагента за цялостната дейност. Към 31.12.2020 год.
капиталовото изискване за кредитен риск е 46 505 хил. лева.
Капиталовите изисквания за пазарен риск обхващат позиционен, валутен и стоков риск за
цялостната дейност. Към 31.12.2020 год. банката не заделя капитал за пазарен риск.
При изчисляване на общия позиционен риск Банката използва падежен подход, при който
дълговите инструменти с фиксиран лихвен процент се разпределят съобразно остатъчния им
срок до падежа, а инструменти с плаващ лихвен процент в съответствие с остатъчния срок до
следващата дата на промяна на лихвения процент. След това нетните позиции се претеглят и
съчетават по падежни интервали и след това по зони. Остатъчната несъчетана част от
претеглената дълга или къса позиция представлява несъчетана позиция за съответната зона. Не
са определени капиталови изисквания за позиционен риск за инструменти в търговски
портфейл към 2020 година, тъй като Банката не разполага с инструменти в този портфейл.
Банката изчислява капиталово изискване за валутен риск, когато общата нетна открита валутна
позиция превишава 2% от собствения капитал.
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Банката изчислява общата нетна открита валутна позиция, като:


Изчислява нетна позиция за всяка валута поотделно;



Преизчислява нетните позиции във всяка валута в левова равностойност;



Сумира поотделно късите и дълги позиции, при изчислениято не се взимат в предвид
позициите в лева и евро;



Общата нетна валутна позиция е по-голяма от общата нетна дълга и общата нетна къса
позиция.

Банката няма позиции в стоки и стокови деривати.
Към 31.12.2020 год. банката не заделя капитал за валутен риск.
Операционният риск е изчислен по метода на базисния индикатор и представлява 15 % от
средния брутен доход на Банката за последните три години (2019, 2018 и 2017).
Към 31.12.2020 год. капиталовото изискване за операционен риск е 5 131 хил. лева.
През отчетната финансова година Банката е спазвала всички изисквания за регулаторен капитал
и е поддържала общата капиталовата адекватност над минималните регулаторни изисквания.
Капиталовите съотношения към 31.12.2020год са както следва:
 Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред – 20.7% при минимално
изискуемо 4,5%;
 Съотношение на капитала от първи ред – 20.7% при минимално изискуемо 6%;
 Съотношение на обща капиталова адекватност – 20.7% при минимално изискуемо 8%.
Банката изчислява своите съотношения на капиталова адекватност, както следва:


Съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е базовия собствен капитал
от първи ред, изразен като процент от общата рискова експозиция на Банката;



Съотношението на капитала от първи ред е капитала от първи ред, изразен като процент
от общата рискова експозиция на Банката;



Съотношението на обща капиталова адекватност е собствения капитал, изразен като
процент от общата рискова експозиция на Банката.

СЪОТНОШЕНИЯ
Позиция
Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред
Излишък(+)/Недостиг(-) на базов собствен капитал от първи ред

20,7%
104 231

Съотношение на капитала от първи ред

20,7%

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

94 549

Съотношение на обща капиталова адекватност

20,7%

Излишък(+)/Недостиг(-) на общия капитал

81 640
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Капиталови Буфери
Банката оповестява изискванията за отделните буфери на база чл.44 от Регламент 575/2013.
Тези буфери гарантират, че Банката натрупва по време на период на икономически разтеж
достатъчна капиталова база, с която да се покрият евентуални загуби при неблагоприятни
периоди. БНБ е определила за банките в страната, капиталови буфери на база Наредба № 8 за
капиталовите буфери.


Предпазен капиталов буфер от 2,5%. Към края на 2020 год. размера на предпазния
капиталов буфер за Банката е в размер на 16 136 хил. лв.



Буфер за системен риск от 3%, с който се цели запазване на натрупаните до момента
капиталови резерви в банките за намаляване ефекта от дългосрочни нециклични
системни или макропруденциални рискове. Размерът на буфера за системен риск към
края на 2020 год. е в размер на 19 364 хил. лв.



Определеният от БНБ антицикличен буфер към декември 2020 год. е 0,5 %. Размерът на
специфичният антицикличен буфер за Банката е 3 227 хил. лв.

Към 31.12.2020 год. „Търговска банка Д“ АД не е определена за системно значима институция.
В таблицата по-долу са представени Рисково претеглените активи(РПА) за кредитен, пазарен и
операционен риск и Капиталовите изисквания(КИ) към 31.12.2020 година.
РПА

КИ

ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ

645 453

51 636

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН
РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ И

581 315

46 505

Ста нда ртизира н подход

581 315

46 505

Кла сове експозиции при ста нда ртизира ния подход с изключение
на секюритизира щи позиции

581 315

46 505

24 482

1 959

7 208

577

49 415

3 953

107 265

8 581

50 136

4 011

217 502

17 400

Експозиции в неизпълнение

42 083

3 367

Ка пита лови инструменти

12 624

1 010

Други позиции

70 600

5 648

0

0

64 138

5 131

64 138

5 131

Центра лно пра вителство или центра лни ба нки
Региона лни пра вителства или местни орга ни на вла ст
Институции
Предприятия
На дребно
Обезпечени с ипотека върху недвижими имоти

ОБЩ РАЗМЕР НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ КЪМ ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И
СТОКОВ РИСК
ОБЩ РАЗМЕР НА РИСКОВИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА ОПЕРАЦИОНЕН
РИСК
Подход на ба зисния индика тор за опера ционен риск
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В Банката се извършва регулярен вътрешен анализ на размера, вида и разпределението на
необходимия капитал за всички рискове в Банката.
В резултат на преглед на процесите, съгласно правила за вътрешен анализ адекватността на
капитала в Банката се заделя допълнителен капитал както следва:
Рисков профил

Съгласно отчет към
31.12.2020

Собствен ка пита л

Допълнителен
капитал по ВААК

Общо

133 276

Общо ка пита лово изисква не

51 636

23 807

75 443

в т.ч. Кредитен риск - ка пита лово изисква не

46 505

7 996

54 501

0

15 177

15 177

в т.ч. Опера ционен риск - ка пита лово изисква не

5 131

634

5 765

Буфери

38727

0

38 727

в т.ч. Па за рен риск - ка пита лово изисква не

VI. ПОКАЗАТЕЛИ ОТ СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ
„Търговска банка Д“ АД не е глобално системно значима институция.
VII. ЕКСПОЗИЦИИ КЪМ КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА
Сделките, които са обект на третиране като кредитен риск от контрагента се сключват с местни
и чуждестранни банки, идентифицирането, измерването, мониторингът и контролът на тези
експозиции е регламентиран във вътрешнонормативната уредба на Банката. Контрагентният
риск се измерва чрез присъждане на вътрешен рейтинг за всяка банка. Присъждането на
вътрешен рейтинг се извършва чрез:


Съобразяване с официален краткосрочен и дългосрочен рейтинг на определена
държава или банка, присъден от следните международни рейтингови агенции:
Moody’s, Standart&Poor’s или Fitch Ratings;



Вътрешна оценка на банка контрагент изготвена от банката при липса на присъден
официален рейтинг от агенция посочена по-горе. Изготвянето на вътрешна оценка на
банка контрагент се извършва чрез „Методика за определяне на вътрешен рейтинг на
страните и банките – контрагенти, чрез оценка на финансовото им състояние”.

Въз основа на изготвения вътрешен рейтинг се определят лимити към всеки контрагент.
Управителният съвет на Банката утвърждава правилата за оценка и контрол на контрагентния
риск, актуализациите към тях, включително и лимитите за отделните рискови експозиции.
Рисково претеглените активи за кредитен риск, според кредитния рейтинг е както следва:
Въз основа на рейтинг на Moody’s

хил.лв.

%

70 688

12%

Безприсъден кредитен рейтинг

510 627

88%

Общо

581 315

100%

С присъден кредитен рейтинг
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VIII. КОРЕКЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК
Дефиниции за просрочие и очаквани кредитни загуби
Подход на очакваните кредитни загуби
Подходът на очакваните кредитни загуби се базира на концепцията, че определят и отчитат
кредитната загуба, която се очаква да възникне за и през целия живот на инструмента
(очаквана кредитна загуба за целия живот), освен ако не е налице значително увеличение на
кредитния риск спрямо първоначалното признаване на актива, в който случай се признават 12месечна очаквана кредитна загуба. За целта банката е разработила свой комплекс от критерии
за установяване на наличие на увеличен кредитен риск. 12-месечната очаквана загуба
представлява частта от очакваната кредитна загуба за цял живот, която би възникнала в
резултат на събития на неизпълнение, свързани със съответния инструмент и които е възможно
да се случат в рамките на 12-месечен период от датата на баланса. Както очакваните кредитни
загуби за целия живот на финансовия актив, така и 12-месечните, се изчисляват на
индивидуална или колективна база, в зависимост от спецификата на всеки портфейл от
финансови инструменти.
За целите на прилагане изискванията за обезценка на финансови активи, банката е приела
Политика за оценка на промени в кредитното качество и определяне на очаквани кредитни
загуби, която политика представлява рамката от принципи, критерии, правила и подходи за
определяне на очаквани кредитни загуби. Банката прилага индивидуален модел и колективен
модел за определяне на обезценката, съобразен с особеностите на съответния тип финансов
инструмент и неговите рискови характеристики, разработени на база установения с МСФО 9
общ подход. Анализът на промените в кредитното качество на финансовите активи спрямо
първоначалното им признаване определя рисковата им класификация в три основни фази,
както и последващото признаване на обезценка:
Фаза 1 (редовни експозиции) – класифицират се финансови инструменти без индикация за
увеличение на кредитния риск спрямо първоначалната оценка. Банката признава 12-месечна
обезценка за очаквани кредитни загуби за финансови активи, класифицирани във Фаза 1.
Лихвените доходи се признават по метода на ефективната лихва върху брутната балансова
стойност на актива.
Фаза 2 (експозиции с нарушено обслужване) – класифицират се финансови инструменти със
значимо увеличение на кредитния риск, но без обективни доказателства за настъпила
фактическа обезценка / основания за понасени загуби (експозицията не е в неизпълнение).
Банката признава обезценка за очаквани кредитни загуби за целия срок на инструмента при
класификация във Фаза 2. Лихвените доходи се признават по метода на ефективната лихва
върху брутната балансова стойност на актива.
Фаза 3 (експозиции с кредитна обезценка) – класифицират се финансови инструменти не само
със значимо увеличение на кредитния риск, но и с обективни доказателства за наличие на
реално настъпила обезценка (експозиции за които е налице „неизпълнение“). Банката признава
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обезценка за кредитни загуби за целия срок на инструмента при класификация във Фаза 3.
Лихвените доходи се признават по метода на ефективната лихва, но върху нетната балансова
стойност на инструмента, т.е. след приспадане на коректива за обезценка за кредитни загуби.
Към всяка дата на изготвяне на баланса се извършва преглед на финансовите активи за наличие
на завишен кредитен риск.
Кредитният риск в Банката се оценява в два аспекта:


Клиентски риск – риск от вероятността клиентът да не изпълни или да се окаже в
невъзможност да изпълни условията по договора;



Риск от обезпечението – риск от понасяне на загуби, ако не е осигурено подходящо
обезпечение или няма контрол върху него.

В банката има утвърдена практика за предварителен и последващ анализ на възможността
кредитополучателите да изпълнят своите кредитни задължения. Първоначалната оценка на
кредитния риск при корпоративни кредитополучатели се базира на:


Правен статус;



Общо финансово състояние;



Обект на кредитиране;



Предлагани обезпечения.

Последващата оценка на кредитния риск, за целите на определяне на очакваната кредитна
загуба по кредитните експозиции, се извършва на база вътрешни правила. Определянето на
риска от загуба и необходимостта от обезценка се извършва на базата на:


Допуснат срок на забава;



Анализ на финансовото състояние на кредитополучателя;



Анализ на достатъчността на източниците за обслужване на задълженията и на
обезпеченията служещи за гаранция.

Във вътрешните си правила банката е приела, че обезпечението не може да служи като фактор
за повишен кредитен риск, но същото оказва влияние при определяне размера на очаквана
кредитна загуба за експозиции във Фаза 3.
Когато Банката има повече от една кредитна експозиция към лица, разглеждащи се като
носители на общ риск, тези експозиции се класифицират в групата на лицето с най-висок риск.
Върху тези експозиции се извършва регулярен мониторинг от Дирекция „Контрол и управление
на риска” в Банката.
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Обща сума на експозициите след счетоводни прихващания и техники за редуциране,
разпределена по класове експозиции
Общата нетна коригирана стойност след конверсия на експозициите към 31.12.2020 г. е 1 201
782 хил. лева, разпределена по класове по следния начин:
(хил. лева)
Клас експозиция

Стойност на експозицията след провизии и техники за редуциране и преди
претегляне по РТ
Задбалансови
Относителен
Балансови позиции
Общо
позиции
дял

Центра лни пра вителства или центра лни ба нки

353 710

0

353 710

29%

Региона лни пра вителства или местни орга ни на вла ст

35 287

752

36 039

3%

Институции

78 924

9137

88 061

7%

115 708

9 639

125 347

10%

74 893

5 608

80 501

7%

Експозиции към предприятия
Експозиции на дребно
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху недвижими имоти

334 271

14 407

348 678

29%

Експозиции в неизпълнение

29 703

1089

30 792

3%

Експозиции в ка пита лови инструменти

12 624

0

12 624

1%

122 870

3 160

126 030

10%

1 157 990

43 792

1 201 782

100%

Други позиции
ОБЩО

Позициите включват всички активи на Банката, с изключение на сумите отразени като
намаления от Капиталовата база. Задбалансовите експозиции са съставени от неусвоени суми
по разрешени кредити и издадени банкови гаранции и акредитиви.
Географско разпределение
(хил. лева)
Стойност на експозицията след провизии и техники за редуциране и
преди претегляне по РТ
Клас експозиция
България
Центра лни пра вителства или центра лни ба нки

306 527

Други
европейски
страни

36 039

0

Институции

43 417

31 795

125 347

0

80 417

60

348 384

294

Експозиции в неизпълнение

30 792

0

Експозиции в ка пита лови инструменти

12 624

0

126 030

0

1 109 577

54 944

Експозиции на дребно
Експозиции, обезпечени с ипотеки върху недвижими
имоти

Други позиции
ОБЩО

Америка

22 795

Региона лни пра вителства или местни орга ни на вла ст
Експозиции към предприятия

Австралия

Азия
24 388

12 647

202
24

0

12 647

24 614

Експозициите на „Търговска банка Д“ АД са позиционирани основно на българския пазар.
Активите на Банката в чужбина са формирани предимно от вземания от кредитни институции.
Разпределение на експозициите по отрасли и класове експозиции
Разпределението по отрасли в Банковия портфейл е извършено на база Националния
класификатор на икономически дейности.
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Стойност на експозицията след обезценки и преди конверсия и рисково претегляне
Централни
правителства и
централни банки

Отрасли

Регионални и
местни органи Институции
на властта

Експозиции,
обезпечени с Експозиции в
Капиталови
Други позиции
недвижимо неизпълнение индтрументи
имущество
31 279
92 739
913
0
0

Експозиции на
дребно

Предприятия

Граждани и домакинства

0

0

0

0

Дърво/Хартия/Опаковане

0

0

0

0

1 321

380

Енергетика

0

0

0

57 075

783

7 802

Застраховане/Финанси

0

0

42 976

0

81

8 115

Здравеопазване/Фармация

0

0

0

12 949

1 563

1 205

Земеделие

0

0

0

18 972

26 848

Издателска дейност

0

0

0

0

Компютри и технологии

0

0

0

0

Култура/Развлечения

0

0

0

0

59

Лека промишленост

0

0

0

42 810

2 500

Недвижими имоти/Лизинг

0

0

0

0

208

Отпадъци/Отпадни води

0

0

0

2 774

Публични

0

36 791

0

Строителство

0

0

Тежка промишленост

0

Транспорт
Транспортни средства

0

0

0

0

0

0

126

12 624

0

0

0

0

13 148

345

0

0

0

3 468

0

0

0

32

562

0

0

0

148

0

0

0

6 083

1 502

0

0

38 477

7 708

0

0

1 859

8 707

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

6 454

6 550

55 654

11 845

0

0

0

0

6 453

1 219

9 954

0

0

0

0

0

0

9 583

1 502

1 932

0

0

0

0

0

0

0

1 279

487

0

0

0

Туризъм

0

0

0

0

899

44 983

4 558

0

0

Търговия

0

0

0

7 276

13 606

44 110

5 380

0

0

Услуги

0

0

0

0

175

17 970

0

0

0

Други

0

0

0

3 902

3 243

10 729

342

0

0

Дългови инструменти

161 382

33 774

0

0

0

0

0

132

Вземания от Банки

192 328

0

20 449

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 960

353 710

36 791

97 199

168 248

95 006

366 653

32 729

12 624

91 092

Други активи
Общо за класа експозиция

Разпределението на кредитния риск в Банката се анализира на база балансови и задбалансови
експозиции по различни критерии:
 По размер на експозицията;
 По качество на експозицията;
 По оригинален срок на договаряне;
 По отрасли на инвестицията;
 По държави;
 Експозиции към свързани лица.
Риск от концентрация
Банката определя рискът от концентрация като един от най важните потенциални източници на
големи загуби, които могат да застрашат текущата й дейност.
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По тази причина рискът от концентрация се разглежда, както от гледна точка на балансовите
експозиции на Банката, така и от гледна точка на задбалансовите и експозиции и експозиции,
произтичащи от различните финансови инструменти. Концентрационния риск е тясно свързан с
кредитния риск, анализиран и измерван като част от общия процес на управление на кредитния
риск, но може да се прояви във всеки друг вид риск.
Банката анализира рискът от концентрация както в банковия, така и в търговския портфейл,
като при последния се проявява от гледна точка на риск от контрагента, значителна експозиция
към определени инструменти или инструменти, чиято стойност се определя от еднакви основни
фактори. Към 31.12.2020 г. Банката не отчита търговски портфейл.
В банковия портфейл Банката към 31.12.2020г. следи рискът от концентрация в следните
разрези на ниво Банка:
-

Риск от концентрация в големи експозиции към клиент или група свързани лица
по смисъла на чл. 392 от Регламент(ЕС)575/2013;

-

Риск от концентрация по отрасли;

-

Риск от концентрация по договорен размер;

-

Риск от концентрация по оригинален срок на договора;

-

Риск от концентрация по валути;

IX. ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВКО
Банката използва оценките на рейтинговите агенции Moody’s, Standart&Poor’s и Fitch Ratings за
кредитно качество. При определяне на рисковите тегла по стандартизирания подход за
кредитен риск външните оценки се съотнасят към степените на кредитно качество за отделните
класове експозиции. Класове експозиции, за които се използват оценки на външни агенции:


Експозиции към централни правителства;



Експозиции към международни банки;



Експозиции към институции;



Експозиции към регионални и местни органи на властта;

Присъдените кредитни оценки от признати АВКО се приравняват към одобрени от БНБ и
надзорните органи на държавите-членки на ЕС степени на кредитно качество при определяне
на рисковете тегла на съответните класове експозиции при изчисляване на капиталовата
адекватност.
X. ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК
Към 31 декември 2020 година Банката не прилага вътрешни модели за изчисляване на
капиталовите си изисквания за пазарен риск.
Тези модели се използват само за вътрешни цели и служат за основа на лимитната система на
Банката.
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XI. ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ ОПЕРАЦИОНЕН РИСК
Въз основа на възприетото определение за операционен риск е създадена стандартизирана
рискова структура, при която рискът, свързан с персонала, процесите, IT системите и външния
риск са разделени в няколко области подлежащи на мониторинг.
Целта на Банката е да предприеме своевременни действия за минимизиране на операционния
риск, като дефинира ясно процедурите за управление и мониторинг на операционния риск.
Инструментите, които се използват при обследване на рисковите събития са рискови карти,
анкети за самооценка, сценарийни анализи.
Идентификацията включва всички рискове, независимо дали са включени или не в обхвата на
контрол на банката, дори и когато източника на риска или причината не е очевидна.
Идентификацията на риска включва изследване на верижните реакции на конкретни
последици, включително ескалирането им и кумулативните ефекти от проявлението на риска.
Моделът за идентифициране включва използването на информацията от рисковите карти и
обобщаването им за целите на анализа рисково-базирана матрица.
Чрез анкетите за самооценка - се оценява присъщия риск (риска преди да се осъществи
контрол), ефективността на контролната среда и остатъчния риск (риска след осъществяване на
контрол) за определен период от време. Анализът на риска чрез анкетите за самооценка дава
ресурс за вземането на решения, какъв избор следва да се направи в зависимост от различните
видове и степени (нива) на риск. При използването на третия подход – сценариен анализ/стрес
тест, банката се стреми да прилага максимално реалистичен и приемлив вариант, отговарящ на
рисковия профил и необходимия ресурс за покриване на разходи във връзка с операционните
рискове в банката. Концентрацията на риска се анализира и чрез използването на модела
ключови рискови индикатори – обобщение на основни рискове в банката според честота на
проявление, определени на база исторически опит.
Минималните стандарти за управление на риска са следните:
 Подходяща организация и разпределение на отговорностите;
 Документиране процеса по измерване, мониторинг и управление на риска;
 Периодична оценка на операционния риск и адекватността на контролите и
процедурите;
 Своевременно отчитане;
 Минимизиране на риска, чрез периодични обучения и сключване на подходяща
застраховка.
Отговорността за идентифициране и управление на риска се носи от директорите на бизнес
звената в Банката, както и от висшия мениджмънт.
За целта са разработени Вътрешни правила за управлението на операционния риск, създадено
е самостоятелно звено за измерване, мониторинг и отчетност на риска, както и Комисия за
оценка на рискови събития. Обобщените данни за загубите от операционни събития се
докладват на мениджмънта на Банката на тримесечие.
Рисковият апетит по отношение на операционния риск в бънката е нисък и може да бъде
определен като консервативен по отношение планирането и заделянето на капиталови буфери
„Търговска банка Д“ АД
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срещу проявлението му. За вътрешни цели Банката прави изчисления на капиталовите
изисквания за операционен риск и по Стандартизиран подход. Брутния доход на Банката се
разпределя по бизнес линии.
XII. КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БАНКОВИЯ ПОРТФЕЙЛ
Притежаваните от „Търговска банка Д” АД капиталови инструменти са в размер на 132 хил. лева
и са несъществен дял в сумата на активите на Банката. Те не оказват влияние върху дейността и
резултатите на Банката.
Съгласно чл.434, ал.2 от Регламент(ЕС)№575/2013, равностойно оповестяване е направено в
годишния консолидиран финансов отчет.
XIII. ЛИХВЕН РИСК В БАНКОВИЯ ПОРТФЕЙЛ
Лихвен риск на търговския и банковия портфейл е риск от намаляване на нетния лихвен доход
и икономическата стойност на активите, пасивите и задбалансовите позиции на Банката, в
резултат на промени в пазарните лихвени проценти.
Банката измерва експозиция към ЛРБП по отношение на потенциалните промени в
икономическата стойност и доходността.
Разглеждането на лихвения риск от гледна точка както на дохода, така и на икономическата
стойност е с особена важност. Променливостта на доходите е отправна точка за лихвения
анализ, тъй като значително намаление в доходите може да застраши нивото на капиталовата
адекватност. Измерването на ефекта върху икономическата стойност, обаче дава поизчерпателна представа за потенциалните дългосрочни ефекти върху цялостната експозиция на
банката. Разликата между лихвочувствителните активи и лихвочувствителните пасиви в
отделните матуритетни зони е така наречения метод на дисбаланс или GAP.
Банката третира ЛРБП като важен риск и винаги го оценява изрично и подробно в своите
процеси за управление на риска и процеси за вътрешна оценка на капитала.
При прилагането на насоките банката установя своята съществуваща и прогнозна експозиция
към ЛРБП по подходящ начин в зависимост от нивото, сложността и нивото на риска на
позициите си извън търговския портфейл, или увеличаващ се рисков профил, вземайки предвид
своя бизнес модел, стратегии и бизнес среда, в която оперира или планира да оперира.
Съгласно чл. 434, ал.2 от Регламент(ЕС)№575/2013, равностойно оповестяване е направено в
отчета за Вътрешен анализ на адекватността на капитала.
XIV. ЛИКВИДЕН РИСК
Ликвидният риск е риска, при който банката не може да посрещне своите задължения, когато
те са дължими като резултат от тегления от депозанти, парични изисквания от ангажименти по
договори или други парични изходящи потоци.
В Банката се работи в посока на установено ниво на толерантност по отношение на ликвидния
риск, за което се създават подходящи рамки за текуща идентификация, измерване, управление
и мониторинг на регулаторните изисквания за ликвидност. Поддържат се актуални нива на
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буфери с високо качество, необременени ликвидни активи, които да бъдат използвани за
финансиране в рамките на извънредни ситуации, които се отразяват в резултатите от
генерирани стрес тестове, анализират се разходите и ползите от управлението на ликвидността.
Комитетът за управление на активите и пасивите /КУАП/ е органът, който анализира всички
отчети по ликвидността, стрес-тестовете и сценариите при ликвидна криза. Разработването на
стратегии, политики и практики за управление на ликвидния риск е в съответствие с
допустимото отклонение на риска и гарантиране поддържането на достатъчна ликвидност.
За нуждите на анализа на ликвидността, понятието „ликвидни активи” включва всички активи,
свободно и лесно обратими в пари и парични еквиваленти. Ликвидни активи на банката са:
 паричните средства и паричните салда при БНБ;
 средствата по разплащателни сметки в кредитните институции и междубанковите
депозити до 7 дни;
 експозиции към централни правителства или централни банки, представляващи дългови
ценни книжа, за които експозиции е определено 20% или по-благоприятно рисково
тегло по стандартизирания подход за управление на кредитен риск;
 държавните съкровищни бонове и облигации на Правителството на Република България;
 експозиции към институции с присъден кредитен рейтинг, представляващи дългови ценни
книжа, които отговарят на условията на чл. 120, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) №
575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно
пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и
за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ, L176/1 от 27 юни 2013 г.), наричан понататък Регламент (ЕС) № 575/2013, и за които е определено рисково тегло от 20 %;
 експозиции към институции без присъден кредитен рейтинг, представляващи дългови
ценни книжа, които отговорят на условията на чл. 121, параграф 1 от Регламент (ЕС) №
575/2013 и за които е определено рисково тегло от 20%;
 експозиции, представляващи дългови ценни книжа, издадени от многостранни банки за
развитие, съгласно чл. 117, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и международни
организации, съгласно чл. 118 от Регламент (ЕС) № 575/2013;
 златото под формата на кюлчета или плочки с тегла, приети от пазарите за злато.
В процеса на анализ на краткосрочната ликвидност, банката наблюдава тенденцията в
изменението на ликвидните буфери, тяхната структура, качеството на притежаваните държавни
и корпоративни ценни книжа, коефициентът на ликвидно покритие, делът на ликвидните
буфери спрямо общо активите на Банката. Банката изследва в динамичен ред миималните и
максималните стойности по сътветните позиции, както и стандартното отклонение с цел
калибриране на минимален праг на коефцинета на ликвидно покритие, който да гаранатира
покритие на рисковете, стабилност, ефективност и гъвкавост на банката в ежедневнта
оперативна дейност.
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Към 31.12.2020 год. коефициента за ликвидно покритие е:

Ликвиден буфер

хил. лв. /
%
285 685

Нетни изходящи потоци

107 668

Отношение на ликвидно покритие(%)

265,34%

XV. СЕКЮРИТИЗАЦИЯ
В своята дейност „Търговска банка Д” АД не прилага секюритизация.
XVI. ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД
Към 31 декември Банката не прилага вътрешно рейтингов подход за изчисляване размера на
рисково-претеглените активи.
XVII. ТЕХНИКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК
Степен, правила и процеси за използване на балансово и задбалансово нетиране
Към 31 декември 2020 година Банката не прилага балансово и задбалансово нетиране като
техника за редуциране на кредитния риск.
Правила и процеси за оценка и управление на обезпеченията
В Банката е приела правила за установяване на допустими класове обезпечения или кредитни
защити.
При предоставяне на кредити, за редуциране на поетия кредитен риск, Банката приема
подходящи по вид, стойност и ликвидност обезпечения, както следва:










Всички недвижими имоти и вещни права върху тях – чрез учредяване на законова или
договорна ипотека;
Предприятия и дялове – чрез учредяване на особен залог на предприятие, или дял от
търговско дружество;
Дълготрайни материални активи – чрез учредяване на реален или особен залог;
Ценни книги - чрез учрядаване на реален или особен залог;
Парични вземания по банкови сметки - чрез учредяване на реален или особен залог;
Благородни метали, злато, скъпоценни камъни – чрез учредяване на реален залог;
Поръчителство и гаранции – чрез сключване на договор за поръчителство и приемане
на банкови гаранции;
Застрахователни полици;
Други, приемливи за Банката обезпечения.

Основните принципи при договаряне на обезпеченията са:


Добре оформена документация;



Достатъчност за покриване размера на вземането;
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Възможност за бърза реализация на обезпечението(ликвидност).

Остойностяването на обезпеченията се извършва по:


„Справедлива пазарна стойност” и се изготвя от оторизирани лица с необходимия опит
и квалификация(лицензирани оценители);



По фактурна стойност за определена категория приети от банката обезпечения;



Борсови котировки.

Банката изисква предложените и приети обезпечения да бъдат застраховани в нейна полза, при
посочени застрахователна сума и покрити рискове.
Банката прилага техники за редуциране на кредитния риск и признава обезпечения в
съответствие с Регламент(ЕС)№575/2013.
Описание на основните видове обезпечения, приемани от Банката
Основните видове обезпечения, използвани за редуциране на кредитния риск и определяне на
рисково-претеглена стойност на експозициите към 31.12.2020 год. са:


Финансови обезпечения – парични депозити и дългови ценни книжа, при спазване на
изискванията на Регламента;



Жилищен имот, когато е обитаван или ще бъде отдаван под наем от собственика и
когато стойността на имота не зависи от кредитоспособността на кредитополучателя.
Търговски имот, когато стойността му не зависи от кредитоспособността на
кредитополучателите;
Банкови гаранции.




Когато обезпечението е паричен депозит, деноминирано във валутата на кредита или призната
дългова ценна книга, чиято пазарна стойност е намалена с 20 %, се прилага рисково тегло 0%.
Когато обезпечението е е паричен депозит, деноминирано във валута, различна от тази на
кредита се прилага рисково тегло от 20%.
Експозиции или части от тях, напълно или изцяло обезпечени с ипотека върху жилищен имот,
получават рисково тегло 35%, ако са изпълнени условията, стойността на имота да не зависи от
кредитното качество на кредитополучателя, рискът от кредитополучателя не се влияе
съществено от промени в състоянието на ипотекирания имот и стойността на експозицията или
частта от нея не надвишава 70% от пазарната стойност на съответния имот или 70% от
ипотечната му заемна стойност.
Експозиции или части от тях, напълно или изцяло обезпечени с ипотека върху търговски имот,
получават рисково тегло 50%, ако са изпълнени условията, стойността на имота да не зависи от
кредитното качество на кредитополучателя, рискът от кредитополучателя не се влияе
съществено от промени в състоянието на ипотекирания имот и стойността на експозицията или
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частта от нея не надвишава 50% от пазарната стойност на съответния имот или 50% от
ипотечната му заемна стойност.
Действията на Ръководството на Банката по управление на рисковите фактори и въвеждането
на надежни контролни системи, обхващащи управлението на риска, създават допълнителна
защита по всяко време от капитал за Банката, съответстващ на общия рисков профил на
кредитната институция.
XVIII. СВОБОДНИ ОТ ТЕЖЕСТИ АКТИВИ
Обременен с тежести актив означава актив, който е изрично или мълчаливо заложен или е
обект на споразумение за гарантиране, обезпечаване или подобряване на кредитното качество
на дадена транзакция. В съответствие с чл. 443 от Регламент(ЕС)№575/2013, Търговска Банка Д
АД оповестява следната информация, относно обременени с тежести активи към 31.12.2019
год.
Отчетна стойност на
обременените активи

Активи на банката

Заеми при поискване
Капиталови инструменти
Дългови ценни книжа

Отчетна стойност на
свободните от тежести активи

72 213

212 399
132
123 170

72 213

89 330

0

33 840

2 771

643 721

74 984

106 556
1 085 978

включително: покрити облигации
включително: обезпечени с активи ценни книжа
включително: емитирани от сектор "Държавно управление"
включително: емитирани от финансови предприятия
включително: емитирани от нефинансови предприятия

Заеми и аванси, различни от заеми при поискване
включително: ипотечни заеми

353 616

Други активи
Общо активи на банката

За „Търговска банка Д“ АД обременени с тежести активи са дългови ценни книжа, емитирани от
Министерство на Финансите, които са блокирани с цел обезпечеване наличните парични
средства на бюджетните предприятия и заложени вземания на Банката, произтичащи от
подзаеми, съгласно сключен договор за банков кредит между Банката и Българска банка за
развитие АД.
XIX. ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
Банката е разработила и актуализирала политиките си, свързани с възнагражденията, в
съответствие с разпоредбите на Наредба №4 на БНБ за изискванията към възнагражденията в
банките. Политиката за възнагражденията е съобразена с цялостната политика за развитие на
„Търговска банка Д” АД, бизнес стратегията, ценностите и дългосрочните бизнес интереси на
Банката и установява ясни и обективни принципи при формирането на възнагражденията,
които насърчават разумното и добро управление на рисковете, свързани с дейността й.
Политиката включва мерки за избягване на конфликти на интереси, породени от начина на
формиране на възнагражденията, и всякакво негативно влияние върху стабилната капиталова
позиция на организацията.
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Обобщената количествена информация относно възнагражденията, включваща разбивка по
видове дейности към 31.12.2020 год. е представена в следната таблица:
Видове дейности

Брой на служителите
Общ брой на персонала
Общ размер на възнагражденията
от които: общо променливи възнаграждения

Надзорен
съвет

Управителе Инвестицио Кредитна
н съвет
нно
дейност
банкиране
3

5

1 019 422

655 056

2
101 203

126
3 814 805
58 279

Управление Корпоратив Независими Други
на активи ни функции контролни
функции

0
0

57
1 786 421

11
416 807

203
2 745 766
48 064

Към 31.12.2020г. в ръководния орган на Банката има пет членен управителен съвет и тричленен
надзорен съвет
Към 31.12.2020 година при подбора на членовете на ръководния орган на Банката са
приложени следните критерии:
a) Баланс на подходящи знания, умения и опит;
b) Разнообразие в квалификацията и професионалния опит на членовете на ръководния
орган, необходими за управлението на Банката и осигуряващи многообразие на
мненията при вземане на решения;
c) Качества като честност, почтеност и независимост, гарантиращи осъществяване на
основната дейност и функции на Банката при спазване на принципа на отделяне на
достатъчно време за изпълнение на задълженията на членовете на ръководния орган.
Банката е разработила и приела Политика за осигуряване на разнообразие при подбор на
членовете на ръководния орган, съгласно чл. 435, пар.2, буква в) от Регламент 575/2013 и е
определила изпълнението на функциите на Комитет по подбор, съгласно изискванията на ЗКИ.
XX. ЛИВЪРИДЖ
Отношението на ливъридж се изчислява като мярката за капитал на Банката се разделя на
мярката за общата експозиция и се изразява в проценти. Мярката за капитал е капиталът от
първи ред. Мярката за обща експозиция е сборът на стойностите на експозициите по всички
активи и задбалансови позиции, които не са приспаднати при определяне на мярката за
капитала. Банката определя стойността на експозицията на задбалансовите позиции след
извършване на посочените изменения на конверсионните коефициенти изброени в чл. 429,
т.101 буква в) от Регламента. Към 31.12.2020 год. данните за отношението на ливъридж на
Банката са както следва:
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Стойности на експозицията

Eкспозиция с оглед на отношението на
ливъридж: Oтчетна референтна дата

Обща експозиция с оглед на отношението на ливъридж — при
използва не на "на пълно въведено" определение на ка пита л от
първи ред

1 198 810

Обща експозиция с оглед на отношението на ливъридж — при
използва не на „преходно“ определение на ка пита л от първи ред

1 198 810

Капитал
Ка пита л от първи ред — "на пълно въведено" определение

133 276

Ка пита л от първи ред — „преходно“ определение

133 276

Коефициент на ливъридж
Отношение на ливъридж — при използва не на "на пълно
въведено" определение на ка пита л от първи ред

11,1%

Отношение на ливъридж — при използва не на „преходно“
определение на ка пита л от първи ред“

11,1%
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