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 Интернет медии
www.livenews.bg - Цесии за над 850 млн. лв. признаха квесторите на КТБ
10.03.2015 00:13
668 уведомления за цесии с депозити от КТБ , след които е последвало и искане за
отписване на кредит към банката, са признали квесторите. Общата отписана сума
заеми, респективно активи е 852, 29 млн. лв. В ход е разглеждането на още 6
уведомления за цесии, общо за над 56 млн. лв. Това става ясно от финансовия отчет
на КТБ , който още не е заверен. Квесторите са разгледали и 109 уведомления за
смяна на собственика на депозит за обща сума 40,5 млн. лв, съобщава „24 часа”. След
като са обявили смяната, новите титуляри са поискали влоговете им да бъдат
раздробени, вероятно за да попаднат в обсега на гарантираните депозити. Заявките
обаче не са били признати от квесторите. Други собственици на партиди не са
извършили действия по тях, сочат данните. Причината за повечето откази за
признаване на цесии и раздробяване на депозити са приети законови поправки, които
обявиха такива сделки за невалидни, ако са извършени след поставянето на банката
под
особен
надзор.затвориКТБ
КТБ
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BA.Expand.expand('image_43028'); ); Активите на КТБ към началото на 2015 г. са на
обща стойност 1,835 млрд. лв., като за последните три месеца на 2014 г. те са
намалели със 733,8 млн. лв. КТБ е приключила 2014 г. със загуба от 4,27 млрд. лв.,
сочи отчетът. Тя е със 100, 2 млн. лв. по-малка от тази, която бе обявена към
септември миналата година. В момента основен кредитор на КТБ остава Фондът за
гарантиране на влоговете в банките, който вече покри със свои средства и със заем от
бюджета защитените депозити. Общата сума за тази операция е 3,5 млрд. лв., като
заемът към бюджета трябва да бъде върнат от осребряване на имуществото на
банката. Според финансовия отчет негарантираните депозити в КТБ към края на 2014
г. са 1,32 млрд. лв. През последното тримесечие като предсрочно изискуеми са били
обявени общо 148 кредита на 68 кредитополучатели, като общата сума по тях е 2, 85
млрд. лв. Редовните заеми са за 119,44 млн. лв., което е 2,56% от общата сума на
кредитния портфейл на банката. Непросрочените и необезценени редовни кредити са
за под 5 млн. лв. и са с дял 4,13% от всички редовни заеми, показва отчетът.
http://www.livenews.bg/cesii-za-nad-850-mln-lv-priznaha-kvestorite-na-ktb-92108.html
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www.trud.bg - Активите на КТБ намаляха със 734 млн. лева
09.03.2015 13:19
Дарина Кахраманова
Със 733,8 млн. лв. (28,6%) са намалели активите на Корпоративна търговска банка
(КТБ ) през последното тримесечие на 2014 г., като спадът се дължи главно на
направени прихващания. Така към края на миналата година активите на банката са се
стопили до 1,83 млрд. лв., става ясно от консолидирания отчет на групата на КТБ . Към
септември те са били 2,57 млрд. лв.От датата на поставяне на банката под специален
надзор до отнемането на лиценза й са постъпили 947 уведомления за цесии и искания
за прихващания. По-голямата част от тях са постъпили през октомври и ноември.
Данните показват, че признатите цесии без искане за прихващане са били 156 за над
261 млн. лв. Осчетоводените прихващания са били 668 за над 852 млн. лв. Квесторите
са отказали да осчетоводят 112 искания за 83,9 млн. лв.От размера на активите зависи
колко средства ще бъдат осребрени в производството по несъстоятелност. Събраните
пари би трябвало да послужат за удовлетворяването на всички кредитори на банката,
сред които са Фондът за гарантиране на влоговете в банките, негарантираните
вложители в КТБ и др.Гаранционният фонд получи заем от държавата и успя да
осигури близо 3,6 млрд. лв. за изплащане на гарантираните депозити в КТБ . Отделно
от това КТБ дължи на негарантираните вложители 1,3 млрд. лв.От финансовия отчет
на групата става ясно още, че общо активите на КТБ и на банка „Виктория“ възлизат на
1,9 млрд. лв. към края на 2014 г. Размерът им е 3,7 пъти по-нисък в сравнение с
началото на миналата година.Кредитите са 39,5% от активите, или 724,3 млн. лв.
Такава е сумата, след като са приспаднати провизиите за обезценки на
необслужваните заеми.
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=4643410

5

Преглед на медиите
10.03.2014 г./Вторник

6

Преглед на медиите
10.03.2014 г./Вторник

www.economynews.bg - ПИБ продава 50 дка земя на търг
09.03.2015 11:30
Първа инвестиционна банка продава на публичен търг близо 50 декара златна земя
в бургаския квартал Крайморие, точно където трябва да се реализира проекта на
мастития адвокат Тодор Батков - „Град на 21 век”. Парцелите са ливанския гражданин
Газуан Ахмад Шараф. Бизнесменът има ипотека към ПИБ . Търгът ще се проведе на
25 март. Единият терен е 44459 кв.м. и се предлага с първоначална цена от 3 527 250
лева. Другият е по-малък - 4680 кв.м., а наддаването ще започне от 412 800 лева.
Интересното около Газуан Ахмад Шараф е, че ПИБ е кредитирала бизнесмена за
покупката на апетитни парцели още преди 10 години. Тогава Шафар чрез фирма
„Шангрела“ ЕООД изкупува земеделски земи от частни собственици в района на „Паша
Дере“. Земите са ипотекирани в ПИБ срещу заем от 5 110 000 лв. През тях се очаква
да премине Южен поток.
Източник: bia-bg.com
http://www.economynews.bg/%D0%BF%D0%B8%D0%B1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-50%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3-news62181.html
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