
 „Търговска банка Д”   АД 
София  1040, бул. „Цар Освободител” № 8 

тел.: (02) 935 71 71, факс: (02) 989 48 48, e-mail: DBank@DBank.bg,  www.DBank.bg 
 

БАЛАНС 
 

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 
 

в  хиляди лева  в  хиляди лева 

 31.12.10 31.12.09   31.12.10 31.12.09 

Активи    Приходи от лихви и други подобни приходи 23,444 20,892 
Парични средства в каса и разплащателна сметка 
в Централната банка 47,183 35,655 

 
Разходи за лихви и други подобни разходи (9,922) (4,288) 

Вземания от банки 135,649 58,670  Нетен доход от лихви и други подобни доходи 13,522 16,604 
Ценни книжа, държани за търгуване 68 -  Приходи от такси и комисиони 3,347 1,774 
Предоставени кредити и аванси на клиенти 184,340 149,480  Разходи за такси и комисиони (398) (179) 
Ценни книжа, държани до падеж 94,637 86,640  Нетен доход от такси и комисиони 2,949 1,595 
Ценни книжа на разположение за продажба 11,033 10,840  Нетен доход от операции в чуждестранна валута 832 394 
Имоти и оборудване 5,004 4,060  Други   оперативни прихози  943 231 
Нематериални активи 140 96  Нетен доход от банкови операции 18,246 18,824 

Активи за продажба 240 - 
 Възстановяване на / (загуби от) обезценка и 

несъбираемост на  кредити 
(554) (1,930) 

Други активи 1,112 523  Общи административни разходи (14,684) (11,665) 
Общо активи 479,406 345,964 

 

Печалба от оперативна дейност преди данъци 3,008 5,229 

Пасиви   
 Разход за данъци върху печалбата (308) (529) 

Задължения към банки 47,792 48,270  Нетна печалба за отчетния период 2,700 4,700 

Задължения към  клиенти 377,533 246,984  Друг всеобхватен доход   

Пасиви по отсрочени данъци 40 31 
 Промяна в справедливата стойност на финансови 

активи на разположение за продажба 
191 36 

Други пасиви 1,561 1,091  Ефект от отсрочени данъци  - 
Общо пасиви 426,926 296,376  Общ всеобхватен доход 2,891 4,736 

Собствен капитал    
 
(п) Радка Никодимова                                (п) Пламен Петров 
изпълнителен директор                            изпълнителен директор 

Акционерен капитал 40,000 40,000 
Резерви 12,480 9,588 
Общо собствен капитал 52,480 49,588 
Общо пасиви и собствен капитал 479,406 345,964 

1. Този Отчет е приет от Общото събрание на Банката, състояло се на 27 април 2011 г.  
2. „Търговска Банка Д” АД съобщава на всички заинтересовани лица, че оповестяването на информация към 31.12.2010 г., съгл. изискванията на чл. 335 от 
Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, е публикувано на уеб-страницата на Банката на адрес www.DBank.bg 
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