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Опов
вестява
ания за 2019 година
г
I. Опов
вестявани
ия съгласн
но чл. 6 7, ал. 1 от Наре
едба 50 за капит
таловата
а
адекват
тност на
а инвест
тиционнит
те посред
дници във
в връзка с Част Осма от
т
Регламе
ент 575/2
2013
Информ
мация по чл.
ч 435, па
араграф 1 от Реглам
мент 575/2
2013
Процесъ
ът по устан
новяването
о, управлен
нието и на
аблюдаване
ето на риск
ковете има
а за цел да
а
редуцир
ра влияниет
то на външ
шните и въ
ътрешните рискови фактори
ф
вър
ърху дейнос
стта на ИП
П
„Реал Ф
Финанс” АД
Д, включит
телно на рисковете произтичащи от м
макроиконо
омическата
а
среда.
Процеду
урите за оц
ценка и упр
равление на
а отделнит
те видове ри
иск включв
ват:
а/ иден
нтифициран
не на отде
елните външ
шни и вът
трешни дан
нни, факти
и и събития влияещи
и
върху де
ейността на ИП „Реал
л Финанс” А
АД;
б/ идент
тифициран
не и измерв
ване на рисска;
в/ конк
кретни методи за упр
равление на
а всеки ви
ид риск и основни
о
доопускания и изходни
и
парамет
три за прил
лагането на
а избрания
я метод;
г/ наблю
юдаване, оц
ценка и контрол на р иска;
д/ докла
адване на риска.
р
Методит
те за огра
аничаване на рисков
вите факт
тори /хедж
жиране/ им
мат приор
ритет пред
д
методит
те за управл
ление на ср
редствата п
при контро
ола на риск
ка.
Измерва
ането, ана
ализиранет
то и набллюдаването
о на риск
ковите фак
актори се извършва
а
ежемесе
ечно за инвестицио
и
онния пор
ртфейл от
т отговорн
ните отделли и служ
жители, в
сътрудн
ничество с висшето ръководств
р
во на ИП „Реал
„
Фина
анс“ АД. И
ИП „Реал Финанс“
Ф
АД
Д
има слу
ужител „Управление на
н риска”, който се отчита
о
пря
яко пред р
ръководств
вото. Отдел
л
„Нормат
тивно съот
тветствие“ отговаря зза управлен
ние на рис
сковете, св
вързани с нарушения
н
я
на норм
мативните изисквания
и
я.
Оценкат
та на риска
а се извърш
шва на база
а на анализ на следни
ите компон
ненти:
а/ основ
вните и зна
ачими дейн
ности при И
ИП „Реал Финанс”
Ф
АД;
б/ вида и нивото/степента/ на присъщ
щите за ИП „Реал Фина
анс” АД рисскове;
в/ адекв
ватността на
н действа
ащите конттролни сист
теми за упр
равление на
а риска;
г/ обща
а оценка на
а риска.
Инвести
иционният посредник
к не е съзздал отдел
лен комите
ет по риск
ка, но има
а служител
л
„Управлление на ри
иска“, койт
то изготвя доклад и го
г предост
тавя на рък
ководния орган
о
един
н
път годи
ишно.
Информ
мация по чл.
ч 435, па
араграф 2 от Реглам
мент 575/2
2013
ИП „Реа
ал Финанс“ АД не отговаря на деефиницията
а за значим
м посредни
ик, съгласно пар. 1, т..
74 от Д
ДР на ЗПФ
ФИ. Съглас
сно изискв
ванията на
а ЗПФИ др
ружествотоо се предс
ставлява и
управля
ява от двам
ма – изпълн
нителен дир
ректор и пр
рокурист за
аедно.
При под
дбора на чл
ленове в ръководния
р
я орган на инвестици
ионния поссредник се осигурява
а
разнообразие, ка
ато се вземат
в
пр
редвид об
бразование
ето на к
кандидата,, неговия
я
ионален оп
пит, психол
логически, интелектуа
ални и воле
еви качесттва, социал
лни знания
я
професи
и умени
ия, организа
ационни ум
мения и мо
отивация.
Целите на този подбор
п
са изпълнени
и при наст
тоящия състав на ръ
ъководния
я орган на
а
дружест
твото.
Инвести
иционният посредник
к не е съзздал отдел
лен комите
ет по риск
ка, но има
а служител
л
„Управлление на ри
иска“, койт
то изготвя доклад и го
г предост
тавя на рък
ководния орган
о
един
н
път годи
ишно.
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мация, отн
носно обх
хват и мет
тоди на консолидац
к
ция по чл
л. 436 от Регламент
Р
т
Информ
575/2013
Инвести
иционен по
осредник „Р
Реал Финан
нс" АД се от
тчита на не
еконсолиди
ирана основ
ва.
Информ
мация за основните
о
е характер
ристики на
н капитал
ловите ин
нструмент
ти на Реал
л
Финанс
с АД (по чл. 437 от Реглам
мент 575/
/2013), съ
ъгласно о
образец, посочен
п
в
Прилож
жение II на
н Реглам
мент за и
изпълнение (ЕС) № 1423/20 13 на Ко
омисия за
а
финанс
сов надзор
р
Образец за основнит
те характерис
стики на кап
питаловите инструменти
и
и (')
1

Еми
итент

Реал Финан
нс АД

2

Еди
инен идентификатор (например CUSIP, IISIN или иден
нтификаторът
т на
Bloo
omberg за час
стно пласиран
не на емисии н
на ценни кни
ижа)

BG1100082053

3

При
иложимо прав
во (или права) по отношени
ие на инструм
мента

Българско право
п

Регл
ламентиране
е
4

Пре
еходни правил
ла на РКИ

К
Капитал от пъ
ърви ред
Базов собствен кап
питал от първи
и
ред

5

Пра
авила на РКИ за периода сл
лед прехода

6

Доп
пустим на инд
дивидуална/(п
под-)консолид
дирана / инди
ивидуална & (под-)
(
консолидирана основа
о

7

Вид
д инструмент (видовете се определят
о
от всяка юрисди
икция)

8

Сум
мата, която се признава в изискуемия
и
ка
апитал

9

Ном
минална стойн
ност на инстр
румента

10

9а

Еми
исионна цена

10

96

Цен
на на обратно изкупуване

10

Счетоводна класи
ификация

11

Пър
рвоначална да
ата на издава
ане

12

Безс
срочен или с дата
д

без паде
еж

13

Пър
рвоначален па
адеж

не се прилага

14
15
16

Възм
можността за
а предварител
лно обратно и
изкупуване от емитента е обект
на п
предварителн
но одобрение от
о надзорнитее органи
Евентуална дата на предварит
телното обраттно изкупуван
не, условни да
ати и
разм
мер
Послледващи дати
и на предвари
ителното обра
атно изкупува
ане, ако е
при
иложимо

И
Индивидуална
а основа
О
Обикновени, поименни,
п
безн
налични, с право на глас,
свобоодно прехвърл
ляеми акции
500 00
00

не се прилага
Акционерен капитал
к
1998 - 2003 – 2004

да
не се прилага
не се прилага

Куп
пони/дивидент
ти
17

Фик
ксиран или пл
лаващ дивидент/купон

не се прилага

18

Ста
авка на купона и свързани с нея индекси
и

не се прилага

19

Налличие на меха
анизъм за преу
установяванее изплащането
о на дивидент
т

20а

Нап
пълно или дон
някъде по усмо
отрение, или задължително
о (от гледна то
очка
на м
момента във времето)
в

не се прилага

206

Нап
пълно или дон
някъде по усмо
отрение, или задължително
о (от гледна то
очка
на р
размера)

не се прилага

не

21

Налличие на пови
ишена цена ил
ли друг стимуул за обратно изкупуване
и

не

22

Кум
мулативен или
и некумулатив
вен

23

Кон
нвертируем ил
ли неконверти
ируем

24

Ако е конвертиру
уем — фактор
р(и), задейства
ащ(и) конверт
тирането

не се прилага

25

Ако е конвертиру
уем — изцяло или частично
о

не се прилага

26

Ако е конвертиру
уем — отноше
ение на конвеертирането

не се прилага

некумулат
тивен
неконверти
ируем
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27

Ако е конвертиру
уем — задълж
жително или н езадължителн
но конвертира
ане

не се прилага

28

Ако е конвертиру
уем, посочете вида инструм
мент, в който
о инструментъ
ът
мож
же да бъде кон
нвертиран

не се прилага

29

Ако е конвертиру
уем, посочете емитента на инструмента
а, в който
инст
трументът се конвертира

не се прилага

30

Хар
рактеристики на преоценка
ата на активи
и

31

Ако се преоценяв
ва, посочете задействащит
з
те преоценкат
та фактори

не се прилага

32

Ако се преоценяв
ва — изцяло или
и частично

не се прилага

33

Ако се преоценяв
ва — с постоя
янна сила или временно

не се прилага

34

Ако преоценката
а е временна — описание н
на преоценъчн
ния механизъм
м

не се прилага

35

Позиция на инст
трумента в йер
рархията на п
подчинение при
п
ликвидаци
ия
(пос
сочете вида на
а непосредств
вено по-приви
илегирования
я инструмент)

всички кред
дитори

36

Дей
йствителни характеристики
и, за които е уустановено не
есъответствие
е

37

Ако отговорът е „да“,
„
посочете
е характеристтиките, за кои
ито е установе
ено
несъ
ъответствие

не

не
не се прилага

(1) Отбеле
ежете „не се прилага",
п
ако въпросът
в
не е относим.

Образец за основнит
те характерис
стики на кап
питаловите инструменти
и
и (')
1

Еми
итент

Реал Финан
нс АД

2

Еди
инен идентификатор (например CUSIP, IISIN или иден
нтификаторът
т на
Bloo
omberg за час
стно пласиран
не на емисии н
на ценни кни
ижа)

BG1100082053

3

При
иложимо прав
во (или права) по отношени
ие на инструм
мента

Българско право
п

Регл
ламентиране
е
4

Пре
еходни правил
ла на РКИ

К
Капитал от пъ
ърви ред
Базов собствен кап
питал от първи
и
ред

5

Пра
авила на РКИ за периода сл
лед прехода

6

Доп
пустим на инд
дивидуална/(п
под-)консолид
дирана / инди
ивидуална & (под-)
(
консолидирана основа
о

7

Вид
д инструмент (видовете се определят
о
от всяка юрисди
икция)

8

Сум
мата, която се признава в изискуемия
и
ка
апитал

9

Ном
минална стойн
ност на инстр
румента

9а

Еми
исионна цена

96

Цен
на на обратно изкупуване

10

Счетоводна класи
ификация

11

Пър
рвоначална да
ата на издава
ане

12

Безс
срочен или с дата
д

без паде
еж

13

Пър
рвоначален па
адеж

не се прилага

14

Възм
можността за
а предварител
лно обратно и
изкупуване от емитента е обект
на п
предварителн
но одобрение от
о надзорнитее органи

15
16

Евентуална дата на предварит
телното обраттно изкупуван
не, условни да
ати и
разм
мер
Послледващи дати
и на предвари
ителното обра
атно изкупува
ане, ако е
при
иложимо

И
Индивидуална
а основа
О
Обикновени, поименни,
п
безн
налични, с право на глас,
свобоодно прехвърл
ляеми акции
165 00
00
10
200
не се прилага
Акционерен капитал
к
06.07.201
11 г.

да
не се прилага
не се прилага

Куп
пони/дивидент
ти
17

Фик
ксиран или пл
лаващ дивидент/купон

не се прилага

18

Ста
авка на купона и свързани с нея индекси
и

не се прилага
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19

Налличие на меха
анизъм за преу
установяванее изплащането
о на дивидент
т

не

20а

Нап
пълно или дон
някъде по усмо
отрение, или задължително
о (от гледна то
очка
на м
момента във времето)
в

не се прилага

206

Нап
пълно или дон
някъде по усмо
отрение, или задължително
о (от гледна то
очка
на р
размера)

не се прилага

21

Налличие на пови
ишена цена ил
ли друг стимуул за обратно изкупуване
и

22

Кум
мулативен или
и некумулатив
вен

23

Кон
нвертируем ил
ли неконверти
ируем

24

Ако е конвертиру
уем — фактор
р(и), задейства
ащ(и) конверт
тирането

не се прилага

25

Ако е конвертиру
уем — изцяло или частично
о

не се прилага

26

Ако е конвертиру
уем — отноше
ение на конвеертирането

не се прилага

27

Ако е конвертиру
уем — задълж
жително или н езадължителн
но конвертира
ане

не се прилага

28

Ако е конвертиру
уем, посочете вида инструм
мент, в който
о инструментъ
ът
мож
же да бъде кон
нвертиран

не се прилага

29

Ако е конвертиру
уем, посочете емитента на инструмента
а, в който
инст
трументът се конвертира

не се прилага

30

Хар
рактеристики на преоценка
ата на активи
и

31

Ако се преоценяв
ва, посочете задействащит
з
те преоценкат
та фактори

не се прилага

32

Ако се преоценяв
ва — изцяло или
и частично

не се прилага

33

Ако се преоценяв
ва — с постоя
янна сила или временно

не се прилага

34

Ако преоценката
а е временна — описание н
на преоценъчн
ния механизъм
м

не се прилага

35

Позиция на инст
трумента в йер
рархията на п
подчинение при
п
ликвидаци
ия
(пос
сочете вида на
а непосредств
вено по-приви
илегирования
я инструмент)

всички кред
дитори

36

Дей
йствителни характеристики
и, за които е уустановено не
есъответствие
е

37

Ако отговорът е „да“,
„
посочете
е характеристтиките, за кои
ито е установе
ено
несъ
ъответствие

не
некумулат
тивен
неконверти
ируем

не

не
не се прилага

(1) Отбеле
ежете „не се прилага",
п
ако въпросът
в
не е относим.

Образец за основнит
те характерис
стики на кап
питаловите инструменти
и
и (')
1

Еми
итент

Реал Финан
нс АД

2

Еди
инен идентификатор (например CUSIP, IISIN или иден
нтификаторът
т на
Bloo
omberg за час
стно пласиран
не на емисии н
на ценни кни
ижа)

BG1100082053

3

При
иложимо прав
во (или права) по отношени
ие на инструм
мента

Българско право
п

Регл
ламентиране
е
4

Пре
еходни правил
ла на РКИ

К
Капитал от пъ
ърви ред

5

Пра
авила на РКИ за периода сл
лед прехода

6

Доп
пустим на инд
дивидуална/(п
под-)консолид
дирана / инди
ивидуална & (под-)
(
консолидирана основа
о

7

Вид
д инструмент (видовете се определят
о
от всяка юрисди
икция)

8

Сум
мата, която се признава в изискуемия
и
ка
апитал

9

Ном
минална стойн
ност на инстр
румента

10

9а

Еми
исионна цена

10

96

Цен
на на обратно изкупуване

10

Счетоводна класи
ификация

11

Пър
рвоначална да
ата на издава
ане

12

Безс
срочен или с дата
д

Базов собствен кап
питал от първи
и
ред
И
Индивидуална
а основа
О
Обикновени, поименни,
п
налични, с право на глас,
безн
свобоодно прехвърл
ляеми акции
1 400 00
00

не се прилага
Акционерен капитал
к
03.01.201
19 г.
без паде
еж
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13

Пър
рвоначален па
адеж

14

Възм
можността за
а предварител
лно обратно и
изкупуване от емитента е обект
на п
предварителн
но одобрение от
о надзорнитее органи

15
16

не се прилага

Евентуална дата на предварит
телното обраттно изкупуван
не, условни да
ати и
разм
мер
Послледващи дати
и на предвари
ителното обра
атно изкупува
ане, ако е
при
иложимо

да
не се прилага
не се прилага

Куп
пони/дивидент
ти
17

Фик
ксиран или пл
лаващ дивидент/купон

не се прилага

18

Ста
авка на купона и свързани с нея индекси
и

не се прилага

19

Налличие на меха
анизъм за преу
установяванее изплащането
о на дивидент
т

20а

Нап
пълно или дон
някъде по усмо
отрение, или задължително
о (от гледна то
очка
на м
момента във времето)
в

не се прилага

206

Нап
пълно или дон
някъде по усмо
отрение, или задължително
о (от гледна то
очка
на р
размера)

не се прилага

не

21

Налличие на пови
ишена цена ил
ли друг стимуул за обратно изкупуване
и

не

22

Кум
мулативен или
и некумулатив
вен

23

Кон
нвертируем ил
ли неконверти
ируем

24

Ако е конвертиру
уем — фактор
р(и), задейства
ащ(и) конверт
тирането

не се прилага

25

Ако е конвертиру
уем — изцяло или частично
о

не се прилага

26

Ако е конвертиру
уем — отноше
ение на конвеертирането

не се прилага

27

Ако е конвертиру
уем — задълж
жително или н езадължителн
но конвертира
ане

не се прилага

28

Ако е конвертиру
уем, посочете вида инструм
мент, в който
о инструментъ
ът
мож
же да бъде кон
нвертиран

не се прилага

29

Ако е конвертиру
уем, посочете емитента на инструмента
а, в който
инст
трументът се конвертира

не се прилага

30

Хар
рактеристики на преоценка
ата на активи
и

31

Ако се преоценяв
ва, посочете задействащит
з
те преоценкат
та фактори

не се прилага

32

Ако се преоценяв
ва — изцяло или
и частично

не се прилага

33

Ако се преоценяв
ва — с постоя
янна сила или временно

не се прилага

34

Ако преоценката
а е временна — описание н
на преоценъчн
ния механизъм
м

не се прилага

35

Позиция на инст
трумента в йер
рархията на п
подчинение при
п
ликвидаци
ия
сочете вида на
а непосредств
вено по-приви
илегирования
я инструмент)
(пос

всички кред
дитори

36

Дей
йствителни характеристики
и, за които е уустановено не
есъответствие
е

37

Ако отговорът е „да“,
„
посочете
е характеристтиките, за кои
ито е установе
ено
несъ
ъответствие

некумулат
тивен
неконверти
ируем

не

не
не се прилага

(1) Отбеле
ежете „не се прилага",
п
ако въпросът
в
не е относим.

Информ
мация за основни
ите средс
ства съгл
ласно временен об
бразец, посочен
п
в
Прилож
жение VI на Реглам
мент за и
изпълнени
ие (ЕС) № 1423/20
013 на Ко
омисия за
а
финанс
сов надзор
р

- Базов со
обствен капит
тал от първи ред:
инструме
енти и резерви
и

1

Кап
питалови инст
трументи и свързани с тях
прем
мийни резерв
ви
от к
които: Инстру
умент тип 1

2

Нер
разпределена печалба
п

(а) Сума към
к
датата на
н
оповестяв
ване

(б) Позо
оваване на чллен от
Рег
гламент (ЕС) №
575/2013

член 26, параграф 1,,
2 065 000 членове
е 27-29, списъ
ък на
ЕБО, чл
лен 26, парагр
раф 3
списък на ЕБО, член
н 26,
2 065 000
парагра
аф 3
член 26, параграф 1,, буква
в)

(в) Су
уми, които се
трет
тират според
прин
нципи преди
Регла
амент (ЕС) №
575
5/2013 или
пр
редписана
остат
тъчна сума по
Регла
амент (ЕС) №
575/2013
5
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трупан друг вс
сеобхватен до
оход (и други
Нат
резе
ерви, за да се включат нереализираната
а
116 583 член 26, параграф 1
печа
алба и загуба,, изчислени съ
ъгласно
при
иложимите сче
етоводни стан
ндарти)
Фон
ндове за покри
иване на общ
щи банкови
член 26, параграф 1,,
За
буква е))
риск
кове.
мер на допуст
тимите позици
ии по член
Разм
484, параграф 3 и свързаните
е премийни
4
член 486, параграф 2
ерви, предмет
т на постепенно отпадане о
от
резе
БСК
К1
Кап
питалови инже
екции в публи
ичния сектор,,
член 483, параграф 2
вали
идни до 1 яну
уари 2018 г.
Маллцинствени уч
частия (сума, допустима в
5
членове
е 84, 479 и 48
80
конс
солидирания БСК1)
Про
оверена от неззависимо лице междинна
5а печа
алба минус вс
сички предвидими
член 26, параграф 2
отчи
исления от пе
ечалбата или дивиденти
д
Базо
ов собствен капитал от първи
п
ред
Сумата
а от редове 1 до
6 (БСК
К1) преди ко
орекции с огл
лед на
2 181 583
5а
нор
рмативните изисквания
и
Базов собствен капитал от първи
и ред (БСК1):: корекции с оглед на нормативните изисквания
Доп
пълнителни ко
орекции в стойността (сума
а
7
членове
е 34 и 105
с от
трицателен знак)
Член 36
6, параграф 1,,
Нем
материални ак
ктиви (нето от
т свързания
8
(4
443) буква б), член 37 и чллен
данъ
ъчен пасив) (с
сума с отрица
ателен знак)
раграф 4
472, пар
3

9

10

11

12

13
14

праззен в ЕС
иви с отсроче
ен данък, коит
то се
Акти
осно
овават на бъд
деща печалба,, с изключени
ие
на т
тези, които пр
роизтичат от временни
в
разллики (нето от свързания да
анъчен пасив,,
кога
ато са изпълнени условията
а в член 38,
пара
лен знак)
аграф 3) (сума с отрицател
ерви от преоц
ценка по справедлива
Резе
стой
йност, свързани с печалба или загуба отт
хедж
жиране на па
арични потоци
и
мите с отрицат
телен знак, по
олучени от
Сум
изчи
ислението на размера на оч
чакваната
загу
уба
ко увеличение в собствени
ия капитал,
Всяк
койт
то произтича от секюритиз
зираните
акти
иви (сума с от
трицателен зн
нак)
чалба или загу
уба по оценени
ите по
Печ
спра
аведлива стой
йност пасиви, причинени о
от
пром
мени в креди
итния рейтингг

член 36, параграф 1,,
буква в), член 38 и чллен
раграф 5
472, пар

член 33, буква а)
член 36, параграф 1,,
буква г)), член 40, члеен
159 и чл
лен 472, парааграф
6
член 32, параграф 1
член 33, буква б)

15

иви на пенсионен фонд с предварителн
п
но
Акти
опре
еделен размер
р на пенсията
а (сума с
отри
ицателен знак
к)

член 36, параграф 1,,
буква д), член 41 и чллен
472, пар
раграф 7

16

еките и непрек
ките позиции
и на
Пре
инст
титуция в соб
бствени инстр
рументи на
БАС
СН1 (сума с от
трицателен зн
нак)

член 36, параграф 1,,
буква е)), член 42 и чллен
472, пар
раграф 8

17

18

19

ициите в инст
трументи на БСК1
Б
на
Пози
пред
дприятията от
о финансовия
я сектор,
коит
то имат с инс
ституцията ре
еципрочна
кръс
стосана позиц
ция, създаден
на с цел да се
разд
дуят изкустве
ено собствените й средства
а
(сум
ма с отрицател
лен знак)
Пре
еките и непрек
ките позиции
и на
инст
титуцията в инструменти
и
на
н БСК1 на
пред
дприятия от финансовия
ф
сектор,
с
в коитто
тя н
няма значител
лни инвестици
ии (над 10 % и
нето
о от допустим
мите къси пози
иции) (сума с
отри
ицателен знак
к)
еките, непреки
ите и синтети
ичните
Пре
иции на инсти
итуцията в ин
нструменти н
на
пози
БСК
К1 на предпри
иятия от фина
ансовия
сект
тор, в които тя
т има значит
телни
инвестиции (над 10 % и нето от
о
допу
устимите къси позиции) (су
ума с
отри
ицателен знак
к)

член 36, параграф 1,,
ж член 44 и ч
член
буква ж),
472, пар
раграф 9
член 36, параграф 1,,
буква з)), членове 43, 45 и
46, член
н 49, параграф
фи 2
и 3, член 79 и член 4
472,
парагра
аф 10
член 36, параграф 1,,
буква и), членове 43.. 45 и
47, член
н 48, параграф
ф 1,
буква б), член 49,
парагра
афи 1-3, членоове
79 и 470, както и члеен
472, пар
раграф 11
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20

праззен в ЕС
Разм
мер на експоззицията на сл
ледните
елем
менти, на кои
ито може да бъ
ъде присъден
но
20а риск
ково тегло от 1250 %, когат
то
инст
титуцията изб
бере алтернат
тивно на
при
илагането му приспадане
п
които: квалиф
фицирани дяло
ови участия
от к
206 извъ
ън финансови
ия сектор (сум
ма с
отри
ицателен знак
к)
20в

от к
които: секюри
итизиращи позиции (сума с
отри
ицателен знак
к)

20г

от к
които: свободн
ни доставки (сума с
отри
ицателен знак
к)

21

22

член 36, параграф 1,, буква
к)
член 36,
3
параграф
ф 1,
буква к), подточк
ка i),
е 89-91
членове
член 36, параграф 1,, буква
к). подт
точка ii) член 2
243,
парагра
аф 1, буква б)) член
244, пар
раграф 1, бук
ква б)
258
член 36, параграф 1,,
буква к), подточка Ш
Ш),
член 379, параграф 3
член 36, параграф 1,,
буква в), член 38, члеен 48,
аф 1, буква а)),
парагра
член 470 и член 472,
парагра
аф 5

Акти
иви с отсроче
ен данък, произтичащи от
врем
менни разлик
ки (над 10 % и нето от
свър
рзания данъч
чен пасив, коггато са
изпъ
ълнени услови
ията в член 38
8 параграф 3 )
(сум
ма с отрицател
лен знак)
Стой
йност над пра
ага от 15 % (с
сума с
отри
ицателен знак
к)

23

които: преки и непреки поз
зиции на
от к
инст
титуцията в инструменти
и
на
н БСК1 на
друж
жества от финансовия сек
ктор, в които ття
има
а значителни инвестиции
и

24

праззен в ЕС

25

от к
които: активи с отсрочен да
анък,
прои
изтичащи от временни раз
злики

25а

Загу
уба за текуща
ата финансова
а година (сум
ма
с от
трицателен знак)

Пре
едвидими данъ
ъчни отчисления във
256 връззка с елемент
ти на БСК1 (су
ума с
отри
ицателен знак
к)
Корекции с оглед
д на норматив
вните
сквания, коит
то се прилагат
т към базовия
я
изис
26 собс
ствен капитал
л от първи ред
д по
отно
ошение на сум
мите, третира
ани според
при
инципи преди прилагането на РКИ
д на норматив
вните
Корекции с оглед
сквания, отна
асящи се до
изис
26а
нере
еализираната
а печалба и за
агуба по
член
нове 467—468
8
от к
които: ... филт
тър за нереали
изирана загуб
ба
1
които: ... филт
тър за нереали
изирана загуб
ба
от к
2
от к
които: ... филт
тър за нереали
изирана
печа
алба 1
от к
които: ... филт
тър за нереали
изирана
печа
алба 2
ма, която се иззважда от баз
зовия собстве н
Сум
капи
итал от първи
и ред или се прибавя
п
към
26б
него
о във връзка с допълнителн
ните филтри и
при
испаданията, изисквани
и
пр
реди РКИ
от к
които: ...
пустими присп
падания от ДК
К1, които
Доп
27 надв
вишават ДК1
1 на институц
цията (сума с
отри
ицателен знак
к)
Съв
вкупни корек
кции на базо
овия собстве н
28 кап
питал от първ
ви ред (БСК1
1) с оглед на
нор
рмативните изисквания
и
Базо
ов собствен капитал от първи
п
ред
29
(БСК
К1)

член 48, параграф 1
член 36, параграф 1,,
буква и), член 48,
парагра
аф 1, буква б)),
член 470 и член 472,
аф 11
парагра
член 36, параграф 1,,
буква в), член 38, члеен 48,
парагра
аф 1, буква а)),
член 470 и член 472,
аф 5
парагра
член 36,
3
параграф
ф 1,
буква а) и член 472,
парагра
аф 3
член 36, параграф 1,,
буква л))

член 467
член 467
член 468
член 468
член 481
член 481
член 36, параграф 1,, буква
й)
(4
443)

Сумата
а от редове 7
7-20а,
21, 22 и 25а-27

2 181 140 Ред 6 минус
м
ред 28
8

Допълни
ителен капит
тал от първи ред (ДК1): и
инструменти
и
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30
31
32

33

34

35
36

Кап
питалови инст
трументи и свързани с тях
прем
мийни резерв
ви
които: класиф
фицирани като
о собствен
от к
капи
итал съгласно
о приложимит
те счетоводни
и
стан
ндарти
от к
които: класиф
фицирани като
о пасиви
съглласно приложимите счетоводни
стан
ндарти
мер на допуст
тимите позици
ии по член
Разм
484, параграф 4 и свързаните
е премийни
резе
ерви, предмет
т на постепенно отпадане о
от
ДК1
1
питалови инже
екции в публи
ичния сектор,,
Кап
вали
идни до 1 яну
уари 2018 г.
Доп
пустим капита
ал от първи ре
ед, включен в
конс
солидирания ДК1 (включит
телно
малц
цинствените участия, коит
то не са
вклю
ючени в ред 5),
5 емитиран от
о дъщерни
пред
дприятия и притежаван от
т трети страни
и
които: инструм
менти, емитирани от
от к
дъщ
щерни предпри
иятия, които подлежат на
пост
тепенно отпад
дане
Доп
пълнителен капитал
к
от първи ред
(ДК
К1) преди кор
рекции с огле
ед на
нор
рмативните изисквания
и

членове
е 51-52

член 486, параграф 3
член 483, параграф 3

членове
е 85, 86 и 480
0

член 486, параграф 3
-

Сумата
а от редове о
от 30,
33 и 34
4

Допълни
ителен капит
тал от първи ред (ДК1): к
корекции с оглед на норм
мативните иззисквания
37

еките и непрек
ките позиции
и на
Пре
инст
титуция в соб
бствени инстр
рументи на
ДК1
1 (сума с отрицателен знак))

Пози
ициите в инст
трументи на ДК1
Д
на
пред
дприятията от
о финансовия
я сектор,
коит
то имат с инс
ституцията ре
еципрочна
38
кръс
стосана позиц
ция, създаден
на с цел да се
разд
дуят изкустве
ено собствените й средства
а
(сум
ма с отрицател
лен знак)
еките и непрек
ките позиции
и на
Пре
титуцията в инструменти
и
на
н ДК1 на
инст
пред
дприятия от финансовия
ф
сектор,
с
в коитто
39
тя н
няма значител
лни инвестици
ии (над 10 % и
нето
о от допустим
мите къси пози
иции) (сума с
отри
ицателен знак
к)
еките и непрек
ките позиции
и на
Пре
титуцията в инструменти
и
на
н ДК1 на
инст
пред
дприятия от финансовия
ф
сектор,
с
в коитто
40
тя и
има значителн
ни инвестиции (над 10 % и
нето
о от допустим
мите къси пози
иции) (сума с
отри
ицателен знак
к)
Корекции с оглед
д на норматив
вните
сквания, прил
лагани към до
опълнителния
я
изис
капи
итал от първи
и ред по отнош
шение на
суми
ите, за които се прилага на
ачин на
41 трет
тиране преди РКИ и друго преходно
трет
тиране, подле
ежащо на пост
тепенно
преу
установяване
е — както е по
осочено в
Реглламент (ЕС) № 575/2013 (т.е. остатъчни
суми
и по РКИ)
атъчните сум
ми, които се пр
риспадат от
Оста
допъ
ълнителния капитал
к
от пър
рви ред във
връззка с приспад
данията от ба
азовия
41а
собс
ствен капитал
л от първи ред
д по време на
а
прех
ходния перио
од съгласно чл
лен 472 от
Реглламент (ЕС) № 575/2013
от к
които елемент
тите се посочв
ват подробно,
ред по ред, напри
имер съществ
вена нетна
меж
ждинна загуба
а, нематериал
лни активи,
недо
остиг на пров
визии за покриване на
очак
кваните загуб
би и др.
Оста
атъчните сум
ми, които се пр
риспадат от
допъ
ълнителния капитал
к
от пър
рви ред във
416 връззка с приспад
данията от ка
апитала от
втор
ри ред по време на преходн
ния период
съглласно член 475 от Регламен
нт (ЕС) №

член 52, параграф 1,,
буква б), член 56, бук
ква
а), член 57 и член 475
5,
парагра
аф 2
член 56, буква б), члеен 58
и член 475,
4
параграф
ф3

член 56, буква в), члеенове
59, 60, 79 и член 475
5,
аф 4
парагра

член 56, буква г), члеенове
н 475,
59 и 79. както и член
аф 4
парагра

член 472 и член 472,
афи 3, буква аа), 4,
парагра
6, 8, бук
ква а), 9, 10. ббуква
а) и 11, буква а)

член 477 и член 477,
парагра
афи 3 и 4, бук
ква а)
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575/2013
които елемент
тите се посочв
ват подробно,
от к
ред по ред, напри
имер взаимни
и участия в
инст
трументи на капитала
к
от втори
в
ред,
прек
ки незначител
лни инвестиц
ции в капиталла
на д
други предпри
иятия от финансовия
сект
тор и т.н.
ма, която се иззважда от доп
пълнителния
Сум
капи
итал от първи
и ред или се прибавя
п
към
41в
него
о във връзка с допълнителн
ните филтри и
при
испаданията, изисквани
и
пр
реди РКИ
която: ... евент
туален филтър
р за
от к
нере
еализирана за
агуба
която: ... евент
туален филтър
р за
от к
нере
еализирана печалба
от к
която: ...
Доп
пустими присп
падания от К2
2, които
42 надв
вишават К2 на
н институция
ята (сума с
отри
ицателен знак
к)
Общ
що корекции
и на допълнителния
43 кап
питал от първ
ви ред (ДК1) с оглед на
нор
рмативните изисквания
и
Доп
пълнителен капитал
к
от първи ред
44
(ДК
К1)
45

Кап
питал от първи ред (К1 = БСК1 + ДК1 )

членове
е 467, 468 и 4
481
член 467
член 468
член 481
член 56, буква д)
-

Сумата
а от редове 3
37 до
42

- Ред 36 минус ред 4
43
2 181 140

Сумата
а от редове 2
29 и
44

Капитал от втори ред
д (К2): инстр
рументи и пр
ровизии
46
47

48

49
50
51

Кап
питалови инст
трументи и свързани с тях
прем
мийни резерв
ви
мер на допуст
тимите позици
ии по член
Разм
484, параграф 5 и свързаните
е премийни
резе
ерви, предмет
т на постепенно отпадане о
от
К2
питалови инже
екции е публи
ичния сектор,,
Кап
вали
идни до 1 яну
уари 2018 г.
пустими инстр
рументи на со
обствените
Доп
сред
дства, включе
ени в консоли
идирания К2
(вкллючително мал
лцинствени участия
у
и
инст
трументи на ДК1,
Д
които не
е са включени
и
в ре
едове 5—34), емитирани
е
от
т дъщерни
пред
дприятия и притежаван от
т трети страни
и
които: инструм
менти, емитирани от
от к
дъщ
щерни предпри
иятия, които подлежат на
пост
тепенно отпад
дане
Корекции с оглед
д на кредитни
ия риск
Кап
питал от втор
ри ред (К2) преди
п
корекции с огле
ед на нормат
тивните
изи
исквания

членове
е 62—63
член 486, параграф 4
член 483, параграф 4

членове
е 87, 88 и 480
0

член 486, параграф 4
член 62, букви в) и г))
-

Капитал от втори ред
д (К2): корек
кции с оглед на норматив
вните изискв
вания
еките и непрек
ките позиции
и на
Пре
инст
титуция в соб
бствени инстр
рументи на К2
2
и по
одчинените за
аеми (сума с отрицателен
о
знак
к)
ициите в инст
трументи на К2
К и
Пози
подч
чинените заем
ми на предпр
риятията от
фин
нансовия сект
тор, които има
ат с
53 инст
титуцията рец
ципрочна кръ
ъстосана
пози
иция, създаде
ена с цел да се
е раздуят
изку
уствено собст
твените й сред
дства (сума с
отри
ицателен знак
к)
еките и непрек
ките позиции
ив
Пре
инст
трументи на К2
К и подчинените заеми на
а
пред
дприятията от
о финансовия
я сектор, в
54 коит
то институцията няма знач
чителни
инвестиции (над 10 % и нето от
о
допу
устимите къси позиции) (су
ума с
отри
ицателен знак
к)
от к
които новите позиции,
п
коит
то не са обектт
54а
на п
преходните ра
азпоредби
от к
които позиции
ите преди 1 ян
нуари 2013 г.. 546
обек
кт на преходн
ните разпоред
дби
52

член 63, буква б),
подточк
ка i), член 66,
буква а), член 67 и чллен
477, пар
раграф 2

член 66, буква б), члеен 68
4
параграф
ф3
и член 477,

член 66, буква в), члеенове
69, 70, 79 и член 477
7,
аф 4
парагра
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еките и непрек
ките позиции
и на
Пре
титуцията в инструменти
и
на
н К2 и
инст
подч
чинените заем
ми на предпр
риятия от
55 фин
нансовия сект
тор, в които тя
я има
знач
чителни инвестиции (нето от
допу
устимите къси позиции) (су
ума с
отри
ицателен знак
к)
д на норматив
вните
Корекции с оглед
изис
сквания, прил
лагани към ка
апитала от
втор
ри ред по отношение на су
умите, които ссе
трет
тират според принципи пр
реди РКИ и по
о
56
другг преходен на
ачин, подлежа
ащ на
пост
тепенно преус
становяване - както е
посо
очено в Реглам
мент (ЕС) № 575/2013
5
(т.е .
оста
атъчни суми по
п РКИ)
атъчните сум
ми, които се пр
риспадат от
Оста
капи
итала от втор
ри ред във връ
ъзка с
при
испаданията от
о базовия соб
бствен капита
ал
56а
от п
първи ред по време
в
на прех
ходния период
од
съглласно член 472 от Регламен
нт (ЕС) №
575/2013
от к
които елемент
тите се посочв
ват подробно,
ред по ред, напри
имер съществ
вена нетна
меж
ждинна загуба
а, нематериал
лни активи,
недо
остиг на пров
визии за покриване на
очак
кваните загуб
би и др.
атъчните сум
ми, които се пр
риспадат от
Оста
капи
итала от втор
ри ред във връ
ъзка с
при
испаданията от
о допълнител
лния капитал
566
от п
първи ред по време
в
на прех
ходния период
од
съглласно член 475 от Регламен
нт (ЕС) №
575/2013
които елемент
тите се посочв
ват подробно,
от к
ред по ред, напри
имер взаимни
и участия в
инст
трументи на допълнителни
д
ия капитал отт
първи ред, преки
и незначителн
ни инвестиции
и
в ка
апитала на др
руги предприя
ятия от
фин
нансовия сект
тор и т.н.
Сум
ма, която се иззважда от кап
питала от
втор
ри ред или се прибавя към
м него във
56в
връззка с допълни
ителните филт
три и
при
испаданията, изисквани
и
пр
реди РКИ
която: ... евент
туален филтър
р за
от к
нере
еализирана за
агуба
от к
която: ... евент
туален филтър
р за
нере
еализирана печалба
от к
която: ...
Съв
вкупни корек
кции на капи
итала от
57 втори ред (К2) с оглед на но
ормативните
е
изи
исквания
58

Кап
питал от втор
ри ред (К2):

59

Съв
вкупен капит
тал (СК = К1 + К2)

ково претегле
ени активи по
о отношение н
на
Риск
суми
ите, които се третират според принципи
и
пред
ди РКИ и по друг
д
преходен
н начин,
59а
подллежащ на пос
степенно преу
установяване какт
то е посочено
о в Регламент (ЕС) №
575/2013 (т.е. ос
статъчни суми
и по РКИ)
от к
които: ... елеме
енти, които не
н се приспада
ат
от Б
БСК1 (остатъч
чни суми по Регламент (ЕС))
№5
575/ 2013) (ел
лементите се посочват
п
подр
робно, ред по
о ред, например активите с
отср
рочен данък, които се осно
овават на
бъде
еща печалба, нето от свърз
зания данъчен
н
паси
ив, непряко притежавани
п
собствени
инст
трументи на БСК1
Б
и др.)
които: ... елеме
енти, които не
н се приспада
ат
от к
от е
елементите на
а ДК1 (остатъч
чни суми по
Реглламент (ЕС) № 575/2013) (е
елементите сее
посо
очват подробн
но, ред по ред
д, например
взаи
имни участия
я в инструменти на
капи
итала от втор
ри ред, преки незначителни
и

член 66, буква г), члеенове
69 и 79, както и член
н 477,
парагра
аф 4

член 472 и член 472,
парагра
афи 3, буква аа), 4,
6. 8, бук
ква а), 9, 10, ббуква
а) и 11, буква а)

член 475 и член 475,
аф 2, буква а)),
парагра
парагра
аф 3 и парагр
раф 4,
буква а)

членове
е 467, 468 и 4
481
член 467
член 468
член 481
-

Сумата
а от редове 5
52 до
56

- Ред 51 минус ред 5
57
2 181 140

Сумата
а от редове 4
45 и
58

член 472 и член 472,
парагра
афи 5, 8, букв
ва б),
10, букв
ва б) и 11, бук
ква б)

член 475 и член 472,
парагра
аф 2, букви б)) и в)
и параг
граф 4, буква б)
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инвестиции в кап
питала на дру
уги
дприятия от финансовия
ф
сектор
с
и др.)
пред
Елем
менти, които не се приспад
дат от
елем
ментите на К2
2 (остатъчни суми
с
по
Реглламент (ЕС) № 575/2013) (е
елементите сее
посо
очват подробн
но, ред по ред
д, например
непр
ряко притежа
авани собстве
ени
инст
трументи на К2,
К непреки значителни
з
и
незн
начителни инвестиции в ка
апитала на
другги предприят
тия от финанс
совия сектор и
др.)
60

Съв
вкупни риско
ово претегле
ени активи

член 477 и член 477,
парагра
аф 2, букви б)) и в)
и параг
граф 4, буква б)

2 121 215

Капитало
ови съотнош
шения и буфе
ери
61

Базо
ов собствен капитал
к
от пър
рви ред (като
проц
цент от риско
овата експози
иция)

Кап
питал от първи
и ред (като пр
роцент от
риск
ковата експоззиция)
Съв
вкупен капита
ал (като проце
ент от
63
риск
ковата експоззиция)
и
изискване за
а
Специфично за институцията
дпазен марж.. обхващащ сл
ледните
пред
изис
сквания: за БСК1
Б
в съотве
етствие с член
н
92. параграф 1, буква
б
а); за бу
уфер с оглед
запа
азване на кап
питала; за ант
тицикличен
64
буф
фер; за буфер с оглед на сис
стемния риск ,
какт
то и за инстит
туциите със системно
с
знач
чение - за буф
фер (буфер за ГИСЗ или за
ДИС
СЗ), изразен като
к
процент от рисковата
експ
позиция)
от к
които: изисква
ане за буфер с оглед
65
запа
азване на кап
питала
66 от к
които: изисква
ане за антици
икличен буфер
р
от к
които: изисква
ане за буфер с оглед на
67
сист
темния риск
от к
които: буфер за
з глобалните институции
67а със системно зна
ачение (ГИСЗ) или другите
инст
титуции със системно
с
знач
чение (ДИСЗ)
полагаем за покриване
п
на буферите
Разп
68 базо
ов собствен ка
апитал от пър
рви ред (като
проц
цент от общат
та рискова ек
кспозиция)
[не с
се прилага в регулирането
р
на равнище
69
ЕС]
[не с
се прилага в регулирането
р
на равнище
70
ЕС]
[не с
се прилага в регулирането
р
на равнище
71
ЕС]
62

103

член 92, параграф 2,, буква
а) и член 465

член 92, параграф 2,, буква
б) и член 465
член 92, параграф 2,, буква
103
в)
103

ДКИ, чл
ленове 128-13
30

ДКИ, чл
лен 131
ДКИ, чл
лен 128

Капитало
ови съотнош
шения и буфе
ери

72

73

74
75

Пре
еките и непрек
ките позиции
и в капитала н
на
пред
дприятия от финансовия
ф
сектор,
с
в коитто
инст
титуцията няма значителн
ни инвестиции
и
(под
д 10 % и нето от допустими
ите къси
пози
иции)
Пре
еките и непрек
ките позиции
и на
инст
титуцията в инструменти
и
на
н БСК1 на
пред
дприятия от финансовия
ф
сектор,
с
в коитто
тя и
има значителн
ни инвестиции (под 10 % и
нето
о от допустим
мите къси пози
иции)
праззен в ЕС
иви с отсроче
ен данък, произтичащи от
Акти
врем
менни разлик
ки (под 10 % и нето от
свър
рзания данъч
чен пасив, коггато са
изпъ
ълнени услови
ията в член 38
8, параграф 3
3)

член 36, параграф 1,,
буква з)), членове 45--46 и
10
член 472, параграф 1
член 56, буква в), члеенове
59-60 и член 475,
парагра
аф 4 член 66,
буква в), членове 69--70 и
член 477, параграф 4
член 36, параграф 1,,
буква и), членове 45,, 48,
470 и чл
лен 472, парааграф
11
член 36, параграф 1,,
буква в), членове 38,, 48,
лен 472, парааграф
470 и чл
5

Приложи
ими ограниче
ения за вклю
ючването на провизии в капитала от втори ред
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д на кредитни
ия риск,
Корекции с оглед
ючени в К2 въ
ъв връзка с ек
кспозиции,
вклю
член 62
към
м които се при
илага стандартизираният
подх
ход (преди въ
ъвеждане на ограничението
о
о)
в
на корекции в
Ограничение за включването
77 К2 с оглед на кре
едитния риск съгласно
член 62
стан
ндартизирани
ия подход
Корекции с оглед
д на кредитни
ия риск,
ючени в К2 въ
ъв връзка с ек
кспозиции,
вклю
78 към
м които се при
илага подходъ
ът на
член 62
вътр
решните рейт
тинги (преди въвеждане
в
на
а
огра
аничението)
Ограничение за включването
в
на корекции в
79 К2 с оглед на кре
едитния риск съгласно
член 62
подх
хода на вътре
ешните рейти
инги
Капитало
ови инструм
менти, към които
к
се прил
лагат спораз
зумения с временна силаа (1 януари 20
014 г. - 1
януари 2
2022 г.)
йстващо огран
ничение за ин
нструментите
член 484, параграф 3
3,
Дей
член 486, параграфи
80 на Б
БАСК1, към които
к
се прила
агат
и2и
спор
разумения с временна
в
сила
а
5
Сум
ма, изключена
а от БАСК1 по
оради
член 484, параграф 3
3,
81 огра
аничението (п
превишава го след
и2и
член 486, параграфи
обра
атното изкупу
уване и падеж
жите)
5
Дей
йстващо огран
ничение за ин
нструментите
член 484, параграф 4
4,
82 на Д
ДК1, към коит
то се прилагат
т
и3и
член 486, параграфи
спор
разумения с временна
в
сила
а
5
Сум
ма, изключена
а от ДК1 порад
ди
член 484, параграф 4
4,
83 огра
аничението (п
превишава го след
и3и
член 486, параграфи
обра
атното изкупу
уване и падеж
жите)
5
йстващо огран
ничение за ин
нструментите
член 484, параграф 5
5,
Дей
член 486, параграфи
84 на К
К2, към които
о се прилагат споразумения
я
и4и
5
с вр
ременна сила
ма, изключена
а от К2 поради
и
член 484, параграф 5
5,
Сум
член 486, параграфи
85 огра
аничението (п
превишава го след
и4и
5
обра
атното изкупу
уване и падеж
жите)
76

мация, отн
носно съо
отношения
ята на кап
питаловат
та адекват
тност и ра
азмери на
а
Информ
капитал
ла по чл. 438
4
от Регл
ламент 57
75/2013
Капиталови
К
и изискван
ния по кла
асове експ
позиции (в
в лв.)
Кредитен
н риск (спо
оред станд
дартизирания подхо
од)
КАПИТАЛ
ЛОВИ ИЗИС
СКВАНИЯ
Обща р
рискова ек
кспозиция
Размер н
на рисково
опретеглени
ите експози
иции за кр
редитен рис
ск, кредитеен
риск от контрагента и риск от
о разсейва
ане и свобо
одни достав
вки
Станд
дартизиран
н подход
Клас
сове експоззиции при стандартиззирания по
одход с изк
ключение н
на
секюрит
тизиращи позиции
п
Н
На дребно

2 121
1
215

Д
Други позиц
ции
Размер н
на допълни
ителната ри
искова експ
позиция, дължаща
д
се
е на режийн
ните
разходи
и

2 120
1
555

2 121
1
215
2 121
1
215
2 121
1
215
660

-
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Съотн
ношения и размери на капитала (в лв.)
СЪОТН
НОШЕНИЯ
Я НА КАПИТАЛОВАТА
А АДЕКВАНТНОСТ И РАЗМЕРИ
И НА КАПИ
ИТАЛА
Съотнош
шение на базовия
б
соб
бствен капи
итал от пър
рви ред
Излишъ
ък (+) /Недо
остиг (-) на базовия со
обствен кап
питал от пъ
ърви ред

103
2 085
0
686

Съотнош
шение на капитала
к
от
т първи ред
д
Излишъ
ък (+) / Нед
достиг (-) на
а капитал о
от първи ре
ед

103
2 053
0
867

Съотнош
шение на обща
о
капит
талова адек
кватност
Излишъ
ък (+) / Нед
достиг (-) на
а общата сттойност на капитала

103
2 011
0
443

мация, от
тносно кре
едитния р
риск от контрагент
к
та по чл. 439 от Регламент
Р
т
Информ
575/2013
Капиталови
К
и изискван
ния по кла
асове експ
позиции (в
в лв.)
Кредитен
н риск (спо
оред станд
дартизирания подхо
од)
Балансо
ови експози
иции, излож
жени на кр
редитен риск

2 121
1
215

На дре
ебно
Други
и позиции

660
2 120
1
555

мация, отн
носно капи
италови бу
уфери по чл.
ч 440 от Регламен
нт 575/201
13
Информ
Съгласн
но чл. 77 от
т Наредба 50,
5 ИП „Реа
ал Финанс" АД не прил
лага капита
талови буфе
ери.
мация, от
тносно пок
казатели о
от глобал
лно систем
мно значе
ение по чл. 441 от
т
Информ
Регламе
ент 575/20
013
Дружест
твото не е определен
но като гло
обално сис
стемно знач
чима инсттитуция, съ
ъгласно чл..
131 от Д
Директива 2013/36/Е
ЕС.
мация за корекции
к
за
з кредите
ен риск по
о чл. 442 от
о Регламе
ент 575/20
013
Информ
Вземани
ията, коит
то са без фиксиран падеж, се
с признав
ват първон
начално по
о цена на
а
придоби
иване. В сч
четоводния баланс на
а дружество
ото същите
е се посочва
ат по цена
а, намалена
а
с евенту
уална загуб
ба от обезц
ценка, пора
ади несъби
ираемост. Загуба
З
от оббезценка се
с отчита в
случай, че съществ
вува обекти
ивно доказзателство, че
ч дружест
твото няма
а да бъде в състояние
е
да събе
ере всички
и дължими
и суми, съ
ъгласно пър
рвоначални
ите услови
ия по отно
ошение на
а
съответн
ното взема
ане поради значителн
ни финансо
ови затрудн
нения на дл
длъжника, вероятност
в
т
за обяв
вяване в несъстоят
телност и ликвидац
ция, фина
ансово прееструктури
иране или
и
невъзмо
ожност за изплащане
и
на задълж
жението (по
овече от 90 дни). Бала
ансовата ст
тойност на
а
активит
те се намал
лява чрез използване на коректи
ивна сметка за обезцеенка, а стой
йността на
а
загубата
а се отразява в отчета
а за доходи
ите като ра
азходи за об
безценка.
мация, от
тносно св
вободни о
от тежест
ти активи
и по чл. 443 от Регламент
Р
т
Информ
575/2013
ИП „Реа
ал Финанс" АД не прит
тежава обр
ременени от
т тежести активи.
а
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мация, от
тносно използванит
те АВКО при прил
лагане на стандарт
тизирания
я
Информ
подход за кредит
тен риск по
п чл. 444 о
от Регламент 575/2
2013
Не се по
олзват АВК
КО.
мация, от
тносно експозиция към паз
зарен риск
к по чл. 445 от Регламент
Р
т
Информ
575/2013
Пазарни
ият риск е рискът от
о загуби, възникващ
щи от движ
женията в пазарнит
те цени на
а
капиталловите инст
трументи в инвестици
ионния пор
ртфейл на инвестицио
и
онния поср
редник.
Капиталловото изи
искване за
а пазарен риск, ка
акто и рисково-преттеглените активи се
е
изчисляват чрез:
1. станд
дартизиран
н подход за
а пазарен ри
иск;
2. подхо
од базиран на вътреш
шни модели
и;
3. комби
инация от двата
д
подх
хода.
Стратеггиите и пр
роцесите за
з управлеение на пазарния
п
риск
р
вклю
ючват измерване на
а
историч
ческата вол
латилност на цените на отделн
ните видов
ве активи, диверсификация на
а
притежа
аваните и управлява
ани активи
и, хеджиран
не на нетн
ни открити
и позиции с помощта
а
на дерив
нструменти
и.
вативни ин
мация, от
тносно изч
числяване
е на капит
таловите изисквани
ерационен
н
ия за опе
Информ
риск по
о чл. 446 от
о Регламе
ент 575/20
013
Дружест
твото изчис
слява капи
италовите и
изисквания
я за операц
ционен риск
к.
Брутен доход (лв.)
2016
6 г.

20
017 г.

2018 г.

Капит
талово
изисква
ане (лв.)

380 5
546

64
40 976

509 143

76 533
5

Общ
щ размер на
а
експоозицията къ
ъм
операци
ионен риск
к (лв.)
9
956 665

Информ
мация, от
тносно ек
кспозиции
ите в кап
питалови инструме
енти, кои
ито не са
а
включе
ени в търг
говски пор
ртфейл по чл. 447 от
т Регламен
нт 575/201
13
Във връ
ъзка с обхв
вата на изд
дадения лиц
ценз, друж
жеството е формирало
ф
о само инве
естиционен
н
портфей
йл от фина
ансови инст
трументи н
на публични
и и непубли
ични дружеества, какт
то следва:
Отчетна стойност
с
(лв.)
765
5 590.15

П
Пазарна ст
тойност
(лв.))
765 590.15

53
3 488.42

53 488.42

3 Дял
лове в колек
ктивни инв
вестицион
нни схеми

745
5 805.12

745 805.12

4 Нек
котирани дългови
д
инс
струменти
и

426
6 701.10

426 701.10

№

Емите
ент

1 Бор
рсови капит
талови инс
струменти
и
2 Неб
борсови кап
питалови инструмен
и
нти

мация за излагането
и
о на лихве
ен риск, по
п отношение на по
озиции, вк
ключени в
Информ
инвести
иционния портфейл
л по чл. 44
48 от Регла
амент 575/2013
Предвид
д характе
ера и стр
руктурата на инвес
стиционния
я портфей
йл на дру
ужеството,,
излагане
ето на лих
хвен риск е незначи
ително, а именно
и
ри
иск от изм
менения в лихвените
е
процент
ти на дълго
овите фина
ансови инсттрументи.
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мация за експозици
е
ии по секю
юритизира
ащи позиц
ции по чл
л. 449 от Регламент
Р
т
Информ
575/2013
Дружест
твото не пр
рилага секю
юритизация
я, респекти
ивно не отч
чита такив
ва позиции.
Информ
мация, от
тносно пол
литика на
а възнагр
ражденият
та по чл. 450 от Регламент
Р
т
575/2013 и чл.. 75, ал. 1 от Н
Наредба 50
5
за кап
питаловат
та адеква
атност на
а
инвести
иционните
е посредници
Извадка
а съгласно чл. 75, ал.
а
1, т. 1 от Наре
едба 50 за
а капиталоовата адек
кватност и
ликвидн
ността на инвестици
ионните по
осредници от инфор
рмацията по чл. 45
50, § 1 от
т
Регламен
13, подлеж
жаща на опо
овестяване
е:
нт 575/201
Чл. 450
0, буква „Ж
Ж“ Обобщ
щена колич
чествена информаци
и
ия относноо възнагра
ажденията,,
разграничена по видове
в
дейн
ност:






Съвет
т на директ
торите и пр
рокурист – 54 286 лв..;
Отделл „Вътреше
ен контрол”” – 41 807 ллв.;
Отделл „Счетовод
дство” – 26
6 779 лв.;
Отделл „Управлен
ние на акти
иви” – 75 1
167 лв.;
Отделл „Операци
ии с финансови инстр
рументи” – 47 718 лв.;;

0, буква „З“
„
Обобщ
щена колич
чествена информаци
и
ия относноо възнагра
ажденията,,
Чл. 450
разграничена поо
отделно за
а висшето ръководст
тво и за служители
ите, чиито дейности
и
оказват съществен
но въздейст
твие върху рисковия профил на
а посредник
ка
i) Разме
ерът на постоянните възнаграж
ждения на висшето ръководствоо за 2019 г.
г е 44 426
6
лв., като
о броя на получателит
п
те е 2 служ
жители. Раззмера на по
остояннитее възнагра
аждения на
а
служите
елите, оказв
ващи съще
ествено възздействие върху
в
риск
ковия проф
фил на друж
жеството е
136 743 лв., като броя
б
на пол
лучателите е 6 служит
тели.
жеството не
е изплаща променливо
п
о възнагра
аждение на служители
ите си.
ii) Друж
iii) Към
м 31 деке
ември 2019 г. ням
ма неизпл
латени раз
зсрочени възнаграж
ждения на
а
служите
елите на др
ружеството.
iv) Пре
ез 2019 г.. не са отпускани
о
разсрочен
ни възнагр
раждения на служи
ителите на
а
дружест
твото.
от висшетто ръковод
v) През 2019 г. не
е са постъпвали и на
апускали служители
с
дство. Презз
2019 г. не са пост
тъпвали слу
ужители, чи
иято дейно
ост оказва съществен
но въздейст
твие върху
у
ия профил на
н дружест
твото.
рискови
vi) Пре
ез 2019 г. не
н са изплащ
щани обезщ
щетения пр
ри освобож
ждаване от работа на служители
и
от висш
шето ръков
водство и такива,
т
чи
иято дейнос
ст оказва съществен
но въздейст
твие върху
у
рискови
ия профил на
н дружест
твото.
Заплаща
ането на въ
ъзнагражде
енията е по
остоянно и не зависи от резулта
атите от дей
йността.
Всички възнаграж
ждения се заплащат в размера
а и срокове
ете, предви
идени в съ
ъответните
е
трудови
и или гражд
дански дого
овори, какт
кто и в дого
оворите за управление
у
е и контрол
л.
Чл. 450,, буква „И“ Броя на отделните
о
ллица, получ
чаващи въз
знагражден
ние от 1 ми
илион евро
о
или пове
ече за една
а финансов
ва година
Дружест
твото не е изплащало
о за финанссовата 201
19 г. на сво
ой служитеел възнагра
аждение от
т
1 000 00
00 евро или
и повече.
Съгласн
но чл. 75, ал.
а 1, т. 2 от
т Наредба 50 за капи
италовата адекватнос
а
ст и ликвид
дността на
а
инвести
иционните посредниц
ци, Дружееството не е изплащ
щало възна
аграждение
е на един
н
служите
ел в размер
р повече от 100 000 лв
в. през 2019 г.
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II. Опов
вестявани
ия съгласн
но чл. 6 8, ал. 1 от Наре
едба 50 за капит
таловата
а
адекват
тност на
н
инвес
стиционни
ите пос
средници относно
о спазван
нето на
а
изисква
анията на
а разпоред
дбите на чл. 64, ал. 2 и чл. 134 от ЗПФ
ФИ
Управит
телният оргган на ИП „Реал Фина
анс“ АД:
1. Отгов
варя за еф
фективното
о и надеж
ждно управ
вление на инвестици
ионния по
осредник в
съответс
ствие с нор
рмативнит
те изискван
ния, включ
чително за подходящоото разпред
деление на
а
задълже
енията и отговорнос
стите при определяне на орг
ганизацион
нната стру
уктура, за
а
приеман
нето на пр
равилата по
п чл. 69 и за контр
рола за тя
яхното изпъ
ълнение, както
к
и за
а
предотв
вратяване на
н установя
яване на ко
онфликтит
те на интер
реси.
2. Одобр
рява и ко
онтролира изпълнени
ието на ст
тратегическ
ките цели на инвест
тиционния
я
посредн
ник и на стр
ратегията относно
о
ри
иска и вътр
решното управление.
3. Осигу
урява цело
остта и непрекъснато
ото функц
циониране на систем
мите за сче
етоводно и
финансо
ово отчита
ане, включи
ително фин
нансови и оперативн
ни контроли
ли, и съответствие на
а
дейност
тта с норма
ативните из
зисквания и приложи
имите станд
дарти.
4. Ръков
води и кон
нтролира изпълнение
и
ето на изи
искванията
а съгласно този зако
он относно
о
разкрив
ването и пр
редоставянето на инф
формация.
5. Отгов
варя за упр
ражняванет
то на ефек
ктивен конт
трол спрям
мо висшия р
ръководен персонал.
6. Контр
ролира и периодичн
но оценяв а ефектив
вността на
а системитте за упр
равление в
инвести
иционния посредник,
п
мост предп
приема неообходимите
е мерки за
а
като при необходим
отстраня
яване на констатиран
к
ните несъо
ответствия.
7. При о
отчитане на
н естествот
то, обхвата
а и сложнос
стта на изв
вършваната
та от инвест
тиционния
я
посредн
ник дейнос
ст и на вси
ички прило
ожими нор
рмативни изисквания
ия приема, съответно
о
одобряв
ва, и контро
олира спазването на:
а) о
организаци
ионната ст
труктура н
на инвести
иционния посредник
к за извър
ршване на
а
услугите
е и дейност
тите по чл. 6, ал. 2 и 3
3;
б) иззискваният
та за знани
ия, умения и опит на служителите в съотвеетните звен
на;
в) р
разпределе
ението на ресурситте, необход
дими за извършван
нето на услугите
у
и
дейност
тите по чл. 6, ал. 2 и 3;
3
г) п
политиките, правилат
та и процеедурите на
а инвестиц
ционния поосредник, с които се
е
урежда предоставя
янето на ус
слугите и и
извършване
ето на дейн
ностите по чл. 6, ал. 2 и 3;
д) п
политиката
а по отнош
шение на предлагани
ите или пр
редоставян
ни услуги, дейности,,
продукт
ти и опер
рации в съответстви
с
ие с допу
устимото за инвести
иционния посредник
к
равнищ
ще на риск и с характ
теристикитее и потребн
ностите на
а клиентитее на инвест
тиционния
я
посредн
ник, на кои
ито те ще бъдат
б
предллагани или
и предостав
вяни, и изв
вършва стр
рес тестове
е
при необходимост;;
е) п
политиката за възнаграждениятта на служ
жителите, уч
частващи в предоста
авянето на
а
услуги н
на клиенти
ите на инве
естиционни
ия посредн
ник, която да
д насърча
ава отговор
рно бизнес
с
поведен
ние, справ
ведливо тр
ретиране н
на клиент
тите, вклю
ючително п
при възни
икване на
а
конфлик
кти на интереси;
8. Наблю
юдава и по
оне веднъж
ж годишно о
оценява:
а) а
адекватнос
стта на ст
тратегическ
ките цели на инвест
тиционния
я посредни
ик относно
о
извършв
ването на услугите
у
и дейноститее по чл. 6, ал.
а 2 и 3 и тяхното иззпълнение;
б) еф
фективност
тта на орга
анизацията
а и управле
ението на инвестицио
и
онния поср
редник;
в) а
адекватнос
стта на политиките
п
е, правила
ата и процедурите на инвест
тиционния
я
посредн
ник, с коит
то се урежд
да предоста
авянето на
а услугите и извършв
ването на дейностите
д
е
по чл. 6,, ал. 2 и 3;
9. При констатир
рани наруш
шения и н
несъответст
твия в случаите по тт. 8, букви
и „а" - „в""
иема мерки
и за тяхнот
то отстраня
яване.
предпри
Съветът
т на дирек
кторите е изготвил
и
По
олитика за
а възнаграж
жденията, която е од
добрена от
т
общото събрание на
н акционе
ерите.
иционният посредник
к не е опр
ределен, ка
ато значим
м от гледна
а точка на
а размера,,
Инвести
вътрешн
ната орган
низация и характера
а, естество
ото, обхва
ата и слож
жността на
а неговата
а
дейност
т и съответн
но не е създ
даван Коми
итет по въззнагражден
нията.

