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ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА  

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

 

 2014 2013 2012 
Брой предоставени заеми 14 168 14 530 12 998 

Номинална стойност на предоставените 
заеми (в хил. лв.)* 55 488 64 471 52 790 

Нетна стойност на предоставените заеми (в хил. 

лв.) 21 283 21 735 16 971 

Заеми за физически лица - дял в общата продукция 
100% 100% 100% 

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

Човешки ресурси 
   

Общ брой кредитни експерти 679 703 724 

Общ брой инкасатори 84 60 75 

Общ брой служители 145 132 108 

Финансови показатели (в хил. лв.) 
   

Общо активи 51 954 45 688 34 932 

Вземания по предоставени заеми на клиенти 50 203 44 011 34 107 

Общо приходи 30 332 29 251 28 950 

Общо разходи 28 183 25 272 28 526 

Печалба/загуба преди данъци 2 149 3 979 424 

Отсрочен данък 341 - 3 

Нетна печалба/загуба 2 490 3 979 427 

 

 

 

 

 

 

 

* Номиналната стойност на предоставените заеми съдържа изплатената сума на 

клиента включително и лихвените приходи/ приходите от допълнителни услуги за 

бъдещи периоди 
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1. ФИНАНСОВАТА ГРУПА – ПРОФИРЕАЛ ГРУП 

 

ПРОФИРЕАЛ Груп е международна финансова група, оперираща на пазарите в страни 

от Централна и Източна Европа. Тя е сред водещите компании, предоставящи кредити 

в Чехия, Словакия, Полша и България, а отскоро – и в Русия. Състои се от две дивизии. 

Дружествата от дивизия ПРОФИ КРЕДИТ осъществяват дейност в областта на 

финансовото кредитиране, докато тези, от дивизия ПРОФИ ИНВЕСТМЪНТ, са 

специализирани в развитието и управлението на инвестиционни проекти. До Януари 

2014г. ПРОФИРЕАЛ Груп притежаваше и дивизията ПРОФИДЕБТ, която беше 

специализирана в областта на изкупуването и събирането на просрочени вземания.   

 

ПРОФИРЕАЛ Груп е фокусирана в страните от Централна и Източна Европа 

 

 

 

Седалището на компанията-майка – ПРОФИРЕАЛ Груп СЕ е в Холандия. Групата 

предоставя кредити от 2000-та година, стартирайки първоначално в Чехия и Словакия.  
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От създаването си, дивизия ПРОФИ КРЕДИТ е предоставила повече от 930 000 

кредита. Най-голям дял в общия обем предоставени кредити има компанията в Чехия – 

41%. Към момента най-висока доходност от бизнеса постига компанията в Полша.  

През 2014 година сумата на предоставените кредити от дивизията ПРОФИ КРЕДИТ 

бележи годишен ръст от 7%. Ръстът е обусловен основно от прираста в номиналната 

стойност на ПРОФИ КРЕДИТ Полша (17%), ПРОФИ КРЕДИТ Словакия (7%) и 

ПРОФИ КРЕДИТ Чехия (3%). Към края на 2014 година общата номинална стойност на 

предоставените кредити от Дивизията достигна почти 300 000 000 евро.  

  

Мисията на наскоро откритата дивизия ПРОФИ ИНВЕСТМЪНТ е да подпомага бизнес 

процесите в ПРОФИРЕАЛ Груп. Основната и цел е търсенето на нови инвестиционни 

възможности и проекти с висок потенциал, на локално и международно ниво. ПРОФИ 

ИНВЕСТМЪНТ е специализирана, както в придобиването на дялове в съществуващи 

проекти, които се нуждаят от стабилен партньор със солидна капиталова основа, така и 

в предлагането на начален капитал за нови проекти и начинания. Портфолиото на 

дивизия ПРОФИ ИНВЕСТМЪНТ включва и компанията ПРОФИДЕБТ Словакия.  

 

Основната цел на ПРОФИРЕАЛ Груп е да развива и подобрява своите бизнес процеси, 

като непрекъснато да ги адаптира към икономическата ситуация в отделните държави. 

Основен акцент  е поставен на качественото управление на риска, оптимизацията на 

процесите в отделните компании, ефективното управление на разходите и 

увеличаването на пазарния дял. 
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СТРУКТУРА НА ПРОФИРЕАЛ Груп към 31.12.2014г. 
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2. ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Уважаеми партньори, 

 

Имам привилегията да се обърна към Вас, след една динамична и вълнуваща година за 

нашата компания. 

 

Постигнатите резултати през 2014 са ясен сигнал за това, че ПРОФИ КРЕДИТ България 

стои все по-стабилно пред предизвикателствата, които поднася непрекъснато 

променящата се среда на финансовия сектор, в който се развиваме. Все по-адекватно 

успяваме да отговорим на непрекъснато повишаващите се изисквания, който поставя 

пазара на небанкови финансови институции в България и разбира се, тези на нашите 

клиенти. 

 

След осем години, белязани от активно развитие, наша основна цел остава бързото 

адаптиране към клиентските нужди и постигането на максимална клиентска 

удовлетвореност. Именно тази цел, доведе до генерални изменения на продуктовото 

портфолио, утвърждавайки потенциала ни да предвиждаме пазарните потребности. 

Можем да се похвалим с ясни и прозрачни условия, съчетани с висококачествено 

клиентско обслужване и гъвкавост на възможностите за клиента, да погасява 

задълженията по своите заеми. 

 

За поредна година можем да се гордеем, че не спираме да инвестираме в подобряване 

на качеството на работната среда и развитието на уменията и компетенциите на нашите 

служители и сътрудници. Искрено вярвам, че именно упоритостта, безграничната 

отдаденост и усилията на всички колеги  са основната причина за успеха и лидерските 

позиции на компанията. 
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Искам да изкажа благодарността си към всички служители и сътрудници за 

ежедневното старание, за грижата към нашите клиенти и за отговорното отношение, 

което демонстрират в постоянното търсене на най-доброто решение за всеки един 

потребител, нещо което през всичките тези години е висша цел и мисия на ПРОФИ 

КРЕДИТ България.   

 

В заключение, бих искал да се обърна към нашите клиенти и партньори, като им 

благодаря за доверието, което ни оказват. Бих искал да ги уверя, че с целия ни екип ще 

продължаваме да влагаме необходимите усилия, за да защитаваме по най-добрия начин 

техните интереси и удовлетворяваме в най-голяма степен техните нужди. 
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Здравко Райчев 
Изпълнителен Директор на ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ 

ЕООД  

3.1. Управители 

 

 

 

Светослав Николов 

Управител 

 

В ПРОФИ КРЕДИТ България Светослав Николов стартира 

кариерата си от създаването на компанията през 2006 

година, като заема позицията Директор отдел 

Финанси.  През м. Ноември 2012 година той е назначен за 

Управител на ПРОФИ КРЕДИТ България. 

Светослав Николов е магистър по Публични финанси от 

Университета за национално и световно стопанство и 

бакалавър по Счетоводство и контрол от Стопанска 

академия Д.А. Ценов. Той заема последователно експертни 

позиции по финанси и счетоводство в различни компании, 

сред които са Напредък Холдинг АД, Хювефарма АД и 

Огнеупорни глини АД. 

 

 

 

 

Петр Върба 

Управител 

 

Непосредствено след приключване на обучението си, 

Петър Върба се присъединява към групата ПРОФИРЕАЛ, 

заемайки ръководна длъжност.  

Впоследствие 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. Петър 

Върба е член на борда на директорите на ПРОФИ КРЕДИТ 

България.  

Петър Върба завършва университета в Пардубице със 

специализация в областта на Мениджмънта, Маркетинга и 

Логистиката.  



  ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 

 

 

   

 

 

11 

 
Здравко Райчев 

Управител 

От началото на 2013 г. Здравко Райчев заема позицията 

Изпълнителен директор на компанията за България. 

Той е част от мениджърския екип на ПРОФИ КРЕДИТ 

България от създаването и през 2006 г., като е заемал 

длъжностите директор отдел "Развитие на продажбите", 

директор отдел "Продажби", а от септември 2010 г. – 

директор отдел "Събиране на вземания". От края на 

същата година е и управител в ПРОФИ КРЕДИТ България. 

Здравко Райчев има висше образование в областта на 

маркетинга и мениджмънта, както и магистратура по 

бизнес икономика. Притежава опит и на мениджърски 

позиции в управлението и развитието на сървиз бизнеса и 

работа по проекти за финансови услуги по програми с 

USAID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Яромир Вшетeчка 

Управител 

Яромир Вшетeчка е възпитаник на Университета в 

Пардубице. Той завършва висшето си образование със 

специализация по маркетинг, мениджмънт и логистика. 

След завършване на следването си той започва работа в 

отдел Риск в GE Money Bank, най-напред като анализатор, 

по-късно като старши анализатор. От септември 2004 г. 

работи в международната компания като Координатор по 

логистика. 

През юни 2006 г. той започва работа в Девизия ПРОФИ 

КРЕДИТ   като продуктов мениджър за Централна 

Европа. От началото на 2013 г. заема позицията на Global 

Chief Operations Officer, а през 2014 г. е избран и става 

Управител на дружеството в България. 
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3.2. Профил на Компанията 

 

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

ограничена отговорност, учредено на 19 април 2006 г. и специализирано в областта на 

кредитирането.  

 

Дружеството извършва дейността си в съответствие с Търговския закон, Закона за 

кредитните институции и Наредба No 26 от 23.04.2009 г. на БНБ за финансовите 

институции.  

 

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е вписано в регистъра на финансовите институции 

по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции със заповед на подуправителя на 

БНБ от 05.02.2010 г. Към датата на изготвяне на настоящия отчет Дружеството е в 

процедура по пререгистрация съгласно новите изисквания на Наредба No 26 на БНБ. 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е водеща компания, специализирана в 

предоставянето на бързи потребителски кредити за физически лица, както и на целеви 

бизнес заеми за малкия и среден бизнес в страната. Компанията се е  утвърдила като 

един от най-разпознаваемите и предпочитани  доставчици на бързи кредити в страната 

с повече от 79 000 успешно отпуснати кредита с номинална стойност надхвърляща 

290 000 000 лв.  

 

Компанията поставя във фокуса на своето развитие непрекъснатата грижа за клиента, 

предоставяйки съвременни и гъвакви финансови продукти, изцяло съобразени с 

профила и нуждите на клиентите си. Силно отличимите характеристики на продуктите 

на компанията, съчетани с индивидуалния подход и личното отношение към всеки един 

клиент превръщат ПРОФИ КРЕДИТ България в предпочитан партньор при нужда от 

финансиране. Бизнес моделът на компанията залага изключително много на 

персоналното отношение към клиента – всеки клиент получава личен кредитен експерт, 

който го консултира напълно безплатно през целия период на кредита – от 

кандидатстването до момента на успешното изплащане.  
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3.3. Продуктова оферта 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България предоставя нецелеви потребителски кредити за физически 

лица, както и бизнес заеми, предназначени за микро- и малки предприятия и 

самоосигуряващи се лица в страната. Компанията разполага с три продуктови групи – 

ПРОФИ КРЕДИТ Стандарт, ПРОФИ КРЕДИТ Бизнес Енерджи и ПРОФИ КРЕДИТ 

Бизнес, насочени към различни целеви групи от потребители. 

 

ПРОФИ КРЕДИТ Стандарт e основната продуктова група на компанията. В рамките на 

продуктовата група се предлагат нецелеви потребителски кредити на физически лица с 

регулярни доказуеми или не изцяло доказуеми доходи. Размерът на кредитите от 

продуктовата група варира между 100 и 5 000 лева, а сроковете за изплащане – от 3 до 

24 месеца. 

 

В отговор на непрекъснатия стремеж за развитие на продуктите и адаптирането им в 

максимална степен към нуждите и потребностите на клиентите, през 2014г. компанията 

въведе възможност за опционално закупуване на пакети от допълнителни услуги към 

кредитите от продуктова група ПРОФИ КРЕДИТ Стандарт.  

Пакетите от допълнителни услуги предоставят редица възможности и привилегии на 

кредитополучателите, между които: 

- Приоритетно разглеждане на молбата за кредит и изплащане на сумата по 

кредита; 

- Възможност за отлагане на до 4 бр. месечни погасителни вноски по желание на 

клиента или в резултат от настъпването на неблагоприятни събития, като загуба 

на работа, продължителен неплатен отпуск, дългосрочна неработоспособност, 

съществено намаление на доходите и др.; 

- Възможност за намаляване размера на до 4 бр. месечни погасителни вноски по 

желание на клиента или в резултат настъпването на неблагоприятни събития;  

- Възможност за промяна на падежната дата на вноските по кредита;  
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- Улеснена процедура за получаване на допълнителни парични средства по 

кредита, без необходимост от повторно кандидатстване.   

 

Въпреки относително краткия период от въвеждането им, пакетите от допълнителни 

услуги получиха висока оценка от потребителите и се утвърдиха като предпочитан 

избор на клиентите на ПРОФИ КРЕДИТ България, заемайки все по-висок дял в 

продажбите.  

 

ПРОФИ КРЕДИТ Бизнес Енерджи е бърз, лесен и необезпечен кредит, предназначен за 

микро- предприятия, както и самонаети лица, включително лица със свободни 

професии и занаятчии. Продуктът е предназначен за осигуряване на оборотни средства 

на кредитополучателя. При кандидатстването за ПРОФИ КРЕДИТ Бизнес Енерджи не 

се изискват обезпечения (залог, ипотека, поръчителство или др.). Размерът на кредита е 

от 500 до 1000 лв. при фиксиран срок за изплащане от 12 месеца. 

 

ПРОФИ КРЕДИТ Бизнес е продукт специално предназначен да осигури финансиране 

за микро- и малки предприятия, самоосигуряващи се лица с доказуеми и недоказуеми 

доходи. Продуктът е насочен към бизнеси, които търсят бързо, лесно и удобно 

финансиране с цел увеличаване на оборотните средства или реализирането на 

инвестиции. Размерът на кредита варира между 1 000 и 11 300 лв., а срокът – между 12 

и 48 месеца. В зависимост от рисковия профил на клиента сумите на финансиране са 

налични с или без обезпечение. ПРОФИ КРЕДИТ Бизнес предлага редица привилегии 

и отстъпки за редовните си клиенти. 

  

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е силно ангажирана в изграждането на дългосрочни 

и прозрачни отношения с клиентите си, основани на взаимното доверие. Именно за 

това стремежът на компанията е да предлага по-добри условия по продуктите на 

добрите си клиенти. В израз на този стремеж компанията разработи програма „Лоял“, 

чрез която на добрите клиенти се предоставят редица атрактивни възможности за 

отстъпка при закупуването на пакетите от допълнителни услуги към кредитите.  
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Допълнително предимство предоставяно от компанията е опцията „рефинансиране“, 

чрез която клиентите имат възможност да получат заем, с който да погасят тяхно 

текущо задължение към друг кредитор или вече съществуващ кредит към компанията. 

По този начин потребителите получават удобен инструмент, с който да консолидират 

задълженията си и/ или да редуцират размера на месечните си плащания по кредити.  

Кредитът, отпуснат чрез опция „рефинансиране“ не се ограничава само до 

рефинансиране на задълженията на клиента, а част от средствата може да бъдат 

отпуснати и нецелево, като по този начин клиентът получава допълнителна сума пари, 

с която да посрещне други свои финансови нужди. Опция „рефинансиране“ остава 

изключително високо оценена от клиентите на компанията, като през последните 

години придобива все по-голяма популярност.  

 

В желанието си да осигури гъвкавост и удобство за клиентите си, ПРОФИ КРЕДИТ 

България разработи и прилага опростена процедура за отпускане на заемите, която 

силно диференцира компанията от останалите финансови институции на пазара и 

гарантира бързо и лесно получаване на сумата по кредита. Отличително конкурентно 

предимство на всички продукти на компанията е, че при тях няма такси, обвързани с 

разглеждането на документите за кандидатстване или със самото отпускане на кредита. 

Продуктите се отличават с ясни и прозрачни условия – при кандидатстване клиентът 

получава пълен комплект от документи и е запознат надлeжно с условията и 

параметрите на кредита.  

 

С оглед гарантирането на максимална прозрачност, компанията изплаща сумите по 

кредитите по посочена от клиента лична банкова сметка. Погасяването се извършва 

чрез равни месечни вноски, като клиентите имат право да изберат датата за погасяване 

според своите лични възможности или предпочитания. За по-голямо удобство при 

погасяването на задълженията компанията е сключила с партньорски споразумения с 

редица водещи доставчици на платежни услуги в страната, между които Easy Pay, 

EPay.bg, CashTerminals, които клиентите могат да използват, наред с традиционните 

способи за погасяване като банков превод, директен дебит и други.  
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ПРОФИ КРЕДИТ България спазва принципите на отговорното кредитиране като 

предоставя кредити, изцяло съобразени с възможностите на клиентите за тяхното 

изплащане. Основна визия на компанията е да не кредитира клиента с по-голяма сума 

от тази, която той има реална възможност да изплати. В случай, че определен клиент не 

може да бъде одобрен за цялата сума на искания от него заем, сумата на заема може да 

бъде редуцирана. Бизнес моделът на компанията, изграден върху пряката и лична 

връзка между клиента и кредитния експерт, позволява оптимална оценка на риска и 

платежоспособността на всеки един клиент.  

 

3.4. Бизнес резултати 

 

През 2014 г. ПРОФИ КРЕДИТ България предостави 14 168 заема с обща номинална 

стойност в размер на 55 488 440 лева.  

 

ОБЕМ НА ОТПУСНАТИТЕ ЗАЕМИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2014 г. (в лева) 

  

През 2014 г. номиналната стойност на предоставените заеми спада в сравнение с 

предходната 2013 г. година, независимо от относителното запазване броя на 

новоотпуснатите кредити. Основна причина за този спад са продуктовите промени в 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

7 064 661

18 400 768
18 319 889

30 298 230

41 745 206

52 789 873

64 741 124

55 488 440
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компанията, извършени през 2014 г. и по-конкретно – ограничаването максималния 

матуритет на потребителските кредити от 48 месеца до 24 месеца.  

 

Общата номинална стойност на всички предоставени заеми за периода 2007 - 2014 г. 

достигна 290 119 447 лв.  

 

БРОЙ ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007 – 2014 г. 

 

Най-голям обем продажби през 2014г. са  реализирани от регион ЗАПАД с номинална 

стойност на новоотпусантите кредити приблизително 19 000 000 лв., съставаляващи 

34.2% от общия обем отпуснати кредити от компанията през годината. Регионът е 

следван от регион ИЗТОК (27.8%  oт общия обем отпуснати кредити), ЮГ (22.1%) и 

СЕВЕР (16.0%).  

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2 778

7 535 7 921
8 958

10 797

12 998

14 530 14 168



  ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 

 

 

   

 

 

18 

ОТПУСНАТИ ЗАЕМИ ПО РЕГИОНИ ЗА 2014 г. (в лева) 

 

 

3.5. Търговска мрежа 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България предлага продуктите си и обслужва клиентите си чрез 

търговска мрежа за директни продажби. Търговската мрежа е разпределена на 4 

региона – СЕВЕР, ИЗТОК, ЮГ и ЗАПАД. Освен с регионалните си офиси ПРОФИ 

КРЕДИТ България оперира на територията на страната и с районни офиси в повечето 

големи градове – София, Варна, Плевен, Благоевград, Пловдив, Бургас, Шумен, 

Добрич, Силистра, Русе, Велико Търново, Габрово, Троян, Враца, Кюстендил, Перник, 

Петрич, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Хасково, Пазарджик и други. Към края на 2014г. 

компанията разполага с екипи в повече от 40 града на страната.  

 

През 2014 г. продължи процеса по разширяване обхвата на търговската мрежа на 

компанията чрез навлизане в нови населени места и задълбочаване на присъствието в 

по-големите градове от страната чрез разширяване на екипите и откриване на нови 

офиси.  

СЕВЕР ИЗТОК ЮГ ЗАПАД

8 862 838

15 400 605

12 245 019

18 979 978
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Търговският процес първоначално включва търсенето на потенциални клиенти. 

Основен източник на такива е най-вече личната инициативност и маркетингова 

активност на кредитните експерти. На следващия етап ролята на кредитния експерт е да 

консултира клиента в удобно за последния време и място, като му предложи 

подходящия продукт в зависимост от индивидуалните нужди и характеристики. 

Кредитният експерт участва активно и в след продажбеното обслужване на клиента. 

 

Всеки регион се управлява от Регионален директор. Регионите обединяват повече на 

брой райони и под-райони. Районите се управляват от Районни мениджъри, а под- 

районите – от Мениджъри на екипи. От своя страна районните мениджъри и 

мениджърите на екипи управляват екипи от кредитни експерти. 

 

 

 

Към 31.12.2014г. компанията разполага с 679 кредитни експерти в страната. Броят на 

кредитните експерти нараства през втората половина на годината.  

 

 

 

Регионален 
директор

Районен 
мениджър

Мениджър на 
екип

Екип от Кредитни 
експерти

Екип от 
Кредитни 
експерти

Мениджър на 
екип

Екип от Кредитни 
експерти
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БРОЙ КРЕДИТНИ ЕКСПЕРТИ ПО МЕСЕЦИ ПРЕЗ 2014 г. 

 

ПРОФИ КРЕДИТ България се стреми непрекъснато да мотивира всички свои 

служители и сътрудници, в това число и кредитните експерти чрез различни стимули и 

инициативи. Инициативите включват различни състезания, в които участниците трябва 

да изпълнят определена цел или постигнат конкретен резултат.   

 

През 2015г. плановете на компанията са да продължи развитието на търговската мрежа 

в хоризонтален и вертикален план като по този начин още по-успешно приложи 

визията си да предлага съвременни и достъпни финансови решения на все по-голям 

брой хора.   

 
 

3.6. Служители 

 

Ние в ПРОФИ КРЕДИТ България силно вярваме, че най-голямото конкурентно 

предимство на компанията са нейните служители.  В основата и са личности, чиито  

решения  допринасят за успешното развитие на компанията.  

  

586
604

666 679
648 636 628

682
708

677
735

679
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Политиката на Човешките Ресурси в ПРОФИ КРЕДИТ България е ориентирана към 

развитие на служителите с цел пълното използване на техните умения, познания и 

потенциал. Основен двигател на качеството на продуктите и услугите на компанията са 

професионализмът и себеотдаването на служителите. Компанията следва принципа на 

подбор на най-добрите професионалисти и прилага балансиран подход в персоналната 

оценка и търсенето на съответствие между личните качества и характеристиките и 

изискванията за съответната длъжност. 

 

Към края на 2014 г. в компанията работят общо 145 служители, от които 97 в 

Централен офис и 48 в Търговска и Инкасо Мрежа. Тенденцията е успоредно с 

развитието на компанията да се увеличава и броят на служителите, както  се наблюдава 

и в предходните години:  

 

БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2014 г. 

 

За изпълнение на целите и плановете си, компанията залага на хора с подходящо 

образование, доказани качества и натрупан опит. Мениджърският екип на компанията 

се състои от обучени специалисти със солидни знания и образование в областта на 

бизнеса, финансите, маркетинга, мениджмънта, икономиката, психологията, както и 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

94

112

98 96
106 108

132

145
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познания по чужди езици (английски, немски, руски, испански, чешки). Екипът на 

ПРОФИ КРЕДИТ България има опит в мениджмънта на проекти от различни области 

на бизнеса, което осигурява широк поглед и творческо мислене при взимането на 

стратегически решения за развитието на компанията.  

 

Стажантската програма на ПРОФИ КРЕДИТ България е възможност за млади и 

амбициозни специалисти да стартират кариерата си като част от екипа на компанията и 

да придобият безценен професионален опит. Стажантите участват в изпълнението на 

реални проекти на компанията в екип или изпълнявайки конкретни задачи 

индивидуално. 

 

През 2012 година ПРОФИ КРЕДИТ България стартира специално за своите служители 

АКАДЕМИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ. Основната цел на Академията е да разкрие таланта 

и да развие служителите, които притежават мениджърски потенциал с перспектива към 

тяхното професионално израстване и задържане в компанията. Системата за обучение 

на Академията е специално разработена според индивидуалните нужди на компанията 

и служителите. АКАДЕМИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ е съпътствана от продължителни 

обучения и впоследствие прилагане на наученото на работното място, като по този 

начин се гарантира успехът в придобиването на нови, специфични знания и умения.  

 

3.7. Спонсорство и социална дейност 

 

Мениджмънтът на ПРОФИ КРЕДИТ България възприема убеждението, че бизнесът 

трябва да поема задължения, не само в рамките на бизнес развитието и пазарната среда, 

а също така да бъде социално отговорен към обществото, в което се развива. 

 

През 2014 година ПРОФИ КРЕДИТ България реализира серия от инициативи с акцент 

върху младежкия спорт и подпомагането на деца в неравностойно положение. През 

изтеклата година, компанията участва в редица благотворителни акции, сред които 

организиране на благотворителни базари в подкрепа на фондация „Нашите недоносени 

деца“, регулярни дарения и инициативи за фондация „Деца с проблеми в развитието“. 
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Съвместно с Община Пловдив ПРОФИ КРЕДИТ България организира детски футболен 

турнир. Компанията, също така ежегодно осигурява финансова подкрепа за пролетното 

почистване на град София, организирано от Столична Община.  

 

Бъдещата визия на компанията в областта на социалната ангажираност, поставя фокус 

и акцент в две основни насоки – подкрепа на деца в нужда и развитие на младежкия 

спорт в България. Освен превърналите се в регулярни спонсорства и мероприятия, в 

които се включва компанията, през 2015 г. са планирани участия в нови инициативи. 
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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 кредити на 

физически лица и малък бизнес.  

 

Дружеството извършва дейността си в съответствие с Търговския закон, Закона за 

кредитните институции и Наредба No 26 от 23.04.2009 г. на БНБ за финансовите 

институции.  

 

ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД е вписано в регистъра на финансовите институции 

по чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции със заповед на подуправителя на 

БНБ от 05.02.2010 г. Към датата на изготвяне на настоящия отчет Дружеството е в 

процедура по пререгистрация съгласно новите изисквания на Наредба No 26 на БНБ.  

 

Размерът на регистрирания капитал е 4 250 000 лв.  
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      4.2. Преглед на дейността 

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД 

ПРОФИ КРЕДИТ България предоставя кредити чрез мрежа за директни продажби. 

Бизнесът е разделен в четири основни региона: Изток, Запад, Север и Юг. През 2014 г. 

продължи разширяването на търговската структура като постепенно бяха открити 18 

нови офиса. В края на годината общия брой служители и сътрудници в търговската 

структура възлиза на 757. Офисите в страна са 49. 

 

Събирането на вземания в късни забави преминава през три последователни етапа – 

телефонно събиране, събиране на място и принудително изпълнение. Звено Телефонно 

събиране разполага с общо 6 служителя в Централния офис на компанията, като част от 

вземанията се възлагат и на външни подизпълнители. Събирането на място се извършва 

от Инкасо мрежа, в която заети са общо 91 служители и сътрудници. Последният етап 

от процеса се управялва от звено Принудително изпълнение, чийто основна функция е 

предприемането на всички законови действия за съдебното събиране на вземанията.  

 

Централният офис е разположен в София. Персоналът в централния офис извършва 

планиране и контролинг на изпълнението на целите, анализ и оценка на риска, 

одобрение и изплащане на заемите, управление на процесите по продажби и събиране 

на вземания, обучения, управление на човешките ресурси, маркетинг, развитие и 

поддръжка на информационни технологии и др.  

 

ПРОФИ КРЕДИТ България получава финансова и техническа подкрепа от едноличния 

собственик на капиала Профиреал Груп СЕ, Холандия и дъщерните й дружества. 

Към 31 декември 2014 г. за Дружеството работят 145 (2013: 132) служители и 763 

(2013: 763) външни сътрудници.  
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ВАЖНИ ПРОДУКТОВИ ПРОМЕНИ 

Считано от Юли 2014 бяха въведени редица промени в законодателството на 

Република България в областта на потребителското кредитиране. Най-значима от тези 

промени е въвеждането на максимален годишен процент на разходите (ГПР) по 

потребителските кредити.  

В отговор на тази промяна и с цел подобряване условията за своите клиенти 

Дружеството извърши някои съществени промени в кредитните си продукти:   

 Лихвените проценти бяха ограничени до допустимите от закона нива за ГПР; 

 Максималният срок на кредитите беше намален от 48 на 24 месеца; 

 Разходите за клиентите с големи забави бяха съществено редуцирани; 

 Като допълнение към кредита, клиентите по собствен избор могат да закупят 

пакет от услуги, който от една страна им осигурява защита срещу временна 

неплатежоспособност, даваща им право на отлагане и намаляване на вноски по 

кредита, а от друга страна предоставя възможност за клиентите да получат 

приоритетно разглеждане на молбата за кредит и допълнителна парични 

средства при улеснена процедура за одобрение.  

  

През годината ПРОФИ КРЕДИТ разшири продуктовото си портфолио с кредити за 

малкия бизнес и хората с по-ниски доходи, давайки им възможност за получаване на 

малки суми изцяло съобразени с възможностите им за погасяване. Новите продукти се 

приемат изключително добре от клиентите ни и заемат все по-голям дял в продажбите.  

 

ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

През 2014 година са предоставени на клиенти 14 168 кредита (2013: 14 530) на обща 

стойност 21 283 хил. лв. (2013: 21 735 хил. лв.).  
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За финансовата година ПРОФИ КРЕДИТ реализира нетна печалба в размер на 2 490  

хил. лв. (2013: 3 979 хил. лв.).  

 

Спадът в нивата на печалбата се дължи на по-ниския ръст в приходите (лихвени и 

приходи от допълнителни услуги), който ръст не компенсира в достатъчна степен 

увеличението при лихвените и другите оперативни разходи. Ниският ръст в приходите 

се обяснява с по-слаби продажби през първите осем месеца на годината, който спад се 

компенсира до нивата на предходната година в месеците след въвеждане на новото 

продуктово портфолио.  

 

Печалбата преди лихви и данъци продължава да е солидна в размер на 9 492 хил. лв. 

(2013: 10 254 хил. лв.) и е основен фактор за постигане на относително високото за 

сектора ниво на възвращемост на заетия в бизнеса капитал от 17.8% (2013: 23.3%).  

 

През 2014 година ПРОФИ КРЕДИТ изплати дивидент в размер на 4 303 хил. лв. за 

първи път от учредяването си.  

 

Нетен доход от лихви  

Нетният лихвен доход спада с 6.8% до 18 092 хил. лв. (2013: 19 411 хил. лв.). 

 

Лихвените разходи възлизат на 7 343 хил. лв. (2013: 6 275 хил. лв.). Нарастването им се 

обяснява с новополученото през 2014 година дългово финансиране за дейността. 

Лихвените нива по дълга остават непроменени.  

 

Промените в кредитните продукти водят до постепенна промяна в структурата на 

приходите, а именно ръст в приходите от допълнителни услуги за сметка на лихвените 

приходи. Това е и основна причина за спада в лихвените приходи до 25 435 хил. лв. 

(2013: 25 686 хил. лв.).  
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Загуби от обезценка 

Загубите от обезценка възлизат на 7 566 хил. лв. (2013: 7 252 хил. лв.). Относителният 

им дял в приходите се запазва на ниво от 27.2% (2013: 26.7%).  

 

Кредитите в забава над 60 дни имат балансова стойност 21 305 хил. лв. (2013: 15 838 

хил. лв.), като делът им в общия кредитен портфейл нараства до 42.4% (2013: 36.0%). 

Покритието на просрочените кредити с провизии за обезценка продължава да е на 

високо за сектора ниво от 59.6% (2013: 60.2%).   

 

Въпреки доборото ниво на покритие на просрочените кредити с провизии, е вероятно 

качеството на кредитния портфейл да се влоши допълнително, което би довело до 

допълнително увеличаване на загубите за обезценка на кредити. Дружеството използва 

сложни статистически модели и прaвила за оценка платежоспособността на клиентите, 

които умерено балансират ръста на новия бизнес и очаквания кредитен риск. Повече от 

половината клиенти кандидатстващи за кредит, биват отхвърляни поради 

несъответствие с правилата за управление на кредитния риск.  

 

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

загубите от обезценка и качеството на кредитния портфейл.  

 

Нетен разход за такси и комисиони  

Нетният разход за такси и комисиони през 2014 г. е в размер на 1 973 хил. лв.  

(2013: 2 054 хил. лв.), което представлява спад на годишна база от 3.9%. Основните 

компоненти на нетния разход за такси и комисиони са:  

 Разходите за съдебни разноски, арбитражни такси и такси за съдебни 

изпълнители, които са в размер на 942 хил. лв., и се увеличават с  237 хил. лв. 

спрямо предходния отчетен период (2013: 705 хил. лв.). Значителният прираст в 

размера на разходите е резултат от нарастване балансовата стойност на 

портфейла в просрочие и стартирането на по-голям брой съдебни и арбитражни 

производства по необслужвани кредити; 
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 Разходите за комисиони платени на посредници по продажби на заеми, 

невключени в ефективния лихвен процент, които през 2014 г. възлизат на 937 

хил. лв. (2013: 944 хил. лв.);  

 Разходите за комисиони за събиране на вземания платени на инкасатори, които 

за 2014 г. възлизат на 688 хил. лв. (2013: 630 хил. лв.). Инкасаторите са външни 

сътрудници на Дружеството, които съдействат при събирането на вземания по 

просрочени заеми, както и на предсрочно изискуеми вземания. Ръстът в 

разходите за комисиони е в резултат на нарастване стойността на събраните чрез 

инкасатори вземания от клиенти, както и разширяване функциите на мрежата от 

инкасатори по отношение работа с вземания и клиенти с по-ниски текущи нива 

на просрочие;   

 Приходите от отписани комисионни за 2014г. са в размер на 1 047 хил.лв. (2013: 

662 хил.лв.) Увеличението е в резултат на увеличената стойност на предсрочно 

погасените заеми през отчетния период. В по-голямата си част това са 

непарични приходи от отписани комисионни за продажби на заеми, които 

първоначално са били включени в изчислението на ефективния лихвен процент, 

но част от тях не е била платена на кредитните посредници поради следните 

причини: когато кредита е станал предсрочно изискуем; при предсрочно 

погасяване на кредита; когато кредитният посредник не отговаря на вътрешните 

условия за получаване на комисионна при плащане на съответната вноска по 

кредита; когато вноската по кредита е била събрана от външен сътрудник по 

събиране на вземания и др. 

Бележка 6 към годишния финансов отчет съдържа подробна информация за 

компонентите на нетния разход за такси и комисионни. 

 
 

Общи и административни разходи  

Общите и административни разходи запазват своето равнище от предходния отчетен 

период – през 2014 г. те са в размер на 6 789 хил. лв. срещу 6 786 хил. лв. през 2013 г. 

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

амортизация на активи и други административни разходи.  
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Разходи за персонал  

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

намаляват с 219 хил. лв. или  5.7% - от 3 834 хил. лв. през 2013 г. до 3 615 хил. лв. през 

2014 г.  

Други административни разходи  

Другите административни разходи отбелязват ръст от 158 хил. лв. или 5.6% спрямо 

предходния отчетен период – от 2 841 хил. лв. през 2013 г. до 2 999 хил. лв. през 2014 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 ръста на другите административни разходи е увеличението на разходите за 

маркетинг и реклама, наеми и поддръжка на офисите – резултат от разширяването в 

географски план на търговската мрежа на Дружеството, навлизането в нови населени 

места и задълбочаването на присъствието в големите градове на страната.    

Разходите за амортизация на активи 

Разходите за амортизация на активи се увеличават с 64 хил. лв. - от 111 хил. лв. през 

2013 г. на 175 хил. лв. през 2014 г. Увеличението в разходите за амортизация на активи 

се дължи на инвестициите в закупуване на нови автомобили и компютърното 

оборудване, извършени през 2013г. 

 

Бележка 7 към годишния финансов отчет съдържа подробна информация за 

структурата на общите и административни разходи.  

 

Нетен доход от допълнителни услуги  

През отчетния период нетният доход от допълнителни услуги нараства с 92.8% до 1 708 

хил. лв. (2013: 886 хил. лв.). Причнина за увеличението е значителният ръст в 

приходите до 2 360 хил. лв. (2013: 1 495 хил. лв.) в резултат от промените в 

продуктовото портфолио и въведените допълнителни услуги за клиентите.  
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Бележка 8 към годишния финансов отчет съдържа информация за нетния доход от 

допълнителни услуги.  

 

Друг оперативен разход, нетно  

Нетният друг оперативен разход през отчетния период е в размер на 1 323 хил. лв., 

спрямо нетен разход в размер на 226 хил. лв. за 2013 г. Основни компоненти на нетния 

оперативен разход през 2014 г. са: 

 Разходи за предоставени услуги от свързани лица в размер на 1 363 хил. лв. 

(2013: 422 хил. лв.); 

 Разходи за данъци и такси (пътен данък, такса смет, други) в размер на 32 хил.лв 

(2013: 30 хил. лв.); 

 Реализирани отрицателни валутни курсови разлики в размер на 1 хил. лв. (2013: 

положителни валутни курсови разлики в размер на 14 хил. лв.);  

Бележки 9 и 23В към годишния финансов отчет съдържат детайлна информация за 

компонентите на другия оперативен разход.  

 

АКТИВИ 

Стойността на активите към 31 декември 2014 г. възлиза на 51 954 хил. лв. 

Нарастването спрямо края на предходната година е с 13.7% (2013: 45 688 хил. лв.).  

 

Структурата на отчета за финансовото състояние не се променя значително спрямо 

предходната година. Най-голям дял в активите към края на 2014 г. имат кредитите на 

клиенти, които са 96.6% от всички активи (2013: 96.3%), следвани от дълготрайните 

материални активи – 1.3% (2013: 1.7%) и др.  

 

ПАСИВИ 

Стойността на пасивите към 31 декември 2014 г. възлиза на 44 313 хил. лв. 

Увеличаването спрямо предходната година е с 19.0% (2013: 37 234 хил. лв.) 
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Към края на 2014 г. другите получени заеми са в размер на 42 096 хил. лв. (2013: 34 999 

хил. лв.) и представляват 94.9% от всички задължения, спрямо 93.9% в края на 2013 г. 

Сумата представлява усвоената главница и дължима лихва за декември 2014 г. по 

получена кредитна линия с максимален размер до 27 000 хил. евро и падеж 31 декември 

2020 г. Заемът е обезпечен със залог върху всички вземания по кредити на клиенти, 

бланкова запис на заповед и залог на дружествените дялове.  

 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ 

Към 31 Декември 2014 Дружеството има собствен капитал в размер на  

7 641 хил. лв. (2013: 8 454 хил. лв.).  

 

Основният капитал е 4 250 000 лв. 

  

       4.3. Важни събития, настъпили след отчетния период 

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

на Дружеството.  

 

 

       4.4. Бъдещо развитие на Дружеството 

Основни цели на Дружеството през 2015 г. са:  

 Ръст на предоставените нови заеми;  

 Диверсификация и развитие на продуктовото портфолио; 

 Продължаване на териториалната експанзия, чрез хоризонтално и вертикално 

разширяване на дистрибуционната мрежа; 

 Подобряване качеството на кредитния портфейл;  

 Подобряване на процесите и резултатите по събиране на вземания от клиенти в 

съдебна фаза; 

 Контрол на разходите и повишаване ефективността на бизнес процесите; 
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 Диверсификация на източниците на финансиране;  

 

       4.5. Действия в областта на научно-изследователската и 

развойна дейност 

През годината Дружеството не е осъществявало научно-изследователска и развойна 

дейност. 

 

       4.6. Oписание 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 е 

представена в Бележка 23 от годишния финансов отчет.  

 

Кредитен риск 

Кредитният риск е най-същественият за дейността на Дружеството и се изразява във 

вероятността насрещната страна по финансов инструмент да не изпълни свое 

задължение, с което да причини финансова загуба.  

Основните финансови активи на Дружеството към 31 декември 2014 г. са: парични 

средства и парични еквиваленти в размер на 281 хил. лв. (2013: 336 хил. лв.) и 

предоставените заеми на клиенти в размер на 50 203 хил. лв. (2013: 44 011 хил. лв.). 

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

да не са в състояние да изпълнят свое задължение.  
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Дружеството разполага с изградени вътрешни звена от служители, както и мрежи от 

външни сътрудници - кредитни посредници и инкасатори за събиране на своите 

вземания.  

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

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

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

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

регистъра спомага за допълнително ограничаване на кредитния риск. 

 

Ликвиден риск 

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

изискуеми задължения или за изплащане на кредити на клиенти, която 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.   

 

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. 

 

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 
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чуждестранни валути, изразява степента, с 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. 

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  

 2014 2013 

Брой членове 4 4 

Начислени възнаграждения 175 541 

Други (социално и здравно осигуряване, и др.) 6 14 

Общо (в хил. лв.) 181 555 
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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 Чехия, а.с. 

ПРОФИ КРЕДИТ Полша, Сп. з о.о.  

ПРОФИ КРЕДИТ Полша, С.А. 

ПРОФИ КРЕДИТ, Сп. з о.о. (до 26 Феруари 2015г.)  

Профиреал, ЛЛС. 

ПРОФИ КРЕДИТ Словакия, с.р.о. 

(ПРОФИРЕАЛ ГРУП СЕ – прекратено участие – 11 

Февруари 2014г.) 

(ПРОФИ КРЕДИТ Експерт С.Л.Р. – прекратено участие 

– 1 Юли 2013г.) 

Яромир Вшетечка Не участва в други дружества 

Здравко Райчев ПРОФИДЕБТ България ЕООД 

Светослав Николов  Не участва в други дружества 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                          

Здравко Райчев  Светослав Николов 

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

6.1. ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 
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6.2. ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 
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6.3. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 
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6.4. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 
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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, 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 е 4 250 000 лв. 

Структура на собствеността 

Собственик на Дружеството към 31 декември 2014 е: 

Профиреал Груп С.Е., Холандия -    100% 

Крайният собственик на Дружеството е Дейвид Беран.  

 

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 2014 са: 

Яромир Вшетечка 

Здравко Стаменов Райчев  

Петър Върба 

Светослав Николаев Николов  

 

Промени в търговския регистър 

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

състояние: 

 На 11.02.2014 Николай Бинев Колев е заличен като управител в Търговския 

регистър и е вписан като нов управител Яромир Вшетечка. 

 На 02.07.2014 основният капитал е увеличен на 4 000 000 лв. 

 На 03.09.2014 основният капитал е увеличен на 4 250 000 лв.  

 

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.  

 

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.  
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а) Промени в МСФО 

Стандарти и разяснения влезли в сила през текущия отчетен период  

Следните стандарти и изменения към съществуващи стандарти и разяснения, издадени 

от Съвета за Международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от ЕС са влезли в 

сила за текущия отчетен период: 

 МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, приет от ЕС на 11 декември 2012  

(в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 МСФО 11 Съвместни споразумения, приет от ЕС на 11 декември 2012 (в сила за 

годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия, приет от ЕС на 11 

декември 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 

2014); 

 МСС 27 (ревизиран 2011) Индивидуални финансови отчети, приет от ЕС на 11 

декември 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 

2014); 

 МСС 28 (ревизиран 2011) Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия, 

приет от ЕС на 11 декември 2012 (в сила за годишни периоди, започващи на или 

след 1 януари 2014); 

 Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 

Съвместни споразумения и МСФО 12 Оповестяване на дялове в други 

предприятия – преходни разпоредби, приети от ЕС на 4 април 2013 (в сила за 

годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014), 

 Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 

Оповестяване на дялове в други предприятия и МСС 27 Индивидуални 

финансови отчети (ревизиран 2011) Индивидуални финансови отчети – 

Инвестиционни дружества, приет от ЕС на 20 ноември 2013 (в сила за годишни 

периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 
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 Изменения на МСС 32 Финансови инструменти: Представяне - Нетиране на 

финансови активи и финансови пасиви, приети от ЕС на 13 декември 2012 (в 

сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 Изменения на МСС 36 Обезценка на активи – Оповестяване на възстановимата 

стойност за нефинансови активи, приети от ЕС на 19 декември 2013 (в сила за 

годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014); 

 Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване – 

Новация на  деривативи и продължаване на отчитането на хеджиране, приети от 

ЕС на 19 декември 2013 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 

януари 2014). 

Приемането на тези изменения към съществуващи 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 съществуващите стандарти и разяснения, издадени от 

СМСС, са приети от ЕС към датата на одобряване на настоящия финансов отчет, но все 

още не са влезли в сила: 

 Изменения на различни стандарти Подобрения на МСФО (цикъл 2010-2012), 

произтичащи от годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 2, МСФО 3, 

МСФО 8, МСФО 13, МСС 16, МСС 24 и МСС 38) основно с цел отстраняване на 

противоречия и изясняване на формулировки – приети от ЕС на 17 декември 

2014 (измененията са приложими за годишни периоди, започващи на или след 1 

февруари 2015); 

 Изменения на различни стандарти Подобрения на МСФО (цикъл 2011-2013), 

произтичащи от годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 1, МСФО 3, 

МСФО 13 и МСС 40) основно с цел отстраняване на противоречия и изясняване 

на формулировки – приети от ЕС на 18 декември 2014 (измененията са 

приложими за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2015); 
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 Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица - Планове с дефинирани доходи: 

Вноски от наетите лица – приети от ЕС на 17 декември 2014 (в сила за годишни 

периоди, започващи на или след 1 февруари 2015); 

 КРМСФО 21 Налози, приет от ЕС на 13 юни 2014 (в сила за годишни периоди, 

започващи на или след 17 юни 2014). 

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

Понастоящем, 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 към 13 февруари 2015 г. (датите, 

цитирани по-долу касаят МСФО като цяло): 

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

или след 1 януари 2018); 

 МСФО 14 Разчети за регулаторни отсрочени сметки (в сила за годишни 

периоди, започващи на или след 1 януари 2016); 

 МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (в сила за годишни периоди, 

започващи на или след 1 януари 2017); 

 Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 

Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия - Продажба или вноска на 

активи между инвеститор и негово асоциирано или съвместно предприятие (в 

сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2016); 

 Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 

Оповестяване на дялове в други предприятия и МСФО 28 Инвестиции в 

асоциирани и съвместни предприятия: Прилагане на изключението за 

консолидация (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 

2016); 
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 Изменение на МСФО 11 Съвместни споразумения - Счетоводно отчитане на 

придобиване на участия в съвместна дейност (в сила за годишни периоди, 

започващи на или след 1 януари 2016); 

 Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 38 Нематериални 

активи - Изясняване на допустимите методи за амортизация (в сила за годишни 

периоди, започващи на или след 1 януари 2016); 

 Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети – Инициатива за 

оповестяване (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 

2016); 

 Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения и МСС 41 Земеделие - 

Земеделие: плододайни растения (в сила за годишни периоди, започващи на или 

след 1 януари 2016);  

 Изменение на МСС 27 Индивидуални финансови отчети - Метод на собствения 

капитал в самостоятелните финансови отчети (в сила за годишни периоди, 

започващи на или след 1 януари 2016); 

 Изменения на различни стандарти Подобрения на МСФО (цикъл 2012-2014), 

произтичащи от годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 5, МСФО 7, 

МСС 19 и МСС 34) основно с цел отстраняване на противоречия и изясняване на 

формулировки (измененията са приложими за годишни периоди, започващи на 

или след 1 януари 2016). 

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, с изключение на този, представен по-долу, който би 

имал съществено влияние върху финансовите отчети:  

 МСФО 9 Финансови инструменти използва подход за определяне дали даден 

финансов актив е оценен по амортизирана стойност или по справедлива 

стойност, като по този начин замества многото различни правила на МСС 39. 

Подходът в МСФО 9 се основава на това как едно дружество управлява 
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финансовите си инструменти (своя бизнес модел) и договорените 

характеристики на паричния поток на финансовите активи. Новият стандарт 

също така изисква прилагането на еднократен метод на обезценка, като по този 

начин замества многото и различни методи на обезценка в МСС 39. 

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. 

 

б) Функционална валута и валута на представяне 

Дружеството води счетоводството си в националната валута на Република България – 

български лев. Този 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. 

 

в) 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 
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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. 

г) Приходи и разходи от допълнителни услуги  

Дружеството признава приходи и разходи от допълнителни услуги, възникващи от 

предоставяне на потребителски кредити, при които клиентът има право: да отложи 

плащането на до четири погасителни вноски спрямо първоначално договорения 

погасителен план; да промени падежната дата на плащане спрямо първоначално 

договорения погасителен план; да намали размера на погасителните вноски спрямо 

първоначално договорения погасителен план.  

Приходите от допълнителни услуги се признават в отчета за всеобхватния доход 

пропорционално за срока на всеки заем. Разходи по допълнителни услуги се признават, 

при възникване на събитие, даващо право на кредитополучателя за отлагане или 

намаляване на погасителни вноски по кредита.   

Формираната премия за допълнителни услуги покрива риска от невъзможност за 

плащане на погасителна вноска на падежа и/ или в пълен размер. 

 

д) 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 линейния 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, към 31 декември 2014 и 2013 е както следва: 
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е) 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 метода на средно претеглена цена на периодична месечна база. 

 

ж) Обезценка на нефинансови 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 

съответния 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 актива 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 

Активи Период 

Офис оборудване и обзавеждане  60 месеца 

Компютри 60 месеца 

Мобилни телефони 24 месеца 

Автомобили 60 месеца 

Софтуер 60 месеца 

Други дълготрайни материални активи 60 месеца 

Нематериални активи 60 месеца 
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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 

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. 

  

з)   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. 
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и) 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 

на парични активи и задължения, деноминирани в чужди валути, се отразяват в отчета 

за всеобхватния доход. 

На 31 декември 2014 паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута 

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

на 30 декември 2014  – 1.95583 лева за 1 евро (фиксиран по Споразумение за валутен 

борд) и 7.05363 лева за 100 чешки крони.  

 

й) 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 печалба 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. 

 

к) Финансови инструменти 

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

договор за финансов инструмент. Финансовите активи се признават първоначално на 
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датата на уреждане – датата на която финансовите средства са предоставени на 

клиентите. Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на 

Дружеството, когато правата за получаване на паричните средства са изтекли или са 

прехвърлени съществената част от рисковете и ползите от собствеността на актива.  

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. 

При първоначално признаване, кредитите на клиенти се оценяват по справедливата 

стойност коригирана с разходите по сделката. След първоначално признаване, 

кредитите се оценяват по амортизирана стойност определена на база на ефективния 

лихвен процент, намалена с натрупана обезценка.  

Ефективният лихвен процент се използва за признаване на дохода от лихви за периода. 

 

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 

обезценка. 

Дружеството определя размера на провизията за обезценка на индивидуална база за 

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

Дериватните 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. Към 31 декември 2014 и 2013 Дружеството няма такива сделки. 

 

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. 

 

Задължения към доставчици 

При първоначално признаване, задълженията към доставчици се признават по 

справедлива стойност на полученото, коригирана с разходите по транзакцията.  
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Оценяване по справедлива стойност 

МСФО 13 определя справедливата стойност като цената за продажба на актив или за 

прехвърляне на пасив при обичайна сделка между пазарни участници към датата на 

оценяване на основен (или най-изгоден) пазар при актуални към този момент пазарни 

условия. Справедливата стойност според МСФО 13 е изходяща цена, независимо дали 

тази цена е непосредствено достъпна за наблюдение или оценена приблизително чрез 

друга техника на оценяване.  

Дружеството няма финансови активи и пасиви отчитани по справедлива стойност в 

отчета за финансовото състояние.  

 

л) 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, 
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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. 

Признаване на приходи от други вземания от клиенти в съдебна фаза  

Други вземания от клиенти в съдебна фаза са: законова лихва за забава, неустойки на 

клиенти за неизпълнение на договорни задължения, съдебни разноски, арбитражни 

такси и такси за съдебни изпълнители, такси за предоговаряне (преструктуриране) на 

просрочени заеми на клиенти и др. 

Другите вземания от клиенти в съдебна фаза се признават на база очакваните парични 

потоци от конкретния инструмент, дисконтирани до нетна настояща стойност с 

ефективния лихвен процент по заемите. Очакваните парични потоци се определят от 

ръководството на Дружеството на база исторически анализ на събираемостта на всеки 

вид вземане.  

 

м)  Сравнителна информация  

През 2014 Дружеството е направило промени в представянето на някои елементи от 

отчета за финансовото състояние и отчета за всеобхватния доход, както и е начислило 

допълнителни провизии по един вид кредити, които са били изключени при 

изчислението на обезценка през предходните години. Ръководството на Дружеството 

счита, че промененото представяне дава по-ясна представа за финансовото състояние 

на Дружеството.  

Основните промени са  както следва: 

{a} Дългосрочните задължения към кредитни експерти и приходи за бъдещи периоди в 

размер съответно на 6 146 хил. лв. и 5 222 хил. лв. към 31 декември 2013 и 2012 са 

рекласифицирани от други задължения към намаление на кредитите на клиенти.  

{б} Салдото по неамортизирани такси в размер на 621 хил. лв. и 817 хил. лв. към 31 

декември 2013 и 2012 по получени заеми е рекласифицирано от други вземания към 

намаление на задълженията по получени заеми. Разходите за такси по получени заеми 

са рекласифицирани от други оперативни разходи към разходи за лихви. 
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{в} Други промени в представянето в малък размер. 

{г} Призната е допълнителна провизия в размер на 98 хил. лв. и 22 хил. лв. към 31 

декември 2013 и 2012 във връзка с определен тип вземания, които са били изключени 

от анализа за обезценка през предходните години. 

Сравнителната информация в настоящия финансов отчет е преизчислена, за да се 

постигне съпоставимост на представените данни.  

Ефектът от преизчисленията на сравнителната информация е както следва: 

  

2013 

преди 

преизчисление   

Ефект от 

промени 

 
2013 

Преизчислена 

          

Активи:      

Парични средства и парични еквиваленти 389   (53) {в} 336  

Кредити на клиенти 50 255   (6 244) {a}, {г} 44 011  

Други вземания  1 109   (595) {б}, {в} 514  

Общо активи 52 580   (6 892)  45 688  

Пасиви:      

Други получени заеми 35 608   (609) {б} 34 999  

Други задължения 7 914   (6 185) {a},{б}, {в} 1 729  

Общо пасиви 37 234   (6 794)  37 234  

Собствен капитал:      

Натрупана печалба 4 502   (98) {г} 4 404  

Общо собствен капитал 8 552   (98)  8 454  

Общо пасиви и собствен капитал 52 580   (6 892)  45 688  

Отчет за всеобхватния доход:      

Разходи за лихви (5 767)  (508) {б} (6 275) 

Загуби от обезценка (7 176)  (76) {г} (7 252) 

Друг оперативен разход, нетно (734)  508 {б} (226) 

Нетна печалба за периода 4 055  (76)  3 979 
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2012 

преди 

преизчисление   

Ефект от 

промени 

 
2012 

Преизчислена 

          

Активи:      

Парични средства и парични еквиваленти 397   (45) {в} 352  

Кредити на клиенти 39 351  (5 244) {a}, {г} 34 107  

Други вземания  999   (772) {б}, {в} 227  

Общо активи 40 993   (6 061)  34 932  

Пасиви:      

Други получени заеми 29 748   (791) {б} 28 957  

Други задължения 6 726   (5 248) {a},{б}, {в} 1 478  

Общо пасиви 36 507   (6 039)  30 468  

Собствен капитал:      

Натрупана печалба 436   (22) {г} 414  

Общо собствен капитал 4 486   (98)  4 464  

Общо пасиви и собствен капитал 40 993   (6 892)  34 932  

 

3) Действащо предприятие 

Настоящият финансов отчет е изготвен на база на принципа за действащо предприятие. 

Към датата на изготвяне на финансовия отчет, ръководството е направило преценка на 

способността на Дружеството да продължи своята дейност като действащо 

предприятие, като 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.  

4) Нетен доход от лихви 

 2014 2013 

Приходи от лихви   

Лихви по заеми на клиенти 25 432 25 685 

Лихви по банкови сметки 3 1  

 25 435 25 686 

Разходи за лихви   

Заеми (7 323) (6 266) 

Финансов лизинг (20) (9) 

 (7 343) (6 275) 

Нетен доход от лихви 18 092 19 411 
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5) Загуби от обезценка по кредити 

 2014 2013  

Загуби от обезценка към 1 януари  24 765 17 513 

Нетно увеличение на загубите от обезценка по кредити 7 566 7 252 

Общо загуби от обезценка за кредитен риск към 31 декември 32 331 24 765 

 

6) Нетен разход за такси и комисионни 

 2014 2013 

Разходи за банкови такси (32) (28) 

Разходи за гаранции по получени заеми (421) (409) 

Разходи за съдебни разноски, арбитражни такси и такси съдебни 

изпълнители 
(942) (705) 

Разходи за комисионни за събиране на вземания (688) (630) 

Разходи за комисионни платени на посредници по продажби и 

невключени в ефективния лихвен процент 
(937) (944) 

Приходи от отписани комисионни  1 047 662 

Общо нетен разход за такси и комисионни  (1 973) (2 054) 

Разходите за гаранции представляват стойността на начисленото възнаграждение към 

свързани лица за предоставените от тях гаранции по получени 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 Дружеството 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 

лихвения доход от заема.  

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.  
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Приходите от отписани комисионни по продажби на заеми представляват отписани 

задължения за комисионни на посредници по продажби, които първоначално са били 

включени в изчислението на ефективния лихвен процент. Задълженията към кредитни 

посредници се отписват в следните случаи: когато кредита е станал съдебен; при 

предсрочно погасяване; когато кредитния посредник не отговаря на условията за 

получаване на комисионна при плащане на вноска по кредита; когато вноската е 

събрана от външен сътрудник по събиране на вземания и др. 

7) Общи и административни разходи 

а) Структура на общите и административни разходи: 

 2014 2013 

Разходи за персонал   

Разходи за заплати 2 924 3 139  

Разходи за социални и здравни осигуровки 428 405  

Други разходи за персонал и възнаграждения на управители 263 290  

Общо 3 615 3 834 

Други административни разходи   

Реклама и маркетинг 814  787  

Наеми на офиси  536  451  

Други административни разходи 375  299  

Разходи за командировки 285  344  

Телекомуникационни и пощенски услуги 242  240  

Офис консумативи и почистване 234  190  

Енергия 180  181  

Консултантски услуги 134  119  

Проверка на данни  106  104  

Офис обзавеждане и оборудване 53  90  

Охрана 40  36  

Общо 2 999 2 841 

Амортизация на активи   

Амортизация на ДМА (бележка 15) 164 98  

Амортизация на нематериални активи (бележка 16) 11 13  

Общо 175 111 

Общо общи и административни разходи 6 789 6 786 
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През 2014 Дружеството е отчело разходи за одит на годишните финансови отчети в 

размер на 63 хил. лв. (2013: 68 хил. лв.) 

б) Възнаграждения и заплати, начислени на управителите на Дружеството 

 2014 2013 

Краткосрочни доходи (вкл. социални осигуровки) 181 525 

Общо 181 525 

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 51 хил. лв. (2013: 

206 хил. лв.) и в „Разходи за заплати” в размер на 130 хил. лв. (2013: 319 хил. лв.) 

(бележка 25).  

в) Средно списъчен брой на персонала:  

 2014 2013 

Управители 4 4 

Служители  136 126 

Общо 140 130 

Списъчният брой служители към 31 декември 2014 е 145 (2013: 132). 

 

8) Нетен доход от допълнителни услуги 

 2014 2013 

Приходи от допълнителни услуги  2 360 1 495 

Разходи за допълнителни услуги  (652) (609) 

Общо нетен доход от допълнителни услуги 1 708 886 

Приходите от допълнителни услуги включват следните услуги предоставяни на 

кредитополучателите на Дружеството: 

 Приоритетно разглеждане и изплащане на кредита 

 Възможност за отлагане на до четири погасителни вноски 

 Възможност за намаляване на до четири погасителни вноски 

 Възможност за смяна на дата на падеж 
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 Улеснена процедура за получаване на допълнителни парични средства 

Тези услуги се предлагат като пакет и не са задължителни при сключването на договор 

за кредит. Те осигуряват възможност на клиентите да намалят съществено или отложат 

изцяло плащането на до четири броя месечни погасителни вноски по кредита в резултат 

настъпването на определени неблагоприятни за тях събития – загуба на работа, 

излизане в неплатен отпуск, намаляване размера на получаваното трудово 

възнаграждение и други, а от друга страна предоставя възможност за клиентите да 

получат приоритетно разглеждане на молбата за кредит и допълнителна парични 

средства при улеснена процедура за одобрение. 

Разходите за допълнителни услуги представляват стойността на услугите, използвани 

от клиентите през периода.  

Нарастването на приходите и разходите за допълнителни услуги през отчетния период 

е резултат основно от разширяването обхвата от предоставяни възможности за отлагане 

на плащания по кредитите (въвеждане право на безплатно отлагане върху по-голям 

брой месечни вноски, въвеждане на право за безплатно намаляване размера и/ или 

промяна падежната дата на вноски) и признаването при равни други условия на по-

високи приходи и разходи поради тази причина.  

 

9) Друг оперативен разход, нетно 

 2014 2013 

Предоставени услуги от свързани лица (1 363) (442) 

Предоставени услуги на свързани лица -- 192 

Разходи за данъци и такси (пътен данък, такса смет, други) (32) (30) 

Приходи от валутни курсови разлики, нетно (1) 14  

Други приходи  73 40  

Общо друг оперативен разход, нетно (1 323) (226) 

Предоставените услуги от свързани лица представляват основно получени 

консултантски услуги от мениджмънта на ПРОФИРЕАЛ ГРУП, както и лицензионни 

разходи за ползване на търговска марка „ПРОФИ КРЕДИТ“.  
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10) Данък върху печалбата 

а) Разход за данък 

 2014 2013 

Текущ разход за данъци - - 

Приход от изменение на отсрочените данъци 341 - 

Приход/(Разход) за данък за годината 341 - 

Текущ данък върху печалбата за 2014 г. и 2013 г. не е начислен в резултат на 

приспадане на данъчна загуба от минали години. 

Равнение на приход/(разход) за данък до данък по приложимата данъчна ставка е както 

следва: 

 2014 2013 

Печалба преди данъци 2 149 3 979 

Разход за данък при данъчна ставка 10% (215) (398) 

Непризнати разходи (11) (30) 

Приспадане на данъчна загуба от предходни периода 224 438 

Признаване на отсрочен данъчен актив за данъчна загуба за приспадане 341 - 

Други ефекти 2 10 

Приход/(Разход) за данък за годината 341 - 

б) Отсрочени данъци 

 

2014 2013  

Отсрочен 

данъчен 

актив 

Отсрочен 

данъчен 

пасив 

Отсрочен 

данъчен 

актив 

Отсрочен 

данъчен 

пасив 

Отсрочени данъци  в началото на годината -- 5 -- 5 

Изменение на отсрочени данъци 341 -- -- -- 

Отсрочени данъци в края на годината 341 5 -- 5 

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:  
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2014 2013 преизчислена 

Отсрочен 

данъчен 

актив 

Отсрочен 

данъчен 

пасив 

Отсрочен 

данъчен 

актив 

Отсрочен 

данъчен 

пасив 

Ускорена данъчна амортизация -- 5 -- 5 

Отсрочени данъчни активи 341 -- -- -- 

Отсрочени данъци в края на годината 341 5 -- 5 

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 2014 (2013: 10%).  

През 2014 Дружеството е признало отсрочени данъчни активи върху натрупана и 

неусвоена данъчна загуба в размер на 3 407 хил. лв., представляващи очаквани печалби 

за 2015 и 2016 финансови години. Сигурността за генериране на планираната очаквана 

облагаема печалба, срещу която да бъде усвоена данъчната загуба, се основава на 

факта, че Дружеството реализира печалби през изминалите три последователни години.  

Данъчните загуби на разположение за приспадане, признатите и непризнати данъчни 

активи по тях към 31 декември 2014, са както следва: 

Възникнали данъчни загуби 

през   

 Данъчна  

загуба 

 Непризнат 

отсрочен данъчен 

актив 

 Признат 

отсрочен 

данъчен актив 

 Изтичащи през  

         

2010  5 933  423  170  2015 

2011  3 259  155  171  2016 

ОБЩО  9 192  578  341   

Данъчните загуби на разположение за приспадане, признатите и непризнати данъчни 

активи по тях към 31 декември 2013, са както следва: 

Възникнали данъчни загуби 

през   

 Данъчна  

загуба 

 Признат отсрочен 

данъчен актив 

 Непризнат като 

отсрочен 

данъчен актив 

 Изтичащи през  

2009  3 796  380  --  2014 

2010  5 933  593  --  2015 

2011  3 259  326  --  2016 

ОБЩО  12 988  1 299   --  
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11) Парични средства и парични еквиваленти  

 2014 2013  

Пари по банкови сметки 280 336 

Пари в касата 1 -- 

Общо 281 336 

 

12) Кредити на клиенти  

а) Общо вземания по предоставени кредити на клиенти, нетно  

 
2014 2013  

Вземания по кредити на клиенти, отчитани по амортизируема стойност 77 014 63 616 

Други вземания клиенти, отчитани по амортизируема стойност 5 520 5 160 

Брутна сума на вземанията по предоставени кредити на клиенти  82 534 68 776 

   

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

амортизируема стойност (31 417) (24 321) 

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

по амортизируема стойност (914) (444) 

Общо вземания от кредити на клиенти, нетно 50 203 44 011 

Балансовата стойност на вземанията по кредити от клиенти използвани като 

обезпечение по получените заеми към 31 декември 2014 е в размер на 50 203 хил. лв. 

(2013: 44 011 хил. лв.). 

Средният ефективен лихвен процент (включени са разходите за комисионните на 

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

както следва: 

 2014 2013  

Кредити на клиенти 49.51% 58.06% 

Средният ефективен лихвен процент по кредитите през отчетния период намалява 

основно поради признаването при равни други условия на по-голяма част от 

договореното възнаграждение по заема като приход от допълнителни услуги, което от 
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своя страна е резултат от разширяване обхвата от предоставяни възможности за 

отлагане и намаляване размера на погасителни вноски по кредитите. 

б) 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 2014 включват следните категории: 

Вземанията на Дружеството към 31 декември 2013 включват следните категории: 

 

 

 

Брутна 

сума на 

портфейла 

Обезпеч

ение 

Необезп

еч. сума 

на 

портфей

ла 

Загуби от 

обезценка 

Балансова 

стойност 

Загуби от 

обезценка 

(%) 

Вземания /погасителни 

вноски/ по кредити без 

просрочие  41 171 -- 41 171 836 40 335 2.03% 

Просрочени вземания 

/погасителни вноски/ 

по кредити  35 843 -- 35 843 30 581 5 262 85.32% 

Други просрочени 

вземания по кредити  5 520 -- 5 520 914 4 606 16.57% 

Общо 82 534  82 534 32 331 50 203 39.17% 

 

Брутна  

сума на 

портфей

ла 

Обезпече

-ние 

Необезпе

ч. сума 

на 

портфей

ла 

Загуби от 

обезценка 

Балансова 

стойност 

преизчисл

ена 

Загуби от 

обезценка 

(%) 

Вземания /погасителни 

вноски/ по кредити без 

просрочие  36 553 -- 36 553 694 35 859 1.90% 

Просрочени вземания 

/погасителни вноски/ по 

кредити  27 063 -- 27 063 23 627 3 436 87.30% 

Други просрочени 

вземания по кредити  5 160 -- 5 160 444 4 716 8.60% 

Общо 68 776  68 776 24 765 44 011 36.01% 
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в) Разпределение на вземанията по кредити, класифицирани по общ размер на 

кредита към даден клиент 

Вземанията на Дружеството към 31 Декември 2014 включват следните категории: 

 
Брутна 

сума на 

вземанията  

Провизия за 

загуба от 

обезценка 

Нетна сума 

на 

вземанията 

след 

обезценка 

(%) 

Кредити на клиенти без забава 17 985 349 17 636 35.13% 

Кредити на клиенти в забава между 1 и 60 дни 11 878 616 11 262 22.43% 

Кредити на клиенти в забава над 60 дни 47 151 30 452 16 699 33.26% 

Вземания от клиенти по неустойки и други 

съдебни вземания - в забава над 60 дни 5 520 914 4 606 9.17% 

Общо вземания по кредити от клиенти 82 534 32 331 50 203 100.00% 

Вземанията на Дружеството към 31 Декември 2013 включват следните категории: 

 
Брутна 

сума на 

вземанията  

Провизия за 

загуба от 

обезценка 

Нетна сума 

на 

вземанията 

след 

обезценка 

(%) 

Кредити на клиенти без забава 17 856 303 17 553 39.88% 

Кредити на клиенти в забава между 1 и 60 дни 11 110 490 10 620 24.13% 

Кредити на клиенти в забава над 60 дни 34 650 23 528 11 122 25.27% 

Вземания от клиенти по неустойки и други 

съдебни вземания - в забава над 60 дни 5 160 444 4 716 10.72% 

Общо вземания по кредити от клиенти 68 776 24 765 44 011 100.00% 

г) Предоставени кредити по видове клиенти, нетно 

 2014 2013  

Потребителски заеми 50 165 43 999 

Бизнес заеми 38 12 

Общо 50 203 44 011 

д) Географска концентрация на предоставени кредити на клиенти 

Дружеството предоставя заеми единствено на клиенти с постоянен адрес на 

територията на България.  
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е) Възрастова структура на кредитите на клиенти (без вземанията от 

клиенти по неустойки и други съдебни вземания) 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 

не са включени други вземания от клиенти за неустойки, лихви за забава, съдебни 

вземания и др. 

 

13) Други вземания 

 2014 2013  

Депозити по договори за наети офиси 65 58 

Предплатени аванси на доставчици и служители 149 315 

Пари при доверители 81 53 

Други вземания  109 88 

Общо 404 514 

 

14) Материални запаси 

Към датата на отчета за финансовото състояние Дружеството разполага с маркетингови 

и рекламни материали на склад на стойност 16 хил. лв. (2013: 24 хил. лв.). Дружеството 

не е признавало разходи за обезценка на материалните запаси. 

 

 

 

 Без забава 

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 31.12.2014 41 170 3 307 2 470 4 395 25 672 

Кредити към 31.12.2013 

(преизчислена) 
36 554 2 849 2 094 3 648 18 471 
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15) Имоти, машини, съоръжения и оборудване 

 

Автомо-

били 

Компютри Обзавежда-

не 

Други 

материал

-ни 

активи  

Разходи 

за 

придоби-

ване 

Общо 

Отчетна стойност 
    

 
 

Баланс към 1/1/2013 361 347 139 75 107 1 029 

Придобити 447 204 1 19 11 682 

Излезли от употреба -- -- -- -- -- -- 

Баланс към 31/12/2013 808 551 140 94 118 1 711 

Натрупана амортизация       

Баланс към 1/1/2013 (341) (307) (122) (56) -- (826) 

Амортизация за годината (38) (35) (15) (10) -- (98) 

Баланс към 31/12/2013 (379) (342) (137) (66) -- (924) 

Нетна балансова стойност 

1/1/2013 20 40 17 19 107 203 

Нетна балансова стойност 

31/12/2013 429 209 3 28 118 787 

Отчетна стойност       

Баланс към 1/1/2014 808 551 140 94 118 1 711 

Придобити 
-- 

-- 53 1 21 -- 75 

Излезли от употреба (144) -- -- (1) -- (145) 

Баланс към 31/12/2014 664 604 141 114 118 1 641 

Натрупана амортизация       

Баланс към 1/1/2014 (379) (342) (137) (66) -- (924) 

Амортизация за годината (99) (53) (2) (10) -- (164) 

Излезли от употреба (144) -- -- (1) -- (145) 

Баланс към 31/12/2014 (334) (395) (139) (75) -- (943) 

Нетна балансова стойност 

1/1/2014 429 209 3 28 118 787 

Нетна балансова стойност 

31/12/2014 330 209 2 39 118 698 

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 1/1/2013 120 29 149 

Придобити 5 -- 5 

Излезли от употреба -- -- -- 

Баланс към 31/12/2013 125 29 154 

Натрупана амортизация    

Баланс към 1/1/2013 (106) (19) (125) 

Амортизация за годината (8) (5) (13) 

На излезлите от употреба -- -- -- 

Баланс към 31/12/2013 (114) (24) (138) 

Нетна балансова стойност 1/1/2013 14 10 24 

Нетна балансова стойност 31/12/2013 (преизчислена) 11 5 16 

Отчетна стойност    

Баланс към 1/1/2014 125 29 154 

Придобити 11 -- 11 

Излезли от употреба -- -- -- 

Баланс към 31/12/2014 136 29 165 

Натрупана амортизация    

Баланс към 1/1/2014 (114) (24) (138) 

Амортизация за годината (8) (3) (11) 

На излезлите от употреба -- -- -- 

Баланс към 31/12/2014 (122) (27) (149) 

Нетна балансова стойност 1/1/2014 11 5 16 

Нетна балансова стойност 31/12/2014 14 2 16 

Дружеството не е признавало разходи за обезценка на нематериални активи. 
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17) Задължения по финансов лизинг 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ 

Mинимални              

лизингови вноски 
Настояща стойност на 

минималните              

лизингови вноски 

 2014 

2013 

преизчислена  2014 

2013 

преизчислена  

До 1 година 133 127 118 107 

От 1 до 5 години  301 392 285 363 

Общо 434 519 403 470 

Финансови разходи за бъдещи периоди 31 49 -- -- 

Настояща стойност на задълженията по финансов лизинг 403 470 403 470 

Дължими до 1 година 118 107 118 107 

Дължими над 1 година 285 363 285 363 

 

18) Други получени заеми  

През 2014 и 2013 Дружеството е получило следните небанкови заеми:  

 

 

 

 

 

Към 
31.12.2014 

Валута Салдо в 
хиляди 

валутни 
единици 

Салдо в  
хил. лв. 

Лихвен 
процент 

Дължима 
сума до 1 

година 
в хил. лв. 

Дължима 
сума до 5 

години 
в хил. лв. 

Обезпечение 

Кредитор 1 EUR 21 523 42 096 17.5% 1 140 40 956 

Залог на вземания от 
клиенти, залог на 
дружествен дял и 
запис на заповед. 

Гаранция издадена от 
Дружеството-майка 

Общо   42 096  1 140 40 956  

Към 
31.12.2013 

 

Валута 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 EUR 17 895 34 999 17.5% 228 34 771 

Залог на вземания от 
клиенти, залог на 
дружествен дял и 
запис на заповед 

Гаранция издадена от 
Дружеството-майка 

Общо   34 999  228 34 771  
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19) Други задължения 

 2014 2013  

Доставчици 560 476 

Персонал 539 470 

Текущи задължения за комисионни на външни сътрудници (кредитни 

експерти, инкасатори, мениджъри екипи) 
272 217 

Други 152 119 

Социално и здравно осигуряване 132 111 

Данъчни задължения 88 50 

Задължения по гаранции  38 286 

Общо 1 781 1 729 

 

20) Провизии 

 

Провизия за искове по 

допълнителни услуги 

   Други провизии Общо   

Салдо към 01 януари 2013  28 -- 28 

Начислена провизия  609 -- 609 

Усвоена провизия (606) -- (606) 

Салдо към 31 декември 2013 31 -- 31 

Салдо към 01 януари 2014 31 -- 31 

Начислена провизия  652 -- 652 

Усвоена провизия (650) -- (650) 

Салдо към 31 декември 2014 33 -- 33 

Дружеството начислява провизии, когато възникне иск от клиент по заеми с опция за 

безплатно отлагане на погасителни вноски. Дружеството реализира нетен доход от 

допълнителни услуги (виж. бел. 8), когато изплатените задължения за провизии не 

надвишават нетния доход от допълнителни услуги.  
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21) Основен капитал 

Регистрираният основен капитал към 31 декември 2014 e в размер на 4 250 хил. лв.  

(2013: 3 250 хил. лв.) и е разпределен, както следва: 

 
Към 

31.12.2014 

%  Към 

31.12.2013 

%  

Профиреал Груп С.Е., Холандия 4 250 100% 3 250 100% 

1.  4 250 100% 3 250 100% 

През 2014 година основният капитал на Дружеството е увеличен с 1 000 000 лв. чрез 

парични вноски, които представляват 400 нови дяла, всеки с номинална стойност от 2 

500 лева, които дялове са изцяло придобити от Профиреал Груп СЕ.  

 

22) Собствен капитал 

Към 31 декември 2014 Дружеството отчита положителен собствен капитал в размер на  

7 641 хил. лв. (2013: 8 454 хил. лв.).  

 

23) Финансови инструменти и управление на риска 

23.1. Категории финансови инструменти 

 2014 2013  

Финансови активи   

Парични средства и парични еквиваленти 281 336 

Кредити на клиенти 50 203 44 011 

Други вземания 81 53 

Общо финансови активи 50 565 44 400 

 

 2014 2013  

Финансови пасиви   

Задължения по финансов лизинг 403 470 

Други получени заеми 42 096 34 999 

Други задължения 870 979 

Общо финансови пасиви 43 369 36 448 
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Балансовата стойност на финансовите активи във финансовия отчет, нетно от 

обезценка, представлява максималната изложеност на Дружеството на кредитен риск.  

 

23.2. 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 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.  
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а) 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.  

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 Финанси, звено Кредитен риск и се одобряват от управителите. 

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 Дружеството, както и под въздействието на текущите икономически условия, 

влияещи върху платежоспособността на клиентите.  

Събиране на вземания 

Дружеството 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 гарантирани от трети лица – гаранти. 

б) 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.  

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

класифицирани по матуритетна структура, според остатъчните срокове до падеж. 
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Финансови пасиви към 

31.12.2014 

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 -- 31 87 285 -- 

Други получени заеми -- 2 694 5 228 78 053 -- 

Други задължения -- 870 -- -- -- 

Общо  -- 3 595 5 315 78 338 -- 

 

Финансови пасиви към 

31.12.2013 

преизчислена 

До 7 дни         

- при 

поискване 

До 

 3 месеца 

От 3 месеца 

до 1 година  

От 1 до 5 

години  
   Над 5 

години 

Задължения по финансов лизинг -- 24 83 363 -- 

Други получени заеми -- 1 468 4 456 40 995 -- 

Други задължения -- 979 -- -- -- 

Общо  -- 2 471 4 539 41 358 -- 

в) 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 2014 и 2013 години е представена по-долу: 

Валутен риск  към 31.12.2014 BGN EUR CZK 
Общо      

BGN 

Активи     

Парични средства и парични 

еквиваленти 270  10 1 281  

Кредити на клиенти 50 203  -- -- 50 203  

Други вземания  81 -- -- 81  

Общо активи към 31.12.2014 50 554  10 1 50 565  

Пасиви     

Задължения по финансов лизинг -- 403 -- 403  

Други получени заеми  -- 42 096 -- 42 096  

Други задължения 806 42 22 870  

Общо пасиви към 31.12.2014 806 42 541 22 43 369  

Валутен риск към 31.12.2014 49 748 (42 531) (21) 7 196 

 



  ПРОФИ КРЕДИТ България ЕООД 

 

 

   

 

 

78 

Валутен риск  към 31.12.2013 BGN EUR CZK 
Общо      

BGN 

Активи     

Парични средства и парични 

еквиваленти 330  6 -- 336  

Кредити на клиенти 44 011  -- -- 44 011  

Други вземания  53  -- -- 53  

Общо активи към 31.12.2013 44 394  6 -- 44 400  

Пасиви     

Задължения по финансов лизинг -- 470 -- 470  

Други получени заеми  -- 34 999  -- 34 999  

Други задължения 583 299 97 979  

Общо пасиви към 31.12.2013 583 35 768 97 36 448  

Валутен риск към 31.12.2013 43 811 (35 762) (97) 7 952 

Дружеството осъществява парични операции предимно в лева и евро. 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. 

Лихвеният риск е свързан с потенциалния неблагоприятен за Дружеството ефект от 

колебания в лихвените проценти върху нетния доход и стойността на собствения 

капитал. Получените и предоставени заеми са с фиксиран лихвен процент. В този 

аспект ръководството счита, че дейността на ПРОФИ КРЕДИТ България не е особено 

чувствителна към колебанията в лихвените проценти на световните финансови пазари. 

Следната таблица обобщава ефективния лихвен процент за финансовите активи и 

номиналния лихвен процент за финансовите пасиви към края на съответната 

календарна година: 

 2014 2013 

Активи   

Кредити на клиенти 49.51% 58.06% 

Пасиви   

Банкови заеми   

Други получени заеми 17.50% 17.50% 

Задължения по финансов лизинг 5.99% 5.4% 
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Средният ефективен лихвен процент по кредитите през отчетния период намалява 

основно поради признаването при равни други условия на по-голяма част от 

договореното възнаграждение по заема като приход от допълнителни услуги за бъдещи 

периоди, което от своя страна е резултат от разширяване обхвата от предоставяни 

възможности за отлагане и намаляване размера на погасителни вноски по кредитите. 

 

 

г) Ценови риск 

Дружеството осъществява своята 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. 

 

23.3. Управление на капитала 

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на 

Дружеството да продължи като действащо предприятие, като постига максимална 

възвръщаемост за собствениците и поддържа оптимална капиталова структура.  

Коефициентът на задлъжнялост към 31 декември 2014 и 2013 е както следва: 

 2014 2013 

Задължения по финансов лизинг 403 470 

Други получени заеми 42 096 34 999 

Намалени с: Парични средства и парични еквиваленти (281) (336) 

Нетни задължения 42 218 35 133 

Собствен капитал 7 641 8 454 

Общо капитал 49 859 43 587 

Коефициент на задлъжнялост 85% 81% 
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24) Събития след датата на отчета за финансовото състояние 

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

финансовото състояние. 

 

25) Сделки между свързани лица 

а) Вземания и задължения  

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

Задължението към Профиреал Груп към 31 декември 2014 в размер на 38 хил. лв. (2013: 

283 хил. лв.) представлява задължение за учредена гаранция по усвоен кредит и 

задължение за получени консултантски услуги в размер на 25 хил. лв. (2013: 1 хил. лв.). 

Задължението към Профи Кредит Чехия а.с. към 31 декември 2014 включва: 

задължение за получени консултантски услуги в размер на 93 хил. лв. (2013: 122 хил. 

лв.) и задължение за ползване на търговска марка в размер на 64 хил. лв. (2013: 57 хил. 

лв.). 

б) Продажби и покупки 

 

 Вземания Задължения 

2014 2013 2014 2014 

Профи Кредит Чехия  а.с. -- -- 157 179 

Профиреал Груп -- -- 63 284 

Други свързани лица -- 242 -- -- 

Общо -- 242 220 463 

 

       Продажби за периода  Покупки за периода 

2014 2013 2014 2013 

Профи Кредит Чехия  а.с. -- -- 1 124 344 

Профиреал Груп -- -- 23 1 

Други свързани лица -- 192 -- -- 

Общо -- 192 1 147 345 
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в) Лихви и гаранции по кредити 

Профиреал Груп е гарант по договора за заем на Дружеството, както е оповестено в 

бел. 18. 

 

г) Възнаграждения и заплати, начислени на управителите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разходи за лихви Приходи от лихви 

2014 2013 2014 2013 

Профиреал Груп 421 409 -- -- 

Общо 421 409 -- -- 

 

 

2014 2013 

Брой членове 4 4 

Начислени възнаграждения 175 511 

Други (социално и здравно осигуряване, и др.) 6 14 

Общо 181 525 
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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 

 

Идентификационен номер: 

175074752 

 

 

ДДС №: 

BG175074752 

 

Tel.: +359 2 40 32 500 

Fax.: +359 2 40 32 501 

e-mail: proficredit@proficredit.bg 


