ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018г. НА
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД/БАНКАТА/

1. Подбрани позиции от финансовия отчет
Финансовите активи, държани за търгуване, са придобити с цел получаване на
печалба, произтичаща от краткосрочни колебания в цените или дилърския марж или са
финансови активи, включени в портфейл, за който съществува вероятност за
краткосрочно реализиране на печалба. Към тях се отнасят придобити капиталови
инвестиции в нефинансови предприятия, в които Банката не притежава контролно
участие. Структурата на тези активи към края на тримесечието в хил.лв. е както следва:
Деривати държани за търгуване
362

Капиталови инструменти

3 499

Във връзка с прилагането от 01.01.2018г. на МСФО 9 е извършена
рекласификация на съществена част от отразените в тази позиция в отчета към
31.12.2017г. капиталови и дългови ценни книжа, както следва:
- рекласифицирани във Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг
всеобхватен доход, като от рекласификацията няма определен прогнозен ефект.
- рекласифицирани във Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг
всеобхватен доход, като от рекласификацията е определен прогнозен ефект в размер на
526 хил.лв.
Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или
загубата, представляват капиталови инвестиции във финансови или нефинансови
предприятия, в които банката не притежава контролно участие. Съществената част от
отразените в тази позиция в отчета към 31.03.2018г. финансови активи са
рекласифицираните част от Финансови активи, държани за търгуване. Структурата на
тези активи към края на тримесечието е както следва:

Капиталови инструменти
56,741

Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен
доход представляват придобити лихвоносни държавни и корпоративни ценни книжа,
както и придобити капиталови инвестиции във финансови и нeфинансови предприятия,
като част от тези активи са рекласифицираните част от Финансови активи, държани за
търгуване. Структурата на тези активи към края на тримесечието в хил.лв. е както
следва:

Капиталови инструменти

88 062

Дългови инструменти
433 160

Кредитите и авансите, възникнали първоначално в Банката с фиксиран падеж, са
финансови активи, създадени посредством директното предоставяне от страна на
Банката на пари или услуги на дадени клиенти с фиксиран падеж.
През първото тримесечие на 2018г. първоначално възникналите в банката с
фиксиран падеж кредити са отчитани по амортизирана стойност по метода на
ефективната.
ЦКБ АД работи със специализирани финансови институции, регистрирани по
Наредба № 26 на БНБ, за придобиване на вземания по кредити, поради което дела на
кредитите в неизпълнение в портфейла на банката е по-нисък от този за системата.
Вземанията по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа се отчитат
по цена на придобиване, която е равна на справедливата стойност на пласираните от
Банката средства, обезпечени със стойността на ценните книжа. Ценните книжа,
получени, като обезпечение по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа не
се записват в отчета за финансово състояние на Банката в случаите, когато рисковете и
ползите от собствеността им не са прехвърлени. Отразените вземания по споразумения
за обратно изкупуване на ценни книжа към края на първото тримесечие на 2018г. са
обезпечени със залог на Български държавни ценни книжа и корпоративни ценни
книжа.

Дълготрайни материални и нематериални активи

Дълготрайните материални и нематериални активи са придобити и притежавани от
Банката разграничими нефинансови ресурси, които се използват за производство и/или
продажба на услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели. Те се
отчитат по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните
загуби от обезценка.
Амортизациите на дълготрайните материални и нематериални активи са изчислени по
линейния метод, така че изхабяването им да отговаря на предвидения за тях срок на
ползване. Годишните амортизационни норми са следните:
Сгради
Стопански инвентар
Транспортни средства
Други активи
Специфично оборудване, кабелни мрежи и охранителни системи
Оборудване, включващо хардуер и софтуерни продукти

4%
15%
15%
15%
4%
20%

(25 години)
(7 години)
(7 години)
(7 години)
(25 години)
(5 години)

Амортизации не се начисляват на земи, активи за препродажба, активи в процес на
придобиване, активи в процес на ликвидация и напълно амортизираните активи до
остатъчната им стойност.
През първото тримесечие на 2018г. обезценка на стоково-материалните запаси,
обезценка на дълготрайните материални и нематериални активи не е извършвана,
поради липса на признаци за потенциална обезценка на тези активи.
Активи, придобити от обезпечения

Недвижими имоти и движими вещи, придобити от Банката като кредитор по отпуснати
и необслужвани кредити се класифицират като активи, придобити от обезпечения и се
отчитат първоначално по цена на придобиване. След първоначалното им признаване,
тези активи се отчитат по по-ниската от текущата им балансова стойност или тяхната
нетна реализуема стойност. Сумата на всяка обезценка на тези активи до нетната им
реализуема стойност се признава като разход за периода на обезценката. За тези активи
не се начислява амортизация. В отчета за финансовото състояние тези активи са
представени като част от позиция Други активи

Инвестиционни имоти
Инвестиционните имоти са придобити и притежавани от Банката недвижими имоти,
които Банката няма да използва в дейността си, и които Банката държи с цел
получаване на доходи от наеми и/или за увеличаване на стойността на капитала. Като
своя счетоводна политика относно отчитането им, Банката е приела модела на цената
на придобиване в съответствие с изискванията на МСС 16. В тази връзка те се отчитат
по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от
обезценка. Амортизации се начисляват на придобитите като инвестиционни имоти
сгради, като Годишната им амортизационна норма е 4%(25 години). Не се начисляват
амортизации на придобитите като инвестиционни имоти земи.

2. Сделки със свързани лица
Банката е извършвала редица сделки със свързани лица, като е отпускала
кредити, издавала е гаранции, привличала е парични средства, осъществявала е репо
сделки и други. Всичките сделки са сключени при обичайни търговски условия в хода
на дейността на Банката и не се отличават от пазарните условия, като кредитите са
отпускани, а гаранциите издавани само при наличие на достатъчна обезпеченост.

Към края на първото тримесечие на 2018г. вземанията на банката от дъщерни
дружества са в рамките на 7 012 хил.лв., които произтичат от предоставени депозити.
Към края на първото тримесечие на 2018г. задълженията на банката към дъщерни
дружества са в рамките на 3 687 хил.лв., които произтичат от получени депозити. Към
края на първото тримесечие на 2018г. вземанията на банката от дружества под общ
контрол са в рамките на 80 203 хил.лв., като по-голямата част произтичат от
предоставени кредити. Към края на първото тримесечие на 2018г. задълженията на
банката към дружества под общ контрол са в рамките на 70 634 хил.лв., като една част
от тях в размер на 45 339 хил.лв. произтичат от получени средства по емисия издадени
от банката конвертируеми облигации в размер на 36 000 хил.евро, а останалата част
произтича основно от получени депозити. Към края на първото тримесечие на 2018г.
банката няма вземания от предприятието майка. Към края на първото тримесечие на
2018г. банката има задължения към предприятието майка в рамките на 100 хил.лв.

3. Счетоводна политика
През първото тримесечие на 2018г. Банката е извършила промени на
счетоводната си политика, както следва:
- по отношение класификацията на финансовите активи.
МСФО 9 въвежда нов подход за класификация на финансовите активи, базиран
на характеристиките на паричните потоци и бизнес модела. Този универсален,
принципно базиран подход, заменя съществуващите изисквания, базирани на правила.
- по отношение прегледа за обезценка
МСФО 9 въвежда нов модел на обезценка, базиран на очаквана загуба, който
изисква по-навременно признаване на кредитни загуби. Стандартът изисква отчитане
на очаквани кредитни загуби от момента на първоначално признаване на финансовите
инструменти.

За целите на дефиниране на модела на очакваните кредитни загуби Ръководството на
Банката е анализирало текущото състояние спрямо изискванията на МСФО 9, както и
количествено изследване на очаквания ефект. Количественото отражение на МСФО 9 е
определено в съответствие с възприетата от Банката методология за калкулиране на
очакваните кредитни загуби и дефинираните параметри за измерване на риска.
Оценката на въздействието при първоначалното прилагане на МСФО 9 върху
индивидуалния финансов отчет на Банката е свързан с прилагане на нова методика за
определяне на очакваните кредитни загуби. При извършване на анализа на
притежаваните от банката финансови активи не беше идентифициран съществен ефект
във връзка с промяната в класификационните характеристики на новите групи
финансови активи, дефинирани в съответствие с МСФО 9. Това се дължи на факта, че
дефиницията за неизпълнение, прилагана за целите на вътрешното управление на риска
се запазва без промяна спрямо досега използваната по МСС 39 и не се прилага
съществена промяна в бизнес модела на управление на активите на Банката.
Очакваният ефект от признаване на провизии за кредитен риск по неусвоени кредитни
ангажименти и финансови гаранции е в размер на 524 хил.лв.
Към датата на прилагане на стандарта за първи път, основният ефект на МСФО 9 върху
Банката е в резултат от прилагането на новия модел за обезценка, базиран на
очакваната кредитна загуба, което ще доведе до нарастване на обезценките по
финансови активи и провизиите по условни задължения.
Ефектите от прилагането за първи път на МСФО 9 Финансови инструменти за Банката
са следните:
1. Определеният от Банката прогнозиран към момента нетен ефект от
рекласификация по отношение на определени финансови активи, е в размер на
526 хил.лв.;
2. Прогнозираният към момента нетен ефект от прилагането на модела на
очакваните кредитни загуби във връзка с финансови активи, класифицирани
като оценявани по амортизирана стойност и по справедлива стойност през друг
всеобхватен доход е в размер на 11,703 хил.лв., от които по неусвоени
ангажименти 524 хил.лв.
Във връзка с приет Регламент ЕС 2017/2395, даващ преходните мерки за смекчаване на
въздействието от въвеждането на МСФО 9 спрямо собствения капитал на Банките за
регулаторни цели, Централна кооперативна банка АД планира да използва напълно
този режим. При анализа на способността на капитала да покрива очакваните кредитни
загуби (CRD/CRR), така оповестените, прогнозирани към момента на въвеждане на
стандарта, ефекти от обезценка по МСФО 9, ще окажат несъществено влияние върху
регулаторните капиталови показатели (без отчитане на данъчния ефект) – намаление на
Базов собствен капитал от първи ред (CET1) - под 0.2% и намаление на показателите за
капиталова адекватност – под 0.02 процентни пункта.

