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2010 

 

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 



 

 

ИЗБРАНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТИ 

 

 2010 2009 2008  

Брой предоствени заеми 8 958 7 921 7 535 Number of loans provided 
Номинална стойност на 
предоставените заеми (в 
хил. лв.)* 30 298 18 320 18 401 

Nominal value of loans 
provided (in TBGN)* 

Общо платени заеми (в хил. 
лв.) 10 884 8 540 10 270 

Disbursed in total (in TBGN) 

Заем за служители - дял в 
общата продукция 100% 100% 100% 

Credit for employees - share 
in total production 

Бизнес кредити - дял в общата 
продукция 0% 0% 0% 

Loans for businessmen - 
share in total production 

Човешки ресурси    Human Resources 

Общ брой кредитни експерти 
622 441 265 

Number of external credit 
advisors 

Общ брой инкасатори 75 88 10 Number of external collectors 

Общ брой служители 96 98 112 Number of employees 

Финансови показатели (в 
хил. лв.)    

Financial Indicators (in 
TBGN) 

Общо активи 22 411 17 277 12 922 Total assets 

Вземания по предоставени 
заеми на клиенти 21 791 15 819 11 842 

Receivables from provided 
loans to clients 

Общо приходи 12 372 11 107 4 182 Total revenues 

Общо разходи 18 442 15 850 7 956 Total costs 

Печалба/загуба преди днъци -6 070 -4 743 -3 774 Profit/Loss before taxation 

Отсрочен данък 4 0 -504 Deferred tax 

Нетна печалба/загуба -6 066 -4 743 -4 278 Profit/Loss after taxation 

 

 

 

 

 

 

 

 

* номиналната стойност на предоставените заеми съдържа изплатената сума на клиента 

плюс лихвени приходи за бъдещи периоди 
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1. ФИНАНСОВАТА ГРУПА – ПРОФИРЕАЛ ГРУП 

 

ПРОФИРЕАЛ Груп е международна финансова група оперираща на пазарите в 

страните от Централна и Източна Европа. Групата е сред водещите компании, 

предоставящи кредити в Чехия, Словакия, Полша, България и Румъния. Финансовата 

група се състои от две дивизии. Дружествата от дивизия ПРОФИ КРЕДИТ 

осъществяват дейност в областта на финансовото кредитиране, а основната дейност на 

дружествата от дивизия ПРОФИДЕБТ е изкупуване и събиране на вземания.  

 

Компанията-майка ПРОФИРЕАЛ Груп СЕ е със седалище в Холандия. Групата 

предоставя финансови кредити от 2000
та

 година, стартирайки с този проект в Чехия и 

Словакия. Дейността по изкупуване и събиране на вземания стартира през 2005
та

 

година, като отново Чехия и Словакия са първите страни, в които започва дейността на 

новото подразделение.  

 

За времето, през което е на пазара, подразделението ПРОФИ КРЕДИТ успява да 

предостави на клиенти почти 500 000 кредита. Най-голям дял в общия обем 

предоставени кредити, както и най-добрите финансови резултати има компанията в 

Чехия. 57% е делът на отпуснати в Република Чехия кредити от общия обем за групата.  

 

От переспективата на глобалната икономика и произтичащите от нея бизнес условия, 

2010 бе по-успешна от предходната година. Глобалната икономика успешно балансира 

въздействието на икономическата криза като почти всички икономически сектори 

реализираха умерен ръст. Времето на отрицателен растеж в сектора на потребителското 

кредитиране в страните от Централна и Източна Европа приключи, а нагласите на 

пазарните участници са за постепенен прогрес. Успешното управление на кредитния 

портфейл стана основен приоритет за всички участници на пазара, включително и за 

дружествата от ПРОФИРЕАЛ ГРУП. Групата реагира на икономическата обстановка в 

съответните страни и адаптира своя бизнес, основно управлението на риска към 

актуалната ситуация на пазара.  
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ПРОФИРЕАЛ Груп в Централна и Източна Европа 

 

 

Държави с активни фирми 

Страни с временно прекратен бизнес 

 

 

2010 година бе успешна за дивизия ПРОФИ КРЕДИТ, която преизпълни плана си за 

нови кредити с 8%. Добрите резултати се дължат основно на ПРОФИ КРЕДИТ 

Словакия, която отчита 35% ръст на продукцията и ПРОФИ КРЕДИТ България с 65 % 

ръст на отпуснатите кредити спрямо 2009 г.  
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Дивизия Профидебт използва своя шанс във време на възстановяваща се икономика и 

увеличи размера на изкупените вземания на 1,5 млрд. чешки крони. Банките и 

финансовите институции, които представляват целевата клиентска група на дивизията 

все по-често използват услугите на външни специалисти при събиране на своите 

вземания. Продажбата на вземания става все по-важен инструмент за управление на 

риска. Затова, много е вероятно през следващите няколко години ръста в този сектор да 

бъде няколко десетки процента.  

 

Основна цел на ПРОФИРЕАЛ Груп е стабилизиране на настоящите си бизнес дейности 

и трайното им адаптиране към икономическата ситуация в отделните страни. 

Основните акценти ще бъдат насочени към качеството на кредитния портфейл и 

управлението на риска, оптимизиране на процесите в отделните дружества от групата, 

управлението на разходите и запазване на пазарния дял в сектора 

 

 

СТРУКТУРА НА ПРОФИРЕАЛ ГРУП 
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2. ПИСМО ОТ УПРАВИТЕЛЯ СЕО 

 

Уважаеми партньори, 

Уважаеми клиенти, 

Уважаеми служители, 

 

Изминалата 2010 година бе година на сериозни изпитания и предизвикателства за 

финансовия сектор в България.  

 

Въпреки трудната икономическа ситуация и нарастваща конкуренция в небанковия 

сектор, ПРОФИ КРЕДИТ България приключи 4-тата година от стъпването си на 

българския пазар с отлични резултати.  

 

Позовавайки се на международния опит на Профиреал Груп, доброто познаване на 

местните условия и гъвкавия процес на управление, бързо и ефективно успяхме да се 

адаптираме към динамично променящата се среда.  

 

През 2010 година ПРОФИ КРЕДИТ България актуализира политиката си по отношение 

на риска, с цел ограничиване на негативното влияние на средата върху портфейла на 

компанията, отговори на нуждите на своите клиенти с иновативни продуктови групи 

ПРОФИ Мейд, Профи Кредит Фаворит и Енерджи. 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България продължи и своето териториално разрастване, като 

представители на компанията през 2010 има в още 14 нови населени места.  

 

Доверието в компанията, като стабилен и лоялен работодател се доказва и с 

увеличаването на броя на кредитните експерти на компанията, които се увеличиха 

спрямо 2009 г. с повече от 180. 
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Тези мерки позволиха на компанията да отстои позицията си на един от основните 

лидери сред небанковите финансови институции в страната. Компанията остана вярна 

на мотото „Пари по мярка“ за всеки клиент, в удобно за него време и място и през 

второто полугодие обемът на отпуснатата продукция отбелязва ръст от 68% спрямо 

първото полугодие на 2010 година.  

 

През 2011 година ПРОФИ КРЕДИТ България ще продължи своето стабилно развитие, в 

съответствие със стратегическите си приоритети, като в основата ще поставяме грижата 

за клиента. 

 

С ясното съзнание, че следващите години ще са изпълнени с големи предизвикателства, 

нашият стремеж ще остане успешно преодоляване промените във външната среда и 

регистриране на устойчив растеж в дългосрочен план.  

 

Уверявам Ви, че ще продължим да работим все така упорито и целенасочено, 

прилагайки всичкия си опит, знания, воля за успех и позитивна енергия, така че да 

заслужим доверието и подкрепата на всички наши партньори, клиенти и служители.  
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Николай Колев  
Изпълнителен Директор - ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД  

 

3.1. Управители 

 

 

 

     ПЕТР ВЪРБА – УПРАВИТЕЛ 

Завършва университета в Пардубице със специализация в 

областта на мениджмънта, маркетинга и логистиката. 

Непосредствено след приключване на обучението си г-н Върба 

се присъединява към групата Профиреал, заемайки ръководна 

длъжност. В последствие израства до член на Борда на 

Директорите, а от месец април 2006 г. е Изпълнителен 

директор Секция Развитие ПРОФИ КРЕДИТ Чехия АД. На 

тази длъжност той отговоря за всички дъщерни дружества, 

специализирани в отпускане на заеми и кредити. 

 

 

 

 

 

 

 

    АЛЕКСАНДЪР ЖОТЕВ – УПРАВИТЕЛ 

Дипломира се в Историческия факултет на Софийския 

университет „Климент Охридски”. Кариерата му започва като 

журналист, а в последствие се реализира и в рекламния бизнес. 

Г-н Жотев натрупва опит в сферата на търговията на 

ръководни позиции, който доразвива и обогатява в Чехия. От 

2001 г. заема позицията Търговски представител на IRON & 

STEEL GROUP, s.r.o., Прага до месец януари 2006 г., когато е 

назначен за Country Manager Bulgaria на подразделение 

Профиреал и като Управител на ПРОФИ КРЕДИТ България 

ЕООД. 
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    НИКОЛАЙ КОЛЕВ – УПРАВИТЕЛ 

 

Николай Колев започва своята кариера като Търговски 

представител на Промобил България. Благодарение на своите 

способности и познанията, които придобива в обучението си 

по мениджмънт в НБУ се издига до позицията Tърговски 

директор. По-нататъшен опит в търговията придобива като 

Търговски директор и Директор по бизнес развитие и нови 

пазари в Актавис Груп. Затвърждава опита си на директор и в 

Ален Мак АД. От 7 август 2006 г. е Изпълнителен директор на 

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЗДРАВКО РАЙЧЕВ – УПРАВИТЕЛ 

Здравко Райчев е служител на ПРОФИ КРЕДИТ България от 

2006 година. В началото на кариерата си в компанията започва 

като Директор Развитие на Продажбите. През 2009 година 

заема позицията Директор Продажби, а от месец септември 

2010 заема длъжността директор отдел Събиране на вземания. 

От месец Ноември 2010, в резултат на своята всеотдайна 

работа в ПРОФИ КРЕДИТ България е назначен за член на 

Борда на Директорите на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД. 

Преди постъпването си в компанията има опит в 

международни фирми от сферата търговията и услугите, на 

които е заемал ръководни длъжности. 
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3.2. Профил на Компанията 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е регистрирана на 19 април 2006 г. като еднолично 

дружество с ограничена отговорност според изискванията на Търговския закон под 

името Профиреал България ЕООД. Предмет на дейност на компанията е предоставяне 

на заеми на физически лица, които са български граждани и имат постоянни доходи. 

 

Търговската дейност на ПРОФИ КРЕДИТ България България ЕООД е разделена на 

четири региона – Изток, Запад, Север и Юг. Централата на компанията се намира в град 

София. 

 

През втората половина на 2006 г. ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД стартира 

търговската си дейност едновременно в регионите Плевен и Варна, в резултат на което 

на 01.11.2006 г. е отпуснат първият заем. През 2007 г. разширяването продължава като 

през месец Февруари компанията стартира дейността си и в Регион Благоевград, а по-

късно и в регионите Бургас и Пловдив. С откриването на регион София компанията 

завършва стратегията си за пълно покритие на страната. 

 

Освен с Регионалните си офиси ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД открива на 

територията на страната и районни офиси в повечето големи градове – София, Варна, 

Плевен, Благоевград, Пловдив, Бургас, Шумен, Добрич, Русе, Велико Търново, 

Габрово, Троян, Враца, Кюстендил, Перник, Петрич, Стара Загора, Сливен, Ямбол, 

Хасково и Пазарджик. 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е част от международната финансова група 

Профиреал Груп със седалище в Холандия. Освен в България Групата оперира в други 

4 държави в Централна и Източна Европа - Чехия, Словакия, Полша и Румъния. 

 

През 2007 г., във връзка с промените в европейското законодателство и въвеждането на 

задължителна правна организационна форма на компаниите, осъществяващи 

международна дейност, Профиреал Груп се трансформира в европейско дружество - 

холдингова структура. Компания-майка на финансовата група става Профиреал Груп 

СЕ, със седалище в Холандия. 
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На 15.02.2008 г. следвайки новата корпоративна идентичност Профиреал България 

ЕООД се преименува на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД. Тази промяна в 

наименованието се отнася за всяко едно от дъщерните дружества в холдинговата 

структура. 

 

През Ноември 2010 година ПРОФИ КРЕДИТ България отбеляза четири години от 

навлизането си на българския пазар. Компанията има екипи в повече от 30 града на 

страната.  

 

ПРОФИ КРЕДИТ България, като част от ПРОФИРЕАЛ Груп, е динамично разрастваща 

се компания. Тя успешно развива професионална мрежа от кредитни експерти в цялата 

страна. Мотото на компанията е „Пари по мярка“. Залага се изключително много на 

индивидуалния подход към клиента. На база лични срещи, в удобно за клиента време и 

място, се дефинират конкретните условия по всеки един кредит.  

 

Макар финансовият сектор в България да се отличава с изключителна наситеност и 

интензивна конкуренция, ПРОФИ КРЕДИТ България успешно заявява и доказва своите 

амбиции да заеме лидерски позиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 

   

 

 

14 

 3.3. Продуктова оферта 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България предлага на клиентите си нецелеви потребителски заеми за 

физически лица. Компанията предлага на пазара три продуктови групи – ПРОФИ 

КРЕДИТ ФАВОРИТ, PROFI Made и ПРОФИ КРЕДИТ ЕНЕРДЖИ, които таргетират 

различни групи клиенти. 

 

Продуктовата група ПРОФИ КРЕДИТ ФАВОРИТ предоставя потребителски 

револвиращ нецелеви заем за пълнолетни физически лица с доказани постоянни 

доходи, в това число и пенсионери. Приемат се само осигурителни доходи на 

клиентите. Продуктовата група включва два продукта – ПРОФИ КРЕДИТ ФАВОРИТ и 

ПРОФИ КРЕДИТ ФАВОРИТ VIP. Продуктът ПРОФИ КРЕДИТ ФАВОРИТ е с размер 

от BGN 500 до BGN 5 000 . Продуктът ПРОФИ КРЕДИТ ФАВОРИТ VIP предоставя 

възможност на клиентите при предоставяне на допълнително обезпечение солидарен 

длъжник да се възползват от по-ниската му цена и да получат по-висок размер на заема 

до BGN 8 000. Сроковете на продуктовата група са от 12 до 36 месеца. 

 

Продуктовата група PROFI Made предоставя потребителски револвиращ нецелеви заем 

за пълнолетни физически лица с недоказани постоянни доходи, в това число и 

пенсионери. Освен осигурителни доходи се приемна и допълнителни доходи на 

клиентите. Продуктовата група включва два продукта – PROFI Made и PROFI Made 

VIP.  Продуктът PROFI Made е с размер от BGN 500 до BGN 3 000. Продуктът PROFI 

Made VIP предоставя възможност на клиентите при предоставяне на допълнително 

обезпечение солидарен длъжник да се възползват от по-ниската му цена и да получат 

по-висок размер на заема до BGN 5 000. Сроковете на продуктовата група са от 12 до 

36 месеца. 

 

Продуктовата група ПРОФИ КРЕДИТ ЕНЕРДЖИ предоставя бърз и малък 

потребителски нецелеви заем за пълнолетни физически лица с доказани постоянни 

доходи, в това число и пенсионери. Таргет клиентите на продуктовата група са клиенти 

с под средните за страната осигурителни доходи и пенсии. Продуктовата група 

включва два продукта – ПРОФИ КРЕДИТ ЕНЕРДЖИ и ПРОФИ КРЕДИТ ЕНЕРДЖИ 
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MAX.  Продуктът ПРОФИ КРЕДИТ ЕНЕРДЖИ е с размер от BGN 100 до BGN 350, a 

продуктът ПРОФИ КРЕДИТ ЕНЕРДЖИ MAX предоставя възможност за получаване на 

до BGN 400 of BGN 500. Сроковете, за които се предоставят двата типа продукти са 6, 

8, 10 и 12 месеца.  

 

Компанията изплаща заемите на клиентите по посочена от клиента лична банкова 

сметка. Погасяването се извършва месечно като клиентите на компанията имат право 

да изберат дата за погасяване на заема според възможностите си. Клиентът сам избира 

начина за погасяване на заема си към ПРОФИ КРЕДИТ България, като са възможни 

следните допустими от закона начини – вноска на каса, касов превод, кредитен превод, 

периодично плащане или директен дебит., 

 

Основните продуктови групи на компанията ПРОФИ КРЕДИТ ФАВОРИТ и PROFI 

Made предоставят възможност на клиентите си за еднократно отлагане до 3 

последователни месечни вноски. По този начин клиентите на компанията се 

застраховат от превратностите на съдбата като продължително заболяване или загуба 

на работата. Тези продуктови групи имат и включена клауза за „Револвинг“, което 

означава автоматично подновяване на заема без да е необходимо повторно 

кандидатстване. От опцията „Револвинг“ може да се възползва всеки клиент на ПРОФИ 

КРЕДИТ България, който е добър платец. Например, при изтеглен заем за период от 18 

месеца, на 12тата падежирала и платена вноска клиентът може да ползва сумата, която 

е изплатил до момента при същите условия и без промяна на погасителната дата или 

вноска. 

 

В резултат на изискванията на пазара през 2007 бе пусната и допълнителната опция на 

ПРОФИ КРЕДИТ „рефинансиране“, с която се дава възможност на клиентите да 

получат заем, с който да погасят тяхно тежко задължение към друг кредитор. Опцията е 

валидна само по основните продуктови групи на компанията -  ПРОФИ КРЕДИТ 

ФАВОРИТ и PROFI Made. Тази опция бе посрещната добре от клиентите и продуктите 

с нея заеха сериозно място в продуктовото портфолио на компанията. 
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ПРОФИ КРЕДИТ България спазва принципа за отговорно кредитиране като предоставя 

кредити, които са съобразени с възможностите на клиентите за изплащане му. В 

случай, че той не може да бъде одобрен за цялата сума на искания от него заем, 

молбата му не се отхвърля, а се редуцира. По този начин компанията спазва мотото си 

„Пари по мярка“.  

 

В желанието си да осигури комфорт и удобство на клиентите, тя е разработила 

едностъпкова процедура за отпускане на заем, която отличава компанията от другите 

финансови институции и e високо ценена от клиентите. При тази процедура, при 

попълването на документите за кандидатстване за клиентът подписва договора и в 

случай, че бъде одобрен, получава парите без да е необходимо да посещава отново 

офиса на компанията и да попълва или подписва допълнително документи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 

   

 

 

17 

3.4. Бизнес резултати 

 

В края на 2010 г. ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД отбеляза четири години от 

навлизането си на българския пазар. 

 

В отражение на икономическата обстановка в страната, ПРОФИ КРЕДИТ България 

актуализира политиката си по отношение на риска и предприе важни промени в 

условията при отпускане на заеми с цел ограничиване на негативното влияние на 

средата върху портфейла на компанията. Въпреки предприетите мерки, компанията не 

забави темповете на отпускане на нови заеми през годината. Напротив, през второто 

полугодие обемът на отпуснатата продукция отбелязва прираст от 63% спямо първото 

полугодие на годината. 

 

ОБЕМ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ ЗА ПЪРВО И ВТОРО ПОЛУГОДИЕ 

НА 2010 г. (в лева) 

11 506 097

18 792 133

01 - 06.2010 07 - 12.2010
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През 2010 г. ПРОФИ КРЕДИТ България предостави 7 853 заема в размер на 28 841 198 

лева и 1 105  револвинга в размер на 1 454 032 лева.  Въпреки промяната в условията 

при отпускането на заеми, броят им през годината отчете прираст от 13.09% спрямо 

предходната 2009 г. и достигна 8 958 като 57% от тях са съсредоточени във второто 

полугодие на годината.   

 

БРОЙ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ 2010 г. 

2 778

7 535
7 921

8 958

2007 2008 2009 2010
 

 

През 2010 ПРОФИ КРЕДИТ България промени продуктовото си портфолио, с което 

компанията дава възможност на клиента да избира продукт според нуждите и 

потребностите като има възможност от: 

- отстъпка в цената при определени условия.  

- отлагане на до 3 последователни вноски при затруднения. 

 

Добре балансираната търговска политика, бързата и гъвкава реакция на пазарните 

условия и промени помогнаха на ПРОФИ КРЕДИТ България да постигне рекорд в 

своята история и да достигне общ обем на новата продукция през 2010 г. от 30 298 229 

лева . 
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ОБЕМ НА ОТПУСНАТИТЕ ЗАЕМИ 2007-2010 (в лева) 

7 064 661

18 400 768 18 319 889

30 298 230

2007 2008 2009 2010
 

 

От стартиране на дейността на ПРОФИ КРЕДИТ България до края на 2010 г. са 

отпуснати над 74 000 000 лева нови кредити, а клиентите доверили се на компанията са 

над 25 000. 

 

Търговската структура на компанията в страната оперира на регионален принцип, като 

бизнесът от средата на 2010 година бе преразпределен от 6 основни региона на 4, 

съответно: Изток, Запад, Север и Юг. 

 

Регион Запад, реализира 32% от отпуснатите кредити през годината, следван от регион 

Изток, съответно 27%, регион Юг – 23% и регион Север – 18%. 

 

През 2010 продължи и  разрастването на Търговската мрежа на ПРОФИ КРЕДИТ 

България -  през второто полугодие на 2010 стартира проектът Мениджъри екипи, с 

помощта на който  бяха разкрити нови 20 точки за продажба. След стартирането 

проекта жителите на 14 нови града и техните околности получиха възможността да се 

възползват от продуктите на Компанията. 
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ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ ПО РЕГИОНИ 2010 (в лева) 

 

5 582 632

8 221 452

6 989 155

9 504 991

СЕВЕР ИЗТОК ЮГ ЗАПАД
 

 

Доказателство за успеха на продукта ПРОФИ КРЕДИТ е не само ръстът в продажбите, 

но и нарастващият брой клиенти желаещи да се възползват от опцията револвинг. 

Револвинг е възможността на клиента в опредлен момент да получи изплатената от 

него сума без да се налага да кандидатства отново. 
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3.5. Търговска мрежа 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България предлага продуктите си и обслужва клиентите си чрез 

търговска мрежа за директни продажби. Основна съставна част от тази мрежа са 

партньорите ни Кредитни експерти. Качеството на обслужване е едно от основните 

предимства на компанията и поради тази причина добрата работа на търговската мрежа 

е ключът към успеха на цялата Компания. 

 

Кредитните Експерти работят на базата на сключен Договор за сътрудничество, като 

размерът на получаваните от тях комисиони зависят от количеството реализирани 

продажби. Партньорите Кредитни експерти в ПРОФИ КРЕДИТ България получават 

едни от най- високите комисионни на финансовия пазар. Допълнителна мотивация за 

КЕ и за цялата търговска мрежа са обученията, състезанията и конференциите, които се 

провеждат регулярно. 

 

Кредитните Експерти са в пряк контакт с потенциалните клиенти. Сближавайки се с 

тях те предлагат продуктите помагайки им да изберат най-добрия вариант според 

индивидуалните им нужди и възможности. 

 

Основна цел на ПРОФИ КРЕДИТ България през 2010 г. е разширяването на Търговска 

мрежа чрез увеличаване на броя партньори Кредитни Експерти. Така през четвъртата 

година от развитието си, Компанията достигна рекорден брой Кредитни експерти 622  

или 181 Кредитни експерти повече в сравнение с 2009 г. В резултат на засиления 

подбор като приоритет за мениждърите от Търговската мрежа, ПРОФИ КРЕДИТ 

България успя да реализира рекордни продажби и достигна най-високия досега брой 

активни ( с поне 1 договор) Кредитни експерти 406. 
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БРОЙ КРЕДИТНИ ЕКСПЕРТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2010 г. 

411 415
442 432

412
458 479

447 455

520

571
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Освен с изключително добрите си умения по продажби, Кредитните Експерти се 

доказват и като експерти в обслужването на вече отпуснатите кредити. В следствие на 

постоянния контакт с клиентите от страна на Кредитните експерти, събираемостта по 

отпуснатите кредити остана в планираните граници. 

 

В подкрепа на дейността по събиране на вземания през 2009 г. беше създадена и 

разгърната Инкасаторка мрежа, която има за цел да обслужва заеми с големи забави в 

изплащане на вноските. 

 

Както и през предходните години, така и през 2010 г. ПРОФИ КРЕДИТ България 

продължава да предоставя допълнителни стимули на Търговската мрежа. 

 

След анализирания и доказан ефект на инициативите върху мотивацията на Кредитните 

експерти, през 2010 г. неколкократно бяха организирани такива. Освен повишаване на 

мотивацията на Търговската мрежа, регулярните инициативи внесоха „оживление” през 

някои от традиционно по-слабите месеци на годината, както и урегулираха важни за 

компанията показатели. 
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Създадения през 2007 г. вътрешнофирмен интернет портал – Е-Gate, се популяризира 

успешно сред служителите като в него се публикуват важни новини и статии 

поддържащи мотивацията на Търговкста мрежа и служителите на компанията. Основна 

цел на портала е достъпът до актуална информация, касаеща служителите. Освен това, 

увеличавайки атрактивността на портала беше създадената секция Е-Shop, имаща за 

цел да мотивира и поощрява Търговската мрежа чрез разнообразие от брандирани 

материали и подаръци. 
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3.6. Служители 

 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България – Най-голямата ни сила са нашите служители. Успешните 

компании не се създават лесно и не се поддържат лесно успешни. Те са създадени от 

личности, които взимат правилните решения в правилния момент, при правилните 

обстоятелства.  

 

Политиката на Човешки Ресурси в ПРОФИ КРЕДИТ България е ориентирана предимно 

към развиване на служителите с цел пълното използване на уменията и познанията им. 

Качеството на нашите продукти и услуги е продиктувано от техния професионализъм и 

акуратност. Компанията вярва, че личния морал е основа за дългосрочно и успешно 

съществуване. Ето защо всекидневно всеки служител, изпълнявайки своите 

задължения, се придържа към етичен кодекс и общи норми, които активно подкрепя и 

спазва. 

 

Компанията следва принципа на подбор на най-добрите кадри и винаги, когато това е 

възможно даваме шанс за развитие и растеж. 

 

За да използваме максимално таланта, силата и креативността на служителите си, 

създадохме работна среда, в която се стимулират продуктивността, сътрудничеството и 

солидарността.  
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Към края на 2010 година в компанията работят общо 96 служители, от които 53 в 

Централен офис и 43 към Търговска мрежа.  

 

БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ В ПЕРИОДА 2007 - 2010 

94

112

98
96

2007 2008 2009 2010
 

 

За изпълнение на агресивните си планове, компанията залага на хора с подходящо 

образование, с доказани качества и натрупан опит. Високи са изискванията за висшия и 

среден мениджмънт в компанията. Мениджърският ни екип се състои от обучени 

специалисти със значителни знания и образование по бизнес, финанси, маркетинг, 

мениджмънт, икономика, психология, обществени и лингвистични науки, както и 

познания по чужди езици (английски, немски, руски, испански, чешки). Екипът има 

опит в ръководенето на проекти от различни области на бизнеса, което им осигурява 

широк поглед и творческо мислене при взимането на стратегически решения за 

развитието на компанията.  

 

Осигуряваме безопасна работна среда за нашите служители и инвестираме за 

непрекъснатото развитие на уменията и качествата им.  
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Процедурата на компанията по подбор на кадри включва преглед на получените 

документи, специализирано интервю, мониторинг на професионалните и личностни 

характеристики на кандидатите, включително и комуникационни умения, мотивация, 

степен на самостоятелност и сигурност, работа в екип и адаптация, мениджърски 

потенциал, а при повисоките нива и от референции. 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България е дружество с големи перспективи, както вън, така и вътре 

в компанията. За осъществяването им ние предоставяме на нашите служители 

възможност за неограничено вътрешно фирмено кариерно развитие. Компанията 

инвестира сериозен човешки и финансов ресурс в своя екип, като всеки служител след 

назначаването си задължително преминава през серия от обучения. Програмата за 

обучение включва: обучение на работното място, специализирани образователни 

семинари, вътрешни обучения за развиване и усъвършенстване на специални умения за 

работа, умения за работа с клиенти и др.  

 

Една от стратегическите цели на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД в сферата на 

Човешките Ресурси е да набира служители, които искат постоянно да се развиват, 

притежават потенциал и знания, които са отворени към промени, конструктивни и 

гъвкави, за които няма невъзможни неща. Един от успешните начини да се постигне 

това е да се„обучат“ такива хора в рамките на компанията. С програмата за стажанти, 

стартирала през 2007 година, ПРОФИ КРЕДИТ България даде шанс на млади и 

амбициозни специалисти да работят в екипа на компанията и да придобият 

професионален опит в сферата на финансите. По този начин ПРОФИ КРЕДИТ. 

България приобщи и нови членове към екипа си. 

 

За да може да функционира една компания, са нужни два вида капитал: финансов и 

човешки. За да бъдеш успешен и конкурентно способен в днешния динамично 

развиващ се пазар, хората разчитат на повече – те могат да създадат или разрушат най-

добрата бизнес стратегия; могат да бъдат движещата или разрушаваща сила на 

приемането на новите технологии. Хората са „суровия“ ресурс, от който зависи 

успешния бизнес. Поради тази причина, с най-голям приоритет за компания от ранга на 

ПРОФИ КРЕДИТ България, е инвестирането в нейните служители.  
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4. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

 

4.1. Общи положения 

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД ("Дружеството") е еднолично дружество с 

ограничена отговорност, учредено на 19 април 2006 г., регистрирано по фирмено дело 

No. 4083 / 2006 г. по описа на Софийски Градски Съд, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, бул. „България” 49, бл. 53 Е, вх. Б, София 1404, 

Идентификационен код 175074752. Дружеството е специализирано в предоставянето на 

потребителски заеми на физически лица. 

 

4.2. Преглед на дейността 

 

Финансови резултати  

През 2010 г. ПРОФИ КРЕДИТ България реализира нетна загуба в размер на (6 066) хил. 

лв. Спрямо предходната 2009 година загубата се увеличава с 27.89% (2009: (4 743) хил. 

лв.). 

 

Нетен доход от лихви 

Нетният доход от лихви нараства с 904 хил. лв. или 29.40% - от 3 075 хил. лв. през 2009 

г. на 3 979 хил. лв. през 2010 г. Нетният доход от лихви основно зависи от обема на 

лихвоносните активи, като кредити на клиенти и от обема на лихвоносните пасиви, 

като получени заеми от банки, други получени заеми, както и от разликата между 

лихвените проценти по лихвоносните активи и пасиви.  

 

Лихвените разходи възлизат на 5 812 хил. лв. (2009: 3 483 хил. лв.). Дружеството 

използва изцяло привлечен капитал за финансиране на дейността си по предоставяне на 

заеми, както и за финансиране на оперативните и други разходи, което обуславя 

високите лихвени разходи за периода. Ръстът на разходите от лихви е в резултат на 

увеличението на другите получени заеми за сметка на пълното погасяване на банковите 

заеми, както и на по-високия лихвен процент по тези заеми.  
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Лихвените приходи за периода са в размер на 9 791 хил. лв. (2009: 6 558 хил. лв.). 

Същественото нарастване на приходите от лихви е в резултат на нарастването на 

кредитния портфейл на Дружеството през 2010 г. 

 

Загуба от обезценка  

Загубите от обезценка възлизат на 4 222 хил. лв. (2009: 2 904 хил. лв.) или ръст от 

45.39% спрямо 2009 г. Значителното нарастване на провизиите за обезценка се дължи, 

както на нарастването на кредитния портфейл, така и на увеличаване обема на вноските 

по заеми в забава, въз основа на които се формират рисковите експозиции за 

провизиране на кредитния риск. 

 

Качеството на кредитите към 31.12.2010 леко се влошава, като кредитите в забава над 

60 дни представляват 11 978 хил лв. или 40.79% от общия брутен портфейл, спрямо 

7 134 хил. лв. или 37.21% от общия брутен портфейл в края на предходния отчетен 

период.   

 

Въпреки позитивните сигнали за възстановяване на водещите световни икономики в 

това число и българската, възстановяването е все още нестабилно, като голям брой 

сектори в икономикат продължават да срещат трудности пред себе си. Въпреки, че е 

по-малко вероятно, качеството на кредитния портфейл е възможно да продължи да се 

влошава, което би довело до допълнително увеличаване на загубите от обезценка на 

кредити. Портфейла на дружеството е изцяло съставен от необезпечени потребителски 

кредити.   

 

Бележки 5 и 12 към годишния финансов отчет съдържат по-подробна информация за 

загубите от обезценка и качеството на кредитния портфейл.  

 

Нетен доход от такси и комисионни  

Нетният доход от такси и комисионни през 2010 г. представлява загуба в размер на 

(866) хил. лв. (2009: (616)  хил. лв.) или ръст с 40.58%. Основен принос за ръста имат:  

 Разходите за комисионни по продажби на заеми, които не са част от 

ефективния лихвен процент, през 2010 г. възлизат на 356 хил. лв. (2009: 218 
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хил. лв.). Основна причина за увеличението на тези разходи е ръста на 

отпуснатите нови заеми през текущата година;  

 Разходите за комисионни за събиране на вземания платени на инкасатори, 

които за 2010 г. възлизат на 302 хил. лв. (2009: 221 хил. лв.). Инкасаторите са 

външни сътрудници на компанията, които съдействат при събирането на 

вземания по заеми в забава над 30 дни, както и на заеми в съдебна фаза. 

Ръстът се дължи на по-големия обем заеми, обслужвани от инкасаторите.    

 Разходите за съдебни разноски, арбитражни такси и такси за съдебни 

изпълнители в размер на 476 хил. лв. (2009: 350 хил. лв.). Увеличението на 

тези разходи се дължи на рязкото влошаване на качеството на 

предоставените заеми през 2009 г. и началото на 2010 г., в резултат, на което 

бяха заведени голям брой арбитражни и изпълнителни дела срещу 

длъжници.  

 

Бележка 6 към годишния финансов отчет съдържа подробна информация за 

компонентите на нетния доход от такси и комисионни .  

 

Общи и административни разходи 

Общите и административни разходи оказват съществено влияние върху размера на 

реализираната загуба за периода, въпреки че намаляват с 266 хил. лв. или 5.95% - от 4 

471 хил. лв. през 2009 г. на 4 205 хил. лв. през 2010 г. Общите и административни 

разходи се състоят от: разходи за персонал, други административни разходи и разходи 

за амортизация на активи.  

 

Разходи за персонал 

Основен дял в общите и административни разходи заемат разходите за персонал, които 

намаляват с 111 хил. лв. или със 5.18% - от 2 254 хил. лв. през 2009 г. на 2 143 хил. лв. 

през 2010 г. Постигнатото намаление е в резултатат на намаляване броя служители на 

дружеството, като 94 е средно-списъчния брой служители през 2010, спрямо 108 през 

2009 г. 
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Други административни разходи 

Другите административни разходи намаляват със 153 хил. лв. или 7.57% - от 2 021 хил. 

лв. през 2009 г. на 1 868 хил. лв. през 2010 г. Другите административни разходи се 

състоят основно от разходи за наети офиси, разходи за маркетинг и реклама, пощенски 

и телекомуникационни разходи, разходи за командировки в страната и чужбина, 

получени консултантски услуги и др. Основна причина за намалението на другите 

административни разходи се дължи на разходите за наети офиси, в резултат на успешно 

предоговаряне на наемните цени.  

 

Разходи за амортизация на активи 

Разходите за амортизация на активи намаляват с 3 хил. лв. - от 196 хил. лв. през 2009 г. 

на 193 хил. лв. през 2010 г. 

 

Бележка 7 към годишния финансов отчет съдържа подробна информация за 

структурата на общите и административни разходи.  

 

Нетен застрахователен доход 

През отчетния период нетният застрахователен доход нараства с 247 хил. лв. или 

165.77% - от 149 хил. лв. през 2009 г. до 396 хил. лв. през 2010 г.  

 

Бележка 8 към годишния финансов отчет съдържа подробна информация за нетния 

застрахователен доход.  

 

Друг оперативен доход, нетно 

Нетният друг оперативен доход през отчетния период в размер на (1 152) хил. лв. (2009: 

24 хил. лв.) е формиран основно от отрицателни валутни курсови разлики в размер на 

(873) хил. лв. (2009: 317 хил. лв.) и от разходи за предоставени услуги от свързани лица 

в размер на 272 хил. лв. за 2010 г. (2009: 272 хил. лв.).  

Отчетените валутните курсови загуби основно се формират от преоценка на 

задължение по получен заем в чешки крони. 
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Бележка 9 към годишния финансов отчет съдържа подробна информация за 

компонентите на другия оперативен доход. 

 

Активи 

Стойността на активите към 31.12.2010 г. възлиза на 22 411 хил. лв. Нарастването 

спрямо края на предходната година е с 29.71% (2009: 17 277 хил. лв.).  

 

Структурата на баланса не се променя значително спрямо предходната година. Най-

голям дял в активите към края на 2010 г. имат кредитите на клиенти – 97.23% от всички 

активи (2009: 91.56%), следвани от имоти, машини, съоръжения и оборудване – 1.23% 

(2009: 2.5%), парични средства и еквиваленти – 0.7% (2009: 3.5%) и др.  

 

Пасиви  

Стойността на пасивите към 31.12.2010 г. възлиза на 41 687 хил. лв. Нарастването 

спрямо предходната година е с 36.74% (2009: 30 487 хил. лв.) 

 

Към края на 2010 г. другите получени заеми са в размер на 38 020 хил. лв. (2009: 18 262 

хил. лв.) и представляват 91.20% от всички задължения, спрямо 59.9% в края на 2009 г. 

Сумата представлява усвоената главница и лихва за Декември 2010 г. по получен заем в 

размер на до 500 милиона чешки крони с падеж 31.12.2012 г. и лихва в размер на 19%. 

Заемът е получен от СОЛАРЕКС ИНВЕСТМЪНТС БВ, Холандия и е обезпечен със 

залог на вземания по кредити на клиенти. На 01.03.2011 г. заемът беше предоговорен 

като кредитната рамка се увеличи до 750 милиона крони. Развилата се глобална 

икономическа криза значително ограничи възможностите на дружеството за 

получаване на външно финансиране в резултат, на което беше договорен този заем, 

въпреки по-високия размер на лихвата. По-високата цена на финансирането се 

компенсира от цената на кредитните продукти на Дружеството 

Към края на 2010 г. банковите заеми са в размер на 0 хил. лв. (2009: 9 854 хил. лв.). 

През 2010 г. дружеството напълно погаси главница по банков заем в размер на 5 

милиона ЕВРО към Commerzbank AG, Германия.  
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Собствен капитал 

Към 31.12.2010 собственият капитал е отрицателен и възлиза на (19 276) хил. лева 

(2009: -13 210 хил. лева). Причина за отрицателния размер на собствения капитал е 

натрупаната до момента загуба свързана с първоначалните разходи за стартиране на 

бизнеса. Мениджмънтът на дружеството очаква, че в дългосрочен план отрицателния 

собствен капитал ще бъде покрит от бъдещите печалби на Дружеството. 

 

 

4.3. Важни събития, настъпили след датата на Годишния Финансов 

Отчет  

Не са настъпили важни събития след датата на изготвяне на годишния финансов отчет 

на Дружеството.  

 

4.4. Бъдещо развитие на дружеството  

Основните цели на Дружеството през 2011 г. са:  

 Най-малко 30% ръст на предоставените нови заеми на клиенти спрямо 

предходната година;   

 Подобряване на качеството на кредитния портфейл и повишаване на 

събираемостта; 

 Разширяване на географското покритие и пазарно насищане с предлаганите 

от дружеството продукти; 

 Разширяване на дистрибуционната мрежа и предлагане на по-добро 

облужване грантиращо бързина и коректност; 

 Подобряване ефективността на работа и резултатите на мрежата за събиране 

на вземания; 

 Стриктен контрол и повишаване ефективността на разходите; 

 Намиране на нови източници на финансиране на дружеството;  

 Прилагане на стратегии за хеджиране на валутния риск. 
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4.5. Действия в областта на научно-изследователската и развойна 

дейност  

През годината Дружеството не е осъществявало научно-изследователска и развойна 

дейност.  

 

4.6. Описание на основните рискове за дружеството 

Управлението на риска като ключов индикатор в кредитирането е сред стратегическите 

цели пред мениджмънта на Дружеството. ПРОФИ КРЕДИТ България отделя 

приоритетно внимание и ресурси за превантивно управление на рисковите фактори и 

своевременно въвежда водещи практики в областта. Значителни инвестиции се отделят 

за развитие на информационните технологии в Дружеството.  

 

Информация за експозициите на дружеството по отношение на основните рискове 

може да бъде намерена в Бележка 24 от годишния финансов отчет. 

 

Ликвиден риск  

Ликвидният риск представлява опасност от липса на паричен ресурс за покриване на 

изискуеми задължения или за изплащане на кредити на клиенти, който може да 

възникне от несъответствие в паричните потоци на дружеството. Целта при 

управлението на ликвидния риск е дружеството да бъде в състояние своевременно да 

изпълнява задълженията си, като същевременно осигури достатъчно ресурс за 

постигане висок ръст на активите.   

Дружеството има осигурено външно финансиране за дейността си през 2011 г., което 

значително намалява ликвидния риск в краткосрочен план.  

 

Ценови риск  

ПРОФИ КРЕДИТ България оперира на високо развит и конкурентен пазар на 

финансови услуги, поради което е повлияно от ценови риск. Част от конкурентите на 

дружеството са банкови и финансови институции, имащи достъп до евтин финансов 

ресурс, осигуряващ им предимство при ценообразуването на конкурентни продукти. 
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Валутен риск 

Валутният риск съдържа риска от промяна в стойността на финансовите инструменти в 

резултат на съществени промени на валутните пазари. Разликата в нивата на 

финансовите инструменти, съответно на активите и пасивите, деноминирани в 

чуждестранни валути изразява степента, на която съответния инструмент е изложен на 

валутен риск.  

 

Дружеството осъществява парични операции предимно в евро, чешки крони и лева. 

Кредитите на клиенти се предоставят единствено в лева. Валутният курс EUR/BGN е 

фиксиран, съгласно Споразумение между Република България и Международния 

Валутен Фонд, а също така и съгласно Закона за Българска Народна Банка. 

 

Поради високата волатилност на CZK и значителната по размер експозиция в същата 

валута, резултатите от дейността на Дружеството могат да бъдат значително повлияни 

от бъдещи колебания на валутния курс. През 2010 г. ръководството на Дружеството не 

е прилагало стратегии за хеджиране на валутния риск.  

 

Кредитен риск  

Кредитният риск се изразява във вероятността насрещната страна по финансов 

инструмент да не изпълни свое задължение, с което да причини финансова загуба на 

Дружеството.  

 

Основните финансови активи на Дружеството към 31.12.2010 г. са: парични средства и 

еквиваленти в размер на 156 хил. лв. (2009: 339 хил. лв.) и предоставените заеми на 

клиенти в размер на 21 791 хил. лв. (2009: 15 819 хил. лв.). 

 

Дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска част от клиентите, 

да не бъдат в състояние да изпълнят свое задължение.  

 

Дружеството използва собствена мрежа от служители (координатори събиране на 

вземания), както и има изградена мрежа от външни сътрудници - кредитни посредници 

и инкасатори за събиране на своите вземания.  
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Кредитният риск е диверсифициран между значителен брой клиенти в цялата страна. 

Част от кредити са допълнително обезпечени от трети лица – гаранти.  

 

През 2010 след промяна на Наредба 22 на БНБ, ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 

получи достъп към Централния Кредитен Регистър на БНБ. Достъпът до информацията 

в регистъра, трябва да доведе до допълнително ограничаване на кредитния риск. 

 

Лихвен риск  

Лихвеният риск е свързан с потенциалния, неблагоприятен за Дружеството ефект от 

колебания в лихвените проценти върху нетния доход от лихви. Дружеството ползва 

дългосрочно  финансиране с фиксиран лихвен процент. Заемите предоставени на 

клиенти са с фиксиран лихвен процент, значително надвишаващ лихвените нива, при 

които дружеството получава финансиране. В този аспект мениджмънтът счита, че 

дейността на ПРОФИ КРЕДИТ  България не е особено чувствителна към колебанията в 

лихвените проценти. 

 

4.7. Възнаграждения, получени от Управителите общо през годината 

 2010 2009 

Брой членове 4 4 

Начислени възнаграждения 186 140 

Други (социално и здравно осигуряване, и др.) 11 12 

Общо (в хил. лева) 197 152 
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4.8. Участие на Управителите в други дружества 

 

Име Дружество, в чийто управителни или 

контролни органи участват лицата 

Петър Върба ПРОФИ КРЕДИТ Румъния, ИФН С.А. 

ПРОФИ КРЕДИТ Полша, Сп. З о.о.   

ПРОФИ КРЕДИТ Чехия, а.с. 

ПРОФИ КРЕДИТ Словакия, с.р.о. 

ПРОФИРЕАЛ Груп С.Е. 

ПРОФИ Файненшъл, с.р.о. 

Александър Жотев ПРОФИДЕБТ България ЕООД 

ПРОФИ Файненшъл, с.р.о. 

Николай Колев ПРОФИДЕБТ България ЕООД 

Хоум Проджектс ООД 

Томаш Розенбергер ПРОФИ КРЕДИТ Румъния, ИФН С.А. 

ПРОФИ КРЕДИТ Чехия, а.с. 

ТХ Реал, а.с. 

Здравко Райчев Елада Пропъртис ЕООД 

 

      

     

Николай Колев     Александър Жотев  

Управител      Управител  
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5. ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 
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6. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

6.1. Баланс 

Този финансов отчет е одобрен от управителите на Дружеството на 22.03.2011 г. 

 

 

 

 

    (хил. лева) 

  Бележки     2010   2009 

              

Активи             

Парични средства и парични еквиваленти 11     156    339  

Кредити на клиенти 12     21 791    15 819  

Други вземания  13     123    608  

Материални запаси 14     10    37  

Имоти, машини, съоръжения и оборудване 15     275    430  

Нематериални активи 16     56    44  

Общо активи       22 411    17 277  
            

Пасиви и собствен капитал           

Пасиви           

Банкови заеми 17     --    9 854  

Задължения по финансов лизинг 18   34   54  

Други получени заеми 19   38 020   18 262  

Други задължения 20     3 527    2 258  

Провизии  21   93   42  

Отсрочени данъчни пасиви 10   13   17  

Общо пасиви      41 687    30 487  

Собствен капитал               

Основен капитал 22     250    250  

Натрупана загуба       (19 526)   (13 460) 

Общо собствен капитал 23     (19 276)   (13 210) 

       

Общо пасиви и собствен капитал    22 411   17 277 
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6.2. Отчет за Всеобхватния Доход 

Този финансов отчет е одобрен от управителите на Дружеството на 22.03.2011 г. 

 

      (хил. лв.)     

  Бележки   2010   2009 

            

Приходи от лихви     9 791    6 558  

Разходи за лихви     (5 812)   (3 483) 

Нетен доход от лихви 4   3 979    3 075  

Загуби от обезценка 5   (4 222)   (2 904) 

Нетен доход/(разход) от лихви след загуби от обезценка     (243)   171  

Нетен разход за такси и комисионни  6   (866)   (616) 

Общи и административни разходи 7   (4 205)   (4 471) 

Нетен застрахователен доход 8  396   149  

Друг оперативен доход/(разход), нетно 9   (1 152)   24  

Загуба преди данъчно облагане     (6 070)   (4 743) 

Данъци 10   4    --  

Нетна загуба за периода     (6 066)   (4 743) 

Други компоненти на всеобхватния доход    --   --  

ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА     (6 066)   (4 743) 
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6.3. Отчет за Промените в Собствения Капитал 

      (хил. лева) 

  

Основен 

капитал 

 Натрупана 

загуба 

 Общо 

1 Януари 2009   15    (8 725)   (8 710) 

Увеличение на основния капитал  235   --   235  

Загуба за периода  --   (4 743)   (4 743) 

Други промени на всеобхватния доход  --   8   8 

31 Декември 2009  250    (13 460)   (13 210) 

  

     

1 Януари 2010   250    (13 460)   (13 210) 

Загуба за периода  --   (6 066)   (6 066) 

31 Декември 2010  250    (19 526)   (19 276) 

       

Този финансов отчет е одобрен от управителите на Дружеството на 22.03.2011 г. 
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6.4. Отчет за Паричните Потоци 

  (хил. лева) 

  2010 2009 

Нетна загуба (6 066) (4 743) 

Корекции за непарични статии    

Загуби от обезценка 4 222  2 904  

Амортизация на активи 193  196  

Увеличение на провизии0 51  29  

Ефект от промяна на валутни курсове  833  (345)  

Разходи за лихви 5 812  3 483  

Печалба от продажба на дълготрайни активи --  (1) 

Изменение на отсрочени данъци  (4) -- 

Промени в оперативните активи и пасиви   

Увеличение на инвестиции в кредити на клиенти (10 194) (6 881) 

Нетно увеличение на други активи 513 (3) 

Нетно увеличение на други пасиви 1 251  456  

Платени лихви по заеми  (5 819) (3 317) 

Нетен паричен поток за оперативна дейност (9 208) (8 222) 

Паричен поток от инвестиционна дейност    

Постъпления от продажби на дълготрайни активи (13) 14  

Плащания за закупуване на дълготрайни активи (37) (14) 

Нетен паричен поток за инвестиционна дейност (50) -- 

Паричен поток от финансова дейност    

Увеличение на основния капитал --  235  

Получени заеми от банки (9 779) --  

Изплатени задължения по финансов лизинг (21) (16) 

Получени небанкови заеми  18 875  8 045  

Нетен паричен поток от финансова дейност 9 075  8 264  

Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти  (183) 42 

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода 339  297  

Парични средства и парични еквиваленти в края на периода 156  339  

 

Този финансов отчет е одобрен от управителите на Дружеството на 22.03.2011 г. 
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6.5. Пояснения към Финансовия Отчет 

1. Описание и основна дейност 

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД  ("Дружеството") е регистрирано на 19 април 

2006  по фирмено дело 4083/2006 г., като еднолично дружество с ограничена 

отговорност според изискванията на българския Търговски закон.  

На 11 февруари 2008 наименованието на Дружеството е променено от „Профиреал 

България” ЕООД на „Профи Кредит България” ЕООД. 

Дружеството е специализирано в предоставянето на заеми на физически лица и малък 

бизнес. 

 

Размерът на регистрирания капитал e 250 000 лв. 

 

Структура на собствеността 

Собственик на Дружеството към 31 декември 2010  е: 

Профиреал Груп С.Е., Холандия     100% 

 

Седалище и адрес на управление 

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 

Бул. България 49, бл. 53 Е, вх. В 

София, община Средец, България 

 

Идентификационен номер 

175074752 

 

ДДС номер 

BG175074752 
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Управители на Дружеството към 31 декември 2010  са: 

Николай Бинев Колев 

Александър Юлиев Жотев 

Здравко Стаменов Райчев – управител от 01.11.2010   

Петър Върба 

Томаш Розенбергер – управител до 31.10.2010  

 

Промени в търговския регистър 

Следните промени са извършени до датата на изготвяне на отчета за финансовото 

състояние: 

На 9 февруари 2007 Вратислав Йонаш Кубинек е заличен като управител и е вписан 

като нов управител Николай Бинев Колев 

На 3 септември 2007 „Профиреал” АД е заличен като едноличен собственик и е вписан 

като нов едноличен собственик „Профиреал Холдинг” АД, Чехия 

На 11 февруари 2008 е вписана промяна в наименованието на „Профиреал България” 

ЕООД на „Профи Кредит България” ЕООД 

На 11 февруари 2008 е заличен като едноличен собственик „Профиреал Холдинг” АД и 

е вписан като нов едноличен собственик „Профиреал Груп” С.Е., Холандия 

През юли 2009  основният капитал е увеличен на 250 000 лв. 

На 25 февруари 2011 Томаш Розенбергер е заличен като управител в Търговския 

регистър и е вписан като нов управител Здравко Стаменов Райчев.  

 

Организационна структура 

Дейността на Дружеството е организирана в четири географски региона: Изток, Запад, 

Север, Юг. Централният офис се намира в София. Персоналът в централния офис 

извършва стратегическо планиране и управление, услуги в областта на корпоративни 

финанси, маркетинг и информационни технологии.  
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2. База за изготвяне на финансовите отчети и счетоводни принципи 

Този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти, в съответствие с 

Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по 

международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, 

издадени от Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Европейския 

съюз (ЕС)  и приложими в Република България.  

 

a) Промени в МСФО 

Изменения на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване – трансфериране на 

финансови активи (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2011); 

Изменения на МСС 12 Данъци върху дохода - отсрочени данъци: възстановимост на 

активи (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2012); 

Изменения на различни стандарти и разяснения „Подобрения  на МСФО (2010)” 

произтичащи от годишния проект за подобрения на МСФО, публикуван на 6 Май 2010 

(МСФО 1, МСФО 3, МСФО 7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КРМСФО 13) основно с цел 

отстраняване на противоречия и изясняване на формулировката (повечето изменения са 

приложими за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 Януари 2011). 

Дружеството очаква, че приемането на тези стандарти, изменения на съществуващите 

стандарти и разяснения няма да окаже съществен ефект върху финансовия отчет на 

Дружеството в периода на първоначалното им прилагане, с изключение на следния 

стандарт, който би могъл да има съществен ефект върху отчета:  

МСФО 9 Финансови инструменти, който използва един метод за определяне дали 

финансовият актив е оценен по амортизирана или по справедлива стойност, 

замествайки множеството различни правила в МСС 39. Подходът в МСФО 9 се базира 

на начина, по който Дружеството управлява финансовите си инструменти (бизнес 

модел) и специфичните парични потоци за финансовите активи. Новият стандарт също 

така изисква използването на един метод за обезценка, замествайки различните методи 

в МСС 39. 
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В същото време, отчитането на хеджирането, отнасящо се до портфейли от финансови 

активи и пасиви, чиито принципи не са приети от ЕС, е все още нерегулирано.  

Според преценката на Дружеството, прилагането на отчитане на хеджирането за 

портфейли от финансови активи и пасиви съгласно МСС 39: Финансови инструменти: 

Признаване и оценяване, няма да окаже съществен ефект върху финансовия отчет, ако 

се приложи към отчетната дата.  

Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО - Допълнителни условия за 

освобождаване на дружества, прилагащи МСФО за първи път, приети от ЕС на 23 Юни 

2010 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 януари 2010); 

Изменения на МСФО 2 Плащане на базата на акции - групови сделки за плащане на 

базата на акции, уреждани с парични средства, приети от ЕС на 23 Март 2010 (в сила за 

годишни финансови периоди, започващи на или след 1 януари 2010); 

Изменения на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, приети от 

ЕС на 3 Юни 2009 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 

юли 2009);  

Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване относно 

позиции, отговарящи на критериите да бъдат определени като позиции за хеджиране, 

приети от ЕС на 15 Септември 2009 (в сила за годишни финансови периоди, започващи 

на или след 1 юли 2009); 

Изменения на редица стандарти и разяснения „Подобрения на МСФО (2009)”, 

произтичащи от годишния проект за подобрения на МСФО, публикуван на 16 Април 

2009, приет от ЕС на 23 Март 2010 (МСФО 2, МСФО 5, МСФО 8, МСС 1, МСС 7, МСС 

17, МСС 18, МСС 36, МСС 38, МСС 39, КРМСФО 9 и КРМСФО 16), с цел основно 

отстраняване на противоречия и изясняване на формулировката, приети от ЕС на 23 

Март 2010 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 Януари 

2010); 

КРМСФО 12 Концесионни споразумения за услуги, приет от ЕС на 25 Март 2009 (в 

сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 30 март 2009); 
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КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижим имот, приет от ЕС на 22 Юли 

2009 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 януари 2010); 

КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност, приет от ЕС на 

4 Юни 2009 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 юли 

2009); 

КРМСФО 17 Разпределения на непарични активи на собствениците, приет от ЕС на 26 

Ноември 2009 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 

ноември 2009); 

КРМСФО 18 Прехвърляне на активи от клиенти, приет от ЕС на 27 Ноември 2009 (в 

сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 ноември 2009). 

Приемането на тези изменения на съществуващите стандарти не е довело до промени в 

счетоводната политика на Дружеството  

Стандарти и разяснения, издадени от СМСС и приети от ЕС, които все още не са влезли 

в сила 

Следните МСФО, изменения на МСФО и разяснения са приети от ЕС към датата на 

одобряване на настоящия финансов отчет, но все още не са влезли в сила: 

Изменения на МСС 24 Оповестяване на свързани лица – опростяване на изискванията 

за оповестяване за държавни предприятия и разясняване на определението за свързано 

лице, приети от ЕС на 19 Юли 2010 (в сила за годишни финансови периоди, започващи 

на или след  1 януари 2011); 

Изменения на МСС 32 Финансови инструменти: „Представяне” - отчитане на емисии 

на права, приети от ЕС на 23 Декември 2009 (в сила за годишни финансови периоди, 

започващи на или след 1 Февруари 2010); 

Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО – Ограничени условия за 

освобождаване от изискванията на МСФО 7 за оповестяване на сравнителна 

информация от дружествата, прилагащи за първи път МСФО, приети от ЕС на 30 Юни 

2010 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след  1 Юли 2010); 

Изменения на КРМСФО 14 МСС 19 - Ограничението на актив по дефинирани доходи, 

минимални изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие – Предплащане на 
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минимално изискване за финансиране, приети от ЕС на 19 Юли 2010 (в сила за 

годишни периоди, започващи на или след  1 януари 2011 година); 

КРМСФО 19 Погасяване на финансови задължения чрез капиталови инструменти, 

приет от ЕС на 23 Юли 2010 (в сила за годишни финансови периоди започващи на или 

след 1юли 2010). 

Дружеството е избрало да не приема тези стандарти, изменения и разяснения преди 

датата на влизането им в сила. Дружеството очаква приемането на тези стандарти, 

изменения и разяснения да не окаже съществен ефект върху финансовия отчет на 

Дружеството в периода на първоначалното им прилагане.  

 

Стандарти и разяснения, издадени от СМСС, които все още не са приети от ЕС 

Към датата на одобряване на настоящия финансов отчет, МСФО, приети от ЕС не се 

различават съществено от тези, приети от СМСС, с изключение на следните стандарти, 

изменения на съществуващи стандарти и разяснения, които все още не са одобрени от 

ЕС: 

МСФО 9 Финансови инструменти (в сила за годишни периоди, започващи на или след  

1 януари 2013); 

Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО – хиперинфлация и 

премахването на фиксирани дати  за дружества, прилагащи за първи път МСФО (в сила 

за годишни периоди, започващи на или след  1 юли 2011); 

Стандарти и разяснения, влезли в сила през текущия отчетен период 

Следните изменения на съществуващите стандарти, издадени от Съвета по 

международни счетоводни стандарти и приети от ЕС, са влезли в сила за отчетни 

периоди започващи на или след 1 януари 2010: 

МСФО 1 (ревизиран) Прилагане за първи път на МСФО, приет от ЕС на 25 Ноември 

2009 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 януари 2010); 

МСФО 3 (ревизиран) Бизнес комбинации, приет от ЕС на 3 Юни 2009 (в сила за 

годишни финансови периоди, започващи на или след 1 юли 2009); 
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b) Функционална валута и валута на представяне  

Дружеството води счетоводството си в националната валута на Република България – 

български лев. Този индивидуален финансов отчет е изготвен в хиляди български лева, 

която е функционалната валута, използвана от Дружеството, освен в случаите, когато е 

посочено друго. Българският лев е фиксиран към еврото при курс 1.95583 лева = 1 евро. 

 

c) Признаване на приходи и разходи 

Приходите от лихви и разходите за лихви се признават в отчета за всеобхватния доход 

за всички лихвоносни активи и пасиви по метода на ефективната лихва и при спазване 

на принципа за текущо начисляване.  

Ефективният лихвен процент е този, който точно дисконтира очакваните бъдещи 

парични потоци през очаквания живот на финансовия актив или пасив до балансовата 

стойност на финансовия актив или пасив. Ефективният лихвен процент се определя при 

първоначалното признаване и се ревизира само при промяна или предоговаряне 

погасителния план на заема.  

Изчисляването на ефективния лихвен процент включва всички платими такси, 

транзакционните разходи, както и сконтото или премиите, които са неразделна част от 

ефективния лихвен процент. Транзакционните разходи са пределните разходи пряко 

свързани с придобиването, емитирането или продажбата на финансов актив или пасив. 

Нелихвените приходи и разходи се признават в отчета за всеобхватния доход при 

прилагане принципа за текущо начисляване. 

  

d) Застрахователни приходи и разходи 

Дружеството признава застрахователни приходи и разходи възникващи от 

предоставянето на заем вид БОНУС. При този вид заем клиентът заплаща 

застрахователна премия под формата на по-висока цена спрямо стандартния заем. 

Разликата в цената между заем БОНУС и заем СТАНДАРТ се признава като 

застрахователен приход за бъдещи периоди, който се признава в текущите приходи 

пропорционално за срока на заема.  
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Застрахователната премия покрива риска от невъзможност за плащане на погасителна 

вноска на падежа в следствие настъпване на определени събития.    

 

e) Имоти, машини, съоръжения и оборудване, и нематериални активи 

Имотите, машините, съоръженията и оборудването и нематериалните активи се отчитат 

по историческа цена, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка. 

Амортизацията се начислява, като систематично се прилага линейният метод за 

очаквания полезен живот на активите. 

Стойностният праг за признаване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и 

нематериални активи е 500 лв. Всички придобити активи на стойност по-ниска от 

стойностния праг се признават като разход в отчета за всеобхватния доход.  

Очакваният полезен живот на активите, придобити след 1 януари 2010 е както следва:  

 

От началото на 2007 и 2010 години ръководството на Дружеството промени полезния 

живот на някои категории активи, както следва: 

 

Активи Период 

Офис оборудване и обзавеждане  60 месеца 

Компютри 60 месеца 

Мобилни телефони 60 месеца 

Автомобили 60 месеца 

Софтуер 60 месеца 

Други дълготрайни материални активи 60 месеца 

Нематериални активи 60 месеца 

Активи След 

01.01.2010 

Преди  

01.01.2010 

Преди 

01.01.2007 

Офис оборудване и обзавеждане  60 месеца 80 месеца 80 месеца 

Компютри 60 месеца 48 месеца 24 месеца 

Автомобили 60 месеца 60 месеца 48 месеца 

Други дълготрайни материални активи 60 месеца 80 месеца 80 месеца 

Нематериални активи 60 месеца 48 месеца 24 месеца 
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Имотите, машините, съоръженията и оборудването и нематериалните активи се тестват 

периодично за обезценка. В случай, че балансовата стойност на актива превишава 

възстановимата стойност тя веднага се коригира до неговата възстановима стойност.  

 

f) Материални запаси 

Оценяват се при придобиването им по себестойност, включваща разходите по 

закупуването и преработката, както и другите разходи, направени във връзка с 

доставянето им до настоящото местоположение и състояние. При отписването им се 

прилага методът на среднопретеглена цена на периодична месечна база. 

 

g) Обезценка на активи 

Към всяка дата на изготвяне на отчета за финансовото състояние, Дружеството 

преглежда балансовата стойност на активите и определя, дали съществуват индикации 

за признаване на загуба от обезценка. Загубата от обезценка се определя като разлика 

между възстановимата стойност на актива и неговата балансова стойност. Когато не е 

възможно да бъде определена възстановимата стойност на отделен актив се определя 

възстановимата стойност на групата активи, генерираща парични потоци, към която 

съответният актив принадлежи. Нематериални активи с неопределен полезен живот и 

такива, които не са на разположение за продажба се тестват за обезценка годишно, 

независимо дали съществува индикация, че активът може да е обезценен. Тестът 

включва сравнение между преносната стойност и възстановимата стойност на актива.  

Възстановимата стойност е по-високата от справедливата стойност, намалена с 

разходите за продажба на актива или на единицата, генерираща парични потоци и 

стойността им в употреба. При определяне на стойността в употреба, изчислените 

бъдещи парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност, чрез прилагане 

на подходящ ефективен лихвен процент, който отразява текущите пазарни нива, 

относно стойността на парите във времето и специфичните за актива рискове.  

Ако възстановимата стойност на актива (или на групата активи генерираща парични 

потоци) е по-ниска от балансовата стойност, то последната се редуцира до 
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възстановимата стойност на актива. Определената загуба за обезценка се признава 

незабавно като разход в отчета за всеобхватния доход.  

Дружеството преценява към всяка дата на изготвяне на отчета за финансовото 

състояние дали съществуват индикации, че загубата от обезценка на актив, призната в 

предходни години, може вече да не съществува или пък да е намаляла. Ако 

съществуват подобни признаци, Дружеството оценява възстановимата стойност на 

съответния актив. 

Увеличената вследствие на възстановяване на загубата от обезценка балансова 

стойност на актив не следва да превишава балансовата стойност такава, каквато би 

била (след приспадане на амортизацията), в случай че в предходни години не е била 

признавана загуба от обезценка за съответния актив. Възстановяването на загуба от 

обезценка на актив следва незабавно да бъде посочено в отчета за всеобхватния доход. 

 

h) Провизии  

Провизии се признават, само когато: 

Дружеството има настоящо правно или конструктивно задължение, произтичащо от 

минали събития, уреждането на което се очаква да породи изходящ поток от ресурси за 

Дружеството.   

Сумата на задължението може да бъде надеждно изчислена. 

В съответствие с изискванията на МСС 19 са начислени провизии за задължения към 

персонала, въз основа на анализ на неизползвания отпуск и средните разходи за 

заплати, включително социалните и здравните осигуровки на служителите.  

 

i) Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се оценяват по левовата равностойност, изчислена по 

официалния валутен курс на Българска народна банка /БНБ/ в деня на операцията. 

Печалбите и загубите, в резултат от извършването на такива транзакции и от преводи 
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на парични активи и задължения, деноминирани в чужди валути, се отразяват в отчета 

за всеобхватния доход. 

На 31 декември 2010 паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута 

са преоценени в български лева по официалния заключителен курс на БНБ публикуван 

на 30 декември 2010 – 1.95583 лв. за 1 евро (фиксиран по Споразумение за валутен 

борд) и 7.74893 лв. за 100 чешки крони.  

 

j) Данъчно облагане 

В съответствие с българското законодателство, Дружеството е субект на данъчно 

облагане с корпоративен данък върху печалбата в размер на 10 %. 

 

Корпоративният данък върху печалбата за годината включва текущия данък върху 

печалбата и промяната в отсрочените данъци.  

 

Текущият данък върху печалбата е изчислен на база на годишната облагаема печалба, 

като се използва данъчната ставка, валидна към датата на отчета за финансовото 

състояние. 

 

Отсрочените данъци са изчислени върху всички временни разлики между счетоводните 

и данъчните стойности на активите и пасивите, умножени по данъчната ставка, валидна 

за следващия отчетен период. 

 

Активи по отсрочени данъци се признават, когато е вероятно да възникне бъдеща 

облагаема печалба, срещу която да бъдат усвоени. 

 

k) Финансови инструменти 

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по 

договор за финансов инструмент.  
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 Кредити на клиенти 

Кредитите, предоставени на клиенти, са недеривативен финансов актив с фиксирани 

плащания, които не се предлагат на активен пазар. Всички кредити се признават, когато 

парите се предоставят на кредитополучателите. 

 

 Предоставените кредити на клиенти се отчитат по амортизируема 

стойност, както следва:  

Справедливата стойност на изплатения паричен еквивалент, плюс Разходите по 

транзакцията, плюс Застрахователни приходи за бъдещи периоди (при заем БОНУС), 

минус Платените вноски от клиентите, плюс Натрупаната амортизация на лихвата, 

минус Загуба от обезценка.  

Ефективният лихвен процент се използва за амортизиране на дохода от лихви. 

Общият размер на нетните вземания по кредити на клиенти, отчитани по 

амортизируема стойност към 31 декември 2010 е 20 418 хил. лв. (2009: 15 315 хил. лв.). 

 

 Обезценка на кредити 

Загубите от обезценка се признават като се определи възстановимата стойност на 

активи или групи от активи със сходни характеристики. Възстановимата стойност се 

определя на базата на очакваните бъдещи парични потоци от инструмента, 

дисконтирани към датата на отчета за финансовото състояние при използване на 

ефективния лихвен процент по кредита. Загубите от обезценка на кредити се признават 

в случаите, когато съществуват обективни доказателства, че Дружеството няма да може 

да събере всички дължими суми по кредита. Размерът на загубата се определя като 

разлика между отчетната и възстановимата стойност към датата на отчета за 

финансовото състояние. В случай, че сумата на обезценката значително намалее в 

резултат на последващи събития, загубите се намаляват и резултатът се отчита като 

приход от реинтегриране на загуби. 
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Дружеството определя размера на провизията за обезценка на индивидуална база за 

всички значими кредити и вземания. Кредити и вземания, които не са индивидуално 

значими и притежават сходни характеристики на кредитен риск и за които съществуват 

обективни признаци за обезценка се обезценяват на колективна база, на база анализ.  

 

 Парични средства и еквиваленти   

За целите на отчета за паричните потоци, паричните средства и паричните еквиваленти 

включват пари в брой, „пари на път”, наличности по банкови сметки и други 

финансови активи, чиято стойност може да бъде надеждно определена и които могат 

веднага да бъдат превърнати в пари. 

 

 Дериватни финансови инструменти 

Деривативните финансови инструменти, с които Дружеството работи, включват 

валутни форуърд споразумения. Същите първоначално се отразяват в отчета за 

финансовото състояние по справедлива стойност и впоследствие се преоценяват също 

по справедлива стойност. Всички деривати се отразяват като финансови активи, когато 

са благоприятни за Дружеството и като финансови пасиви, когато са неблагоприятни за 

Дружеството. Справедливите стойности се получават в зависимост от промените във 

валутните курсове. 

 

 Банкови и други заеми  

При първоначалното признаване банковите и други заеми се оценяват по цена на 

придобиване (себестойност), включваща справедливата стойност на полученото, 

коригирана с разходите по извършване на сделката с финансовия пасив като: банкови 

такси и комисионни за отпускане на заема, комисионни на агенти, данъци и др. След 

първоначалното им признаване, получените заеми се оценяват по амортизируема 

стойност. 
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 Задължения към доставчици  

При първоначално признаване, задълженията към доставчици се признават по 

справедлива стойност на полученото, коригирана с разходите по транзакцията.  

 

l) Приблизителни счетоводни преценки при прилагането на 

счетоводните политики 

Изготвянето на финансовия отчет изисква от ръководството да прави оценки и 

предположения, които влияят върху балансовата стойност на активите и пасивите към 

датата на финансовия отчет и върху размера на приходите и разходите през отчетния 

период, както и да оповестява условни активи и пасиви. Въпреки, че тези оценки се 

базират на най-точната преценка на текущите събития от страна на ръководството, 

същинските резултати може да се различават от прогнозните оценки. 

Следните оценки и предположения на ръководството относно бъдещи събития носят 

съществен риск върху стойността на активите и пасивите през следващата финансова 

година: 

 

 Определяне на загуби за обезценка на кредити  

За да определи дали вземанията по кредити на клиенти са обезценени, ръководството 

на Дружеството извършва приблизителна оценка на очакваните парични потоци от 

съответните кредити. Оценката се прави въз основа на професионална преценка за 

качеството на кредитния портфейл и на индивидуално значимите вземания по кредити. 

При определяне размера на обезценката, ръководството използва натрупания 

исторически опит относно събираемостта на просрочените вноски и вноските, събрани 

до падеж. При определяне на загубите от обезценка на колективна база, ръководството 

счита всяка погасителна вноска като самостоятелно вземане, позовавайки се на факта, 

че голяма част от нередовните вноски се връщат към първоначално договорения 

погасителен план на кредита.  

Поради тази причина, при забава на погасителна вноска ръководството не третира като 

обезценен целия договорен размер на кредита. 
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 Признаване на приходи от други вземания по предоставени заеми на 

клиенти, отчитани по справедлива стойност.  

Такива други вземания са: лихви за забава, неустойки на клиенти за неизпълнение на 

договорни задължения, съдебни разноски, арбитражни такси и такси за съдебни 

изпълнители, такси за предоговаряне на просрочени заеми на клиенти.   

От 2009 година другите вземания по заеми на клиенти се оценяват по справедлива 

стойност, определена на база очакваните парични потоци от конкретния инструмент, 

дисконтирани до нетна настояща стойност с ефективния лихвен процент на съответния 

заем. Очакваните парични потоци се определят от ръководството на Дружеството на 

база исторически анализ на събираемостта на всеки вид вземане.  

 

m)  Промени в счетоводната политика   

През 2010  ръководството на Дружеството не e извършвало промени в счетоводната 

политика. 

 

3. Действащо предприятие 

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет, ръководството е направило 

преценка на способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо 

предприятие. При тази преценка е взета предвид цялата налична информация за 

предвидимото бъдеще, което е поне, но не е ограничено до, дванадесет месеца от датата 

на отчета за финансовото състояние. Дружеството е реализирало значителни загуби в 

размер на: 6,066 хил. лв. за 2010 , 4,743 хил. лв. за 2009, 4,278 хил. лв. за 2008, 3,597 

хил. лв. за 2007 и 845 хил. лв. за периода от 19 април 2006 до 31 декември 2006, като 

към 31 декември 2010 нетните пасиви превишават нетните активи с 19,276 хил. лв. 

Въпреки натрупаните до момента загуби, ръководството е уверено, че Дружеството ще 

има нормална дейност и в бъдеще. Дружеството ще разчита на пълната финансова 

подкрепа от едноличния собственик чрез директно финансиране в случай на 
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необходимост. Едноличният собственикът е потвърдил писмено ангажимента си, че не 

възнамерява да продава дела си и/или прехвърля контрола и управлението на 

Дружеството, а също така, че ще осигури финансово дейността на Дружеството, ако е 

необходимо през следващите 12 месеца, както и да не променя предмета на дейността 

му.  

 

4. Нетен доход от лихви 

 

Увеличението на приходите от лихви спрямо предходната година е в резултат на 

значителното нарастване на кредитния портфейл (виж също бележка 12). 

Значителното увеличение на лихвените разходи се дължи на същественото увеличение 

на експозицията по статия Други получени заеми в отчета за финансовото състояние.  

 

 

5. Загуби от обезценка 

 2010 2009 

Зaгуби от обезценка към 1 Януари  3 354 450 

Нетно увеличение на загубите от обезценка 4 222 2 904 

Общо загуби от обезценка за кредитен риск към 31.12.2010 7 576 3 354 

 

 

 

 2010 2009 

Нетен доход от лихви   

Лихви по заеми на клиенти 9 787 6 557 

Лихви по банкови сметки 4 1 

 9 791 6 558 

Разходи за лихви   

Банкови заеми (506) (856) 

Други заеми (5 306) (2 627) 

 (5 812) (3 483) 

Нетен доход от лихви 3 979 3 075 
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6. Нетен разход за такси и комисионни 

 2010 2009 

Банкови такси (18) (12) 

Гаранции (170) (156) 

Съдебни разноски, арбитражни такси и такси съдебни изпълнители (476) (350) 

Разходи за комисионни по продажби на заеми  (356) (218) 

Разходи за комисионни за събиране на вземания (302) (221) 

Приходи от отписани комисионни по продажби на заеми 456 341 

Общо нетен доход от такси и комисионни  (866) (616) 

 

Разходите за гаранции представляват стойността на дължимото възнаграждение към 

свързани лица за предоставените от тях гаранции по получени банкови и други заеми 

от Дружеството.  

Разходите за комисионни по продажби на заеми представляват частта от комисионните 

(вкл. социални и здравни осигуровки) на кредитните посредници за сключване на 

договори за заем, които не са включени в изчислението на ефективния лихвен процент 

по кредитите като: социални и здравни осигуровки за сметка на компанията и 

допълнителни бонуси платени на посредниците по продажби. Стандартните 

комисионни на кредитните посредници са включени в изчислението на ефективния 

лихвен процент за всеки заем като съответно с размера на комисионната е намален 

лихвеният доход от заема. В разходите за комисионни по продажби са включени и 

разходите за комисионни на мениджърските екипи в размер на 16 хил. лв. (2009: 0 хил. 

лв.), които са новооткрито звено с структурата на търовската мрежа през 2010. 

Разходи за комисионни по събиране на вземания представляват брутната сума на 

начислените комисионни (вкл. социални и здравни осигуровки) на външните 

инкасатори, дължими при събиране на суми по просрочени кредити.  

Приходите от отписани комисионни по продажби на заеми представляват отписани 

задължения за комисионни на кредитни посредници. Задълженията към кредитни 

посредници се отписват в следните случаи: когато договорът за заем е прекратен и 
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кредитът е станал предсрочно изискуем; при предсрочно погасяване отстрана на 

клиента или когато вноската е събрана от външен сътрудник по събиране на вземания. 

 

7. Общи и административни разходи 

a) Структура на общите и административни разходи: 

 2010 2009 

Разходи за персонал   

Разходи за заплати 1 833 1 857 

Разходи за социални и здравни осигуровки 250 286 

Други разходи за персонал и възнаграждения на управители 60 111 

Общо 2 143 2 254 

Други административни разходи   

Енергия 122 117 

Офис консумативи 136 88 

Проверка на данни  78 51 

Наеми на офиси  482 556 

Офис обзавеждане и оборудване 16 54 

Телекомуникационни и пощенски услуги 211 285 

Разходи за командировки 110 136 

Реклама и маркетинг 447 395 

Консултантски услуги 106 108 

Охрана 33 31 

Други административни разходи 128 200 

Общо 1 869 2 021 

Амортизация на активи   

Амортизация на ДМА (бележка 15) 168 172 

Амортизация на нематериални активи (бележка 16) 25 24 

Общо 193 196 

Общо общи и административни разходи 4 205 4 471 
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През 2010 година Дружеството е отчело разходи за одит на годишните финансови 

отчети в размер на 53 хил. лв. (2009: 51 хил. лв.) 

 

b) Възнаграждения и заплати, начислени на управителите на 

Дружеството.  

 2010 2009 

Краткосрочни доходи (вкл. социални осигуровки) 197 152 

Общо 197 152 

 

Доходите, изплатени в полза на управителите са включени в т. (а) по-горе, в „Други 

разходи за персонал и възнаграждения на управители” в размер на 44 хил. лв. (2009: 43 

хил. лв.) и в „Разходи за заплати” в размер на 153 хил. лв. (2009: 109 хил. лв.). 

 

c) Средно списъчен брой на персонала:  

 2010 2009 

Управители 4 4 

Служители 94 108 

Общо 98 112 

 

Списъчният брой служители към 31 декември 2010 е 96 (2009: 98). 

 

8. Нетен застрахователен доход 

 2010 2009 

Приходи от застраховане  734 446 

Разходи за застраховане  (338) (297) 

Общо нетен застрахователен доход 396 149 

 

Дружеството реализира застрахователни приходи и разходи във връзка с предлагания 

на клиенти заем тип БОНУС. БОНУС заемът дава възможност на клиените да отложат 

плащането на определен брой месечни вноски по кредита при настъпване на 
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предварително определени условия, за което право клиентите заплащат по-висока цена. 

Съгласно определението на МСФО 4, този продукт отговаря на условията за „скрит 

застрахователен договор”, поради което разликата в цената между стандартния заем и 

БОНУС заема се признава като застрахователен приход.  

Нарастването на застрахователните приходи и разходи се дължи, както на ръста на 

кредитния портфейл, така и на увеличения относителен дял на БОНУС заема в 

портфейла.  

 

9. Друг оперативен доход/(разход), нетно 

 2010 2009 

Други приходи  12 11 

Други оперативни разходи (предоставени услуги от свързани лица)  (272) (272) 

Разходи за данъци и такси (пътен данък, такса смет, други) (19)      (32) 

Приходи/(разходи) от валутни курсови разлики, нетно (873) 317 

Общо друг оперативен доход / (разход), нетно (1 152) 24 

 

10.   Данък върху печалбата 

 

a) Текущ данък 

Текущ данък върху печалбата не е начислен в резултат на реализираната данъчна 

загуба за 2010.  

 

b) Отсрочени данъчни пасиви  

 

2010 2009 

Отсрочен 

ДА 

Отсрочен 
ДП 

Отсрочен 

ДА 

Отсрочен 
ДП 

Отсрочени данъчни пасиви  в началото на годината -- 17 -- 17 

Изменение на отсрочени данъци -- (4) -- -- 

Отсрочени данъчни пасиви в края на годината -- 13 -- 17 
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В съответствие със счетоводната политика, описана в 2 (i), използваната данъчна ставка 

за изчисляване на отсрочените данъчни активи е 10 %.  

 

Отсрочените данъчни активи и пасиви възникват от следните позиции:  

 

2010 2009 

Отсрочен 

ДА 

Отсрочен 
ДП 

Отсрочен 

ДА 

Отсрочен 
ДП 

Ускорена данъчна амортизация 13 -- 17 -- 

Отсрочени данъчни пасиви  в края на годината 13 -- 17 -- 

 

В съответствие с изискванията на МСС 12 “Данъци върху дохода”, активите и пасивите 

по отсрочени данъци са оценени по данъчните ставки, които са в сила за периода, 

когато активът ще се реализира или пасивът ще се уреди, т.е. използваната данъчна 

ставка за изчисляването на отсрочените данъци е данъчната ставка, която възлиза 

съответно на 10%, приложима за 2010. 

Към 31 декември 2010 Дружеството не отчита отсрочени данъчни активи върху 

натрупана данъчна загуба в размер на (19,077) хил. лв., поради несигурност от 

генериране на достатъчна облагаема печалба, срещу която да бъде усвоена данъчната 

загуба.  

.  

Възникнали данъчни загуби през  Сума  Данъчен ефект  
(10% ставка) 

 Изтичащи  

през  

 

2006  950  95  2011 

2007  3,794  380  2012 

2008  3,736  374  2013 

2009  4,664  466  2014 

2010  5,933  593  2015 

Общо  19,077  1,908   
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11.  Парични средства и парични еквиваленти 

 2010 2009 

Пари по банкови сметки 153 337 

Пари в каса 3 2 

Общо 156 339 

 

12.  Кредити на клиенти  

a) Общо вземания по предоставени кредити на клиенти, нетно 

 2010 2009 

Вземания по кредити на клиенти, отчитани по амортизируема стойност 27 933 18 669 

Други вземани на клиенти, отчитани по справедлива стойност 1 434 504 

Брутна сума на вземанията по предоставени кредити на клиенти  29 367 19 173 

Провизия за загуба от обезценка по кредити на клиенти, отчитани по 

амортизируема стойност (7 515) (3 354) 

Провизия за загуба от обезценка на други вземания от  клиенти, отчитани 

по справедлива стойност (61) -- 

Общо вземания от кредити на клиенти, нетно 21 791 15 819 

 

Балансовата стойност на вземанията по кредити от клиенти използвани като 

обезпечение по получените заеми към 31 декември 2010 е в размер на 21,791 хил. лв. 

(2009: 15,819 хил. лв.). 

Средният ефективен лихвен процент (с включени разходи за комисионни на 

кредитните посредници, дължими при сключване на договор за заем) по кредитите е 

както следва:  

 2010 2009 

Кредити на клиенти 55.65% 50.52% 
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b) Матуритетна структура на вземанията по предоставени кредити на 

клиенти, разпределени въз основа на дължимите от клиенти вноски 

по погасителен план  

Вземанията на Дружеството към 31 Декември 2010 включват следните категории: 

 

Вземанията на Дружеството към 31 Декември 2009 включват следните категории: 

 

 

Брутна 

сума на 

портфейл

а 

Обезпеч

ение 

Необезп

еч. сума 

на 

портфей

ла 

Загуби от 

обезценка 

Балансо

ва 

стойност 

Загуби от 

обезценка 

Вземания /вноски/ по 

кредити без просрочие  14 319 -- 14 319 642 13 677 4.48% 

Просрочени вземания 

/вноски/ по кредити  4 350 -- 4 350 2 712 1 638 62.35% 

Други просрочени 

вземания по кредити  504 -- 504 -- 504 n/a 

Общо 19 173 -- 19 173 3 354 15 819 17.49% 

 

 

 

 

 

Брутна 

сума на 

портфей

ла 

Обезпеч

ение 

Необезп

еч. 

Сума на 

портфей

ла 

Загуби от 

обезценка 

Балансов

а 

стойност 

Загуби от 

обезценка 

(%) 

Вземания /вноски/ по 

кредити без просрочие  18 638 -- 18 638 1 161 17 477 6.23% 

Просрочени вземания 

/вноски/ по кредити  9 294 -- 9 294 6 353 2 941 68.36% 

Други просрочени 

вземания по кредити  1 435 -- 1 435 62 1 373  4.32% 

Общо 29 367 -- 29 368 7 576 21 791 25.80% 
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c) Разпределение на вземанията по кредити, класифицирани по общ 

размер на кредита към даден клиент 

 2010 (%) 2009 (%) 

Кредити на клиенти без забава  11 178 38.07% 7 541 39.33% 

Кредити на клиенти в забава между 1 и 60 дни  4 776 16.26% 3 994 20.83% 

Кредити на клиенти в забава над 60 дни  11 978 40.79% 7 134 37.21% 

Вземания от клиенти по неустойки и други съдебни 

вземания 

1 435 4.88% 504 2.63% 

Брутна сума на вземанията по предоставени кредити на 

клиенти  

29 367 100% 19 173 100% 

Провизия за загуба от обезценка по кредити на клиенти (7 576) -- (3 354) -- 

Общо вземания от кредити на клиенти, нетно 21 791 -- 15 819 -- 

 

d) Предоставени кредити по видове клиенти, нетно 

 2010 2009 

Физически лица 21 791 15 819 

Общо 21 791 15 819 

 

e) Географска концентрация на предоставени кредити на клиенти 

Дружеството предоставя заеми единствено на клиенти с постоянен адрес на 

територията на България.  

 

f) Възрастова структура на кредитите на клиенти, отчитани по 

амортизируема стойност и разпределени по падежи на съответните 

погасителни вноски, брутна стойност преди обезценка 

Дружеството извършва възрастов анализ и класифициране на вземанията от клиенти 

въз основа на мониторинг на индивидуалните погасителни вноски. В таблицата по горе 

 

До падеж 

  

В забава от 
1 до 90 дни 

В забава от 
91 до 180 дни 

В забава от 
181 до 360 

дни 

В забава 
над 361 дни  

Кредити към 31.12.2010 18 686 1 766 1 309 2 526 3 645 

Кредити към 31.12.2009 14 319 1 548 995 1 288 519 
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не са включени други вземания от клиенти за неустойки, лихви за забава, съдебни 

вземания и др.  

 

13.  Други вземания 

 2010 2009 

Депозити по договори за наети офиси 61 56 

Предплатени аванси на доставчици и служители 17 17 

Финансови разходи за бъдещи периоди 43 18 

Вземания по валутни форуърдни договори, нетно -- 493 

Други вземания  2 24 

Общо 123 608 

 

Вземанията по валутни форуърдни договори към края на 2009 възниват от сключен 

форуърден договор за покупка на 133,444,560 Чешки крони срещу продажба на Евро с 

дата на уреждане на сделката февруари 2010 и противоположен форуърден договор за 

продажба на 133,444,560 Чешки крони срещу покупка на Евро с датата на уреждане на 

сделката през февруари 2010. Ефектите от двете форуърдни споразумения са 

представени нетно като вземане, защото са сключени с един и същи контрагент и имат 

една и съща дата на уреждане. Към края на 2010. вземането по форуърдни договори е 

реализирано. 

 

14.  Материални запаси 

Към датата на отчета за финансовото състояние Дружеството разполага с маркетингови 

и рекламни материали на склад на стойност 10 хил. лв. (2009: 37 хил. лв.). Дружеството 

не е признавало разходи за обезценка на материалните запаси. 
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15.  Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

 

 

Автомоби

ли 

Компют

ри 

Обзавежд

ане 

Други 

материал

ни 

активи  

Общо 

Отчетна стойност      

Баланс към 1/1/2009 349 292 139 62 842 

Придобити 50 6 -- 2 58 

Излезли от употреба (38) -- -- -- (38) 

Баланс към 31/12/2009 361 298 139 64 862 

Натрупана амортизация      

Баланс към 1/1/2009 118 111 40 16 285 

Амортизация за годината 69 73 20 10 172 

На излезлите от употреба (25) -- -- -- (25) 

Баланс към 31/12/2009 162 184 60 26 432 

Нетна балансова стойност 1/1/2009 231 181 99 46 557 

Нетна балансова стойност 

31/12/2009 199 114 79 38 430 

Отчетна стойност      

Баланс към 1/1/2010 361 298 139 64 862 

Придобити -- 11 -- 2 13 

Излезли от употреба -- (4) -- -- (4) 

Баланс към 31/12/2010 361 305 139 66 871 

Натрупана амортизация      

Баланс към 1/1/2010 162 184 60 26 432 

Амортизация за годината 72 66 21 9 168 

На излезлите от употреба -- (4) -- -- (4) 

Баланс към 31/12/2010 234 246 81 35 596 

Нетна балансова стойност 1/1/2010 199 114 79 38 430 

Нетна балансова стойност 

31/12/2010 127 59 58 31 275 

 

Дружеството не е признавало разходи за обезценка на имоти, машини, съоръжения и 

оборудване. 
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16.  Нематериални активи 

 Софтуер Други  Общо 

Отчетна стойност    

Баланс към 1/1/2009 84 17 101 

Придобити 7 -- 7 

Баланс към 31/12/2009 91 17 108 

Натрупана амортизация    

Баланс към 1/1/2009 35 5 40 

Амортизация за годината 22 2 24 

Баланс към 31/12/2009 57 7 64 

Нетна балансова стойност 1/1/2009 49 12 61 

Нетна балансова стойност 31/12/2009 34 10 44 

Отчетна стойност    

Баланс към 1/1/2010 91 17 108 

Придобити 27 12 39 

Излезли от употреба (2) -- (2) 

Баланс към 31/12/2010 116 29 145 

Натрупана амортизация    

Баланс към 1/1/2010 57 7 64 

Амортизация за годината 23 2 25 

Баланс към 31/12/2010 80 9 89 

Нетна балансова стойност 1/1/2010 34 10 44 

Нетна балансова стойност 31/12/2010 36 20 56 

 

Дружеството не е признавало разходи за обезценка на нематериални активи. 
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17.  Банкови заеми 

Банковите заеми са класифицирани като финансови пасиви отчетени по амортизируема 

стойност, чрез използване на ефективния лихвен процент по заема.  

  

 

 

18. Задължения по финансов лизинг  

 

 

Минимални 

лизингови   

вноски  

Настояща стойност на 

минималните              

лизингови вноски 

 2010 2009 2010 2009 

До 1 година 15 23 13 21 

От 1 до 5 години  22 36 21 33 

Общо 37 59 34 54 

Финансови разходи за бъдещи периоди 3 5 -- -- 

Настояща стойност на задълженията по финансов лизинг 34 54 34 54 

Дължими до 1 година 13 21 13 21 

Дължими над 1 година 21 33 21 33 

 

 

Към 31.12.2009 Валута Салдо в 

хиляди 

валутни 

единици 

Салдо в 

хил. лв  

Лихвен 

процен

т 

Дължима 

сума до 1 

година 

в хил. лв. 

Обезпечение 

Commerzbank 

A.G.  EUR 5 038 9 854 9.25% 9 854 

Корпоративна 

гаранция от ПРОФИ 

КРЕДИТ Чехия а. с. и 

Профиреал Груп С.Е. 

Общо  5 038 9 854  9 854  

Към 31.12.2010  Валута Салдо в 

хиляди 

валутни 

единици 

Салдо в  

хил. лв.  

Лихвен 

процен

т 

Дължим

а сума 

до 1 

година 

в хил. 

лв. 

Обезпечение 

Commerzbank 

A.G.  EUR -- -- -- -- -- 

Общо  -- -- -- --  
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19.  Други получени заеми 

През 2010 Дружеството е получило следните небанкови заеми:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към 

31.12.2009  

Валу

та 

Салдо в 

хиляди 

валутни 

единици 

Салдо в  

хил. лв.  

Лихвен 

процент 

Дължима 

сума до 1 

година 

в хил. лв. 

Дължима 

сума до 3 

години 

в хил. лв. 

Обезпечение 

Кредитор 1 CZK 246 503 18 262 19.00% 545 17 717 

Залог на 

вземания от 

клиенти и запис 

на заповед 

Общо   18 262  545 17  717  

 

        

Към 

31.12.2010 

Валу

та 

Салдо в 

хиляди 

валутни 

единици 

Салдо в  

хил. лв. 

Лихвен 

процент 

Дължима 

сума до 1 

година 

в хил. лв. 

Дължима 

сума до 3 

години 

в хил. лв. 

Обезпечение 

Кредитор 1 CZK 490 655 38 020 19% 601 37 419 

Залог на 

вземания от 

клиенти и запис 

на заповед 

Общо   38 020  601 37 419  
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20.  Други задължения 

 2010 2009 

Комисионни на кредитни посредници 1 193 662 

Комисионни на инкасатори 22 21 

Комисионни мениджъри екипи  5 -- 

Застрахователни приходи за бъдещи периоди  1 580 818 

Персонал 407 319 

Доставчици 153 224 

Социално и здравно осигуряване 69 56 

Данъчни задължения 35 25 

Задължения по гаранции  28 104 

Други 35 29 

Общо 3 527 2 258 

 

21.  Провизии 

 

Провизия за 

застраховател

ни искове 

Общо 

Салдо към 01 януари 2009  13 13 

Начислена провизия  297 297 

Усвоена провизия (268) (268) 

Салдо към 31 декември 2009  42 42 

Салдо към 01 януари 2010  
  

Начислена провизия  42 42 

Усвоена провизия 338 338 

Салдо към 31 декември 2010  (287) (287) 

Салдо към 01 януари 2009  93 93 

 

Дружеството начислява провизии, когато възникне застрахователен иск от клиент по 

заем  БОНУС. Дружеството реализира нетен застрахователен доход (виж. бел. 8), 

когато изплатените задължения за провизии не надвишават нетния доход от 

застраховане.  
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22.  Основен капитал 

Регистрираният основен капитал e в размер на 250 хил. лв. и е разпределен, както 

следва: 

 

 Към 

31.12.2010 

%  Към 

31.12.2009 

%  

Профиреал Груп С.Е., Холандия 250 100% 250 100% 

1.  250 100% 250 100% 
 

 

23.  Собствен капитал 

Към 31 Декември 2010 Дружеството отчита отрицателен собствен капитал в размер на 

(19,276) хил. лв. (2009: (13,210) хил. лв.). Отрицателният собствен капитал е в резултат 

на натрупаната до момента загуба, свързана с първоначалните разходи за установяване 

на компанията, както и с натрупаните загуби от обезценка на вземанията от клиенти по 

отпуснати заеми. Ръководството на Дружеството очаква, че в дългосрочен план 

отрицателният собствен капитал ще бъде покрит от бъдещите печалби на компанията и 

финансиране от дружеството майка (виж бел. 3)   

 

24.  Управление на риска 

Бизнесът на Дружеството е изложен на редица финансови рискове. Поемането на 

финансови и оперативни рискове неотменно съпътства осъществяването на финансова 

дейност.  

Дружеството е разработило и въвело правила и процедури за управление и контрол на 

риска с цел да определи, управлява и контролира степента на риск, на който е 

изложено. Правилата и процедурите за управление и контрол на риска се приемат от 

управителите. Рисковата политика и правилата за управление и контрол на риска 

определят критерии и лимити за различните видове риск като стратегически риск, 

кредитен риск, ликвиден риск, лихвен риск, валутен риск, инвестиционен риск и 

кредитен риск от контрагента. Главната цел на рисковата политика е да наложи ясно 
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определени параметри за операциите на Дружеството, така че да ограничи максимално 

потенциалното негативно влияние на рисковете върху финансовите резултати на 

Дружеството. Спазването на правилата и процедурите за управление на риска се следи 

регулярно, в зависимост от нивото на риска и потенциалното му въздействие върху 

дейността на Дружеството. Всяко отклонение от приетите вътрешни стандарти се 

докладва на ръководството на Дружеството и се вземат съответните мерки. 

Дружеството също така оценява ежегодно адекватността на приетите политики за 

управление на риска, като се базира на анализ на икономическите тенденции и средата, 

в която оперират и осъществяват бизнеса си малките и средни предприятия в България, 

както и на определени бизнес сектори, като строителния и туристическия. 

 

a) Кредитен риск 

Кредитният риск се изразява във вероятността насрещната страна по финансов 

инструмент да не изпълни свое задължение, с което да причини финансова загуба на 

компанията.  

Кредитният риск е основен за дейността на Дружеството, поради което ръководството 

управлява и следи много внимателно изложеността на Дружеството към кредитен риск. 

Правилата за кредитната дейност на  Дружеството и процедурите за кредитиране се 

разработват от отдел Продукт и се одобряват от управителите. 

Основните финансови активи на компанията включват паричните средства и паричните 

еквиваленти (бел. 11) и предоставените кредити на клиенти (бел. 12). Кредитният риск 

е свързан основно с предоставените кредити на клиенти. Размерът на вземанията от 

клиенти са представени в отчета за финансовото състояние нетно – минус загубите от 

обезценка, които се изчисляват въз основа на предишен опит на групата и компанията, 

както и под въздействието на текущите икономически условия, влияещи върху 

платежоспособността на клиентите.  
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 Събиране на вземания 

Компанията използва собствена мрежа от служители (координатори събиране на 

вземания) и външни сътрудници (кредитни посредници и инкасатори) за събиране на 

своите вземания.  

 

 Обезпечаване на кредитния риск 

Кредитният риск е диверсифициран между значителен брой клиенти в цялата страна. 

Част от договорите за кредит са обезпечени от трети лица – гаранти.  

 

b) Ликвиден риск 

Ликвидният риск представлява опасност от липса на паричен ресурс за покриване на 

изискуеми задължения или за изплащане на кредити на клиенти, който може да 

възникне от несъответствие в паричните потоци на Дружеството. Дружеството е 

договорило финансиране за дейността си през 2010 , което намалява риска от 

ликвидност в краткосрочен план. 

Таблицата по-долу представя анализ на не-дисконтираните финансови пасиви, 

класифицирани по матуритетна структура, според остатъчните срокове до падеж.  

.  

Финансови пасиви към 

31.12.2010 

 

 

До 7 дни  -  

при 

поискване 

До 

 3 месеца 

От 3 месеца 

до 1 година  

От 1 година 

до 5 години  

Над 5 

години 

Задължения по финансов лизинг 1 2 12 22 - 

Други получени заеми -  1 751 5 357 45 152 - 

Други задължения - 520 341 576 - 

Общо  1 2 273 5 710 45 750 -- 
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Финансови пасиви към 

31.12.2009 

 

 

До 7 дни   

при 

поискване 

До 

 3 месеца 

От 3 месеца 

до 1 година  

От 1 година 

до 5 години  

Над 5 

години 

Банкови заеми - 2 666 7 644 - - 

Задължения по финансов лизинг 1 4 18 36 - 

Други получени заеми - 1 089 2 536 24 735 - 

Други задължения - 580 227 230 - 

Общо  1 4 339 10 425 25 001 -- 

 

Следващата таблица показва структурата на активите и пасивите оценени по балансова 

стойност към края на 2010 и 2009 годинa, класифицирани по матуритетна структура, 

според остатъчните срокове до падеж. 

Ликвиден риск  към 

31.12.2010 

До 7 дни    

-  при 

поискване 

До 

 3 

месеца 

От 3 

месеца до 

1 година  

От 1 

година до 

5 години  

над 5 

години 

Общо 

Активи         

Парични средства и парични 

еквиваленти 156 - - - - 156 

Кредити на клиенти 399 3 578 8 402 9 412 - 21 791 

Други вземания  - 40 64 1  18 123 

Материални запаси - 10 - - - 10 

Имоти, машини, съоръжения и 

оборудване - - - - 275 275 

Нематериални активи - - - - 56 56 

Общо активи 555 3 628 8 466 9 413 349 22 411 

Пасиви       

Задължения по финансов 

лизинг 1 2 10 21 - 34 

Други получени заеми  - 601 - 37 419 - 38 020 

Други задължения - 900 470 576 1 581 3 527 

Провизии - - - - 93 93 

Отсрочени данъчни пасиви - - - - 13 13 

Общо пасиви 1 1 503 480 38 016 1 687 41 687 

Ликвиден риск  към 

31.12.2010 554 2 125 7 986 (28 603) 1 338 (19 276) 
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Ликвиден риск  към 31.12.2009 До 7 дни   

при 

поискван

е 

До 

 3 

месеца 

От 3 

месеца до 

1 година  

От 1 

година до 

5 години  

Неопр

еделен 

Общо 

Активи         

Парични средства и парични 

еквиваленти 339 - - - - 339 

Кредити на клиенти 372 4 530 6 923 3 994 - 15 819 

Други вземания  - 528 64 2 14 608 

Материални запаси - 37 - - - 37 

Имоти, машини, съоръжения и 

оборудване - - - - 430 430 

Нематериални активи - - - - 44 44 

Общо активи 711 5 095 6 987 3 996 488 17 277 

Пасиви       

Банкови заеми - 2 520 7 334 - - 9 854 

Задължения по финансов лизинг 1 3 16 34 - 54 

Други получени заеми  - 545 - 17 717 - 18 262 

Други задължения - 843 366 230 819 2 258 

Провизии - - - - 42 42 

Отсрочени данъчни пасиви - - - 17 - 17 

Общо пасиви 1 3 911 7 716 17 998 861 30 487 

Ликвиден риск  към 31.12.2009 710 1 184 (729) (14 002) (373) (13 210) 

  

c) Валутен риск 

Валутният риск съдържа риска от промяна в стойността на финансовите инструменти в 

резултат на съществени промени на валутните пазари. Разликата в нивата на 

финансовите инструменти, съответно на активите и пасивите, деноминирани в 

чуждестранни валути, показва степента, на която съответния инструмент е изложен на 

валутен риск. Информация за експозицията на Дружеството по видове валути към края 

на 2010 и 2009 години е представена по-долу: 
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Валутен риск  към 31.12.2010 хил. лв. хил. евро хил. чешки 

крони 

Общо      

хил. лв. 

Активи       

Парични средства и еквиваленти 145 5 6 156 

Кредити на клиенти 21 791 - - 21 791 

Други вземания  123 - - 123 

Материални запаси 10 - - 10 

Имоти, машини, съоръжения и 

оборудване 275 - - 275 

Дълготрайни нематериални активи 56 - - 56 

Общо активи към 31.12.2010 22 400 5 6 22 411 

Пасиви     

Задължения по финансов лизинг - 34 - 34 

Други получени заеми  - - 38 020 38 020 

Други задължения 3 463 28 36 3 527 

Провизии 93 - - 93 

Отсрочени данъчни пасиви 13 - - 13 

Общо пасиви към 31.12.2010 3 569 62 38 056 41 687 

Валутен риск към 31.12.2010 18 831 (57) (38 050) (19 276) 
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Валутен риск  към 31.12.2009 хил. лв. хил. евро хил. чешки 

крони 

Общо      

хил. лв. 

Активи       

Парични средства и еквиваленти 71 1 267 339 

Кредити на клиенти 15 819 - - 15 819 

Други вземания  114 494 - 608 

Материални запаси 37 - - 37 

Имоти, машини, съоръжения и 

оборудване 430 - - 430 

Нематериални активи 44 - - 44 

Общо активи към 31.12.2009 16 515 495 267 17 277 

Пасиви     

Банкови заеми - 9 854 - 9 854 

Задължения по финансов лизинг - 54 - 54 

Други получени заеми  - - 18 262 18 262 

Други задължения 2 032 107 119 2 258 

Провизии 42 - - 42 

Отсрочени данъчни пасиви 17 - - 17 

Общо пасиви към 31.12.2009 2 091 10 015 18 381 30 487 

Валутен риск към 31.12.2009 14 424 (9 520) (18 114) (13 210) 

     

Дружеството осъществява парични операции предимно в евро, чешки крони и лева. 

Кредитите на клиенти се предоставят единствено в лева. Валутният курс евро/лева е 

фиксиран, съгласно Споразумение между Република България и Международния 

Валутен Фонд, а също така и съгласно Закона за Българска Народна Банка. Поради 

силната волатилност на чешката крона и значителната по размер експозиция в същата 

валута, резултатите от дейността на Дружеството могат да бъдат значително повлияни 

от бъдещи колебания на валутния курс.   

В случай, че курсът на Чешката крона се покачи спрямо Българския лев с 10%, това би 

увеличило размера на задълженията с 3 806 хил. лв.  (2009: 1 838 хил. лв.). 

Отслабването на курса на Чешката крона с 10% ще има обратен ефект и би намалило 

задълженията със същия размер.   
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d) Лихвен риск 

Лихвеният риск е свързан с потенциалния неблагоприятен за Дружеството ефект от 

колебания в лихвените проценти върху нетния доход и стойността на собствения 

капитал. Политиката на Дружеството е да намалява лихвения риск, чрез отпускане на 

кредити с фиксиран лихвен процент. В този аспект ръководството счита, че дейността 

на ПРОФИ КРЕДИТ България не е силно чувствителна към колебанията в лихвените 

проценти на световните финансови пазари. 

Информация  за чувствителността към промяна на лихвените проценти по периоди е 

изложена в таблиците по-долу: 

 

Лихвен риск към 31.12.2010  Балансова 

стойност 

Средно 

претеглен 

лихвен 

процент   

Очаквани 

лихвени 

разходи 

(актуален 

лихвен %) 

Очаквани 

лихвени 

разходи 

(увеличение 

на 

лихвения 

% със 100 

пункта) 

Очаквани 

лихвени 

разходи 

(намаление 

на 

лихвения 

% със 100 

пункта) 

Получени банкови заем с 

плаващ лихвен процент -- -- -- -- -- 

 

Лихвен риск към 31.12.2009  Балансова 

стойност 

Средно 

претеглен 

лихвен 

процент   

Очаквани 

лихвени 

разходи 

(актуален 

лихвен %) 

Очаквани 

лихвени 

разходи 

(увеличение 

на 

лихвения 

% със 100 

пункта) 

Очаквани 

лихвени 

разходи 

(намаление 

на 

лихвения 

% със 100 

пункта) 

Получени банкови заем с 

плаващ лихвен процент 9 854 8.57% 911 1 010 813 

 

Таблицата по-долу обобщава ефективния лихвен процент за финансовите инструменти 

към края на съответната календарна година: 
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 2010 2009 

Активи   

Кредити на клиенти 55.65% 50.52% 

Пасиви   

Банкови заеми -- 9.25% 

Други получени заеми 19% 19% 

Задължения по финансов лизинг 7.5% 7.58% 

 

 

 

e) Ценови риск 

Дружеството осъществява своят дейност на високо развит и конкурентен пазар на 

финансови услуги, поради което е повлияно от ценови риск. Част от конкурентите на 

Дружеството са банкови и финансови институции, имащи достъп до евтин финансов 

ресурс, осигуряващ им предимство при ценообразуването на конкурентни продукти. 

 

f) Пазарен риск 

Дружеството е изложено на различни пазарни рискове. Пазарният риск се свързва с 

вероятността от настъпване на бъдещи промени в дейността на Дружеството. 

Пазарните рискове възникват по отношение позициите на Дружеството в лихвени, 

валутни и други финансови инструменти, които са зависими в една или друга степен от 

промените в общите или специфични пазарни условия, като промяна в лихвените нива, 

кредитните маржове, курсовете на чуждестранните валути, цените на капиталовите 

инструменти и други подобни. Дружеството е разработило и въвело правила и 

процедури с цел да определи, управлява и контролира степента на риск, на който е 

изложено при осъществяване на дейността си. Главна цел на рисковата политика е да 

наложи ясно определени параметри за дейността на Дружеството, така че рисковете на 

които е изложенo да бъдат адекватно лимитирани. ПРОФИ КРЕДИТ България оценява 

пазарния риск на балансовите си позиции и максималния размер на очакваните загуби, 

на базата на предвиждания за различни промени в пазарните условия. Вътрешните 
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системи за управление на риска се развиват едновременно с разрастването на дейността 

на Дружеството, така че да осигурят максимален контрол върху всяка рискова 

категория. 

 

25. Събития след датата на отчета за финансовото състояние 

Няма коригиращи събития, настъпили след датата на изготвяне на отчета за 

финансовото състояние. 

 

26. Сделки между свързани лица 

 

a) Други вземания, други задължения и други получени заеми 

Следните баланси на свързани лица са включени в други вземания, други задължения и 

други получени заеми: 

 

Задължението към Профиреал Груп към 31 декември 2010 в размер на 26 хил. лв. (2009: 

55 хил. лв.) представлява задължение за учредена гаранция. 

Задължението към Профи Кредит Чехия а.с. към 31 декември 2010 включва: 

задължение за получени консултантски услуги в размер на 14 хил. лв. (2009: 130 хил. 

лв.); задължение за учредена гаранция в размер на 2 хил. лв. (2009: 52 хил. лв.) и 

задължение за ползване на търговска марка в размер на 22 хил. лв. (2009: 16 хил. лв.). 

 

 

 

 Вземания Задължения 

2010 2009 2010 2009 

Профидебт с.р.о. -- - -- - 

Профи Кредит Чехия  а.с. -- 3 38 198 

Профиреал Груп -- - 26 55 

Общо -- 3 64 254 
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b) Продажби и покупки 

 
       Продажби за периода  Покупки за периода 

2010 2009 2010 2009 

Профидебт с.р.о. -- 1 -- - 

Профи Кредит Чехия  а.с. -- 4 249 250 

Профиреал Груп -- - -- 3 

Общо -- 5 249 253 

 

c) Лихви и гаранции по кредити 

 

Разходи за лихви Приходи от лихви 

2010 2009 2010 2009 

Профи Кредит Чехия  а.с. 42 82 -- - 

Профиреал Груп 128 78 -- - 

Общо 170 160 -- - 

 

d) Възнаграждения и заплати, начислени на управителите 

 2010 2009 

Брой членове 4 4 

Начислени възнаграждения 186 140 

Други (социално и здравно осигуряване, и др.) 11 12 

Общо 197 152 

 

 

27. Глобална икономическа криза 

През 2008, 2009 и 2010 години в резултат на глобалната икономическа криза, засегнала 

различните индустрии и отрасли в българската икономика е отбелязан спад в нивото на 

икономическо развитие, което поражда съществена несигурност и риск за тяхното 

развитие в обозримо бъдеще. Спадът в нивата на развитие на икономиката води до 

увеличение на рисковете на икономическата среда в която Дружеството оперира.  В 

следствие на това размерът на загубите от обезценка по вземанията, финансови активи 

на разположение за продажби и други финансови инструменти, а също така и 
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стойностите на  другите счетоводни приблизителни оценки, в последващи отчетни 

периоди биха  могли да се отличават съществено от определените и отчетени в 

настоящия финансов отчет.  

Възвръщаемостта от вземанията по предоставени кредити и адекватността на 

признатите загуби от обезценка са в зависимост от финансовото състояние на 

кредитополучателите и възможността им да погасяват задълженията си на 

договорените падежни дати в последващи отчетни периоди.  Ръководството на 

Дружеството прилага необходимите процедури за управление на тези  рискове, както е 

оповестено в бележка 24. 
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7. КОНТАКТИ 

 

Име на дружеството: 

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 

 

Седалище на дружеството: 

Бул. България 49, бл. 53Е, вх. В 

1404 София 

 

Адрес за кореспонденция: 

Бул. България 49, бл. 53Е, вх. В 

1404 София 

 

Правна форма: 

Еднолично дружество с ограничена 

отговорност 

 

Булстат: 

175074752 

 

ДДС №: 

BG175074752 

 

Тел.: +359 2 40 32 500 

Факс.: +359 2 40 32 501 

e-mail: proficredit@proficredit.bg 


