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професи
изразяв

Съставъ
необход
орган ко
носят к
контрол

Str., fl. 2, 9000 V

урите за оц
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IV. ИНФ
2019/20

Към 31
Капитал

Образе

1 СОБС

2 КАП

3 БАЗО

4 Изпл

5 Прем

6 Нера

7 Натр

8 Друг

9 Малц

10 Коре

11 Друг

12 (–)ОБ
КАПИ

13    (–)С

14       (–

15       (–

16       (–

17    (–)З

18    (–)Р

19    (–)Д

Str., fl. 2, 9000 V
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азпределена п

рупан друг все

ги резерви 
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20 
   (–)О
бъдещ
свър

21 
   (–)К
секто
капи

22 
   (–)О
пред
секто

23 
   (–)И
фина
знач

24 
   (–)И
фина
знач

25    (–)А
опред

26    (–)Д

27 БСК
коре

28 ДОП

29 Изпл
инст

30 Прем

31 (–)ОБ
КАПИ

32    (–)С

33       (–

34       (–

35       (–

36 
   (–)И
секто
инве

37 
   (–)И
секто
инве

38    (–)Д

39 
Допъ
капи

40 КАП

41 Изпл
инст

42 Прем

43 (–)ОБ

44    (–)С

45       (–

46       (–

47       (–

48 
   (–)И
секто
инве

49 
   (–)И
секто
инве
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прис
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Отсрочени да
ща печалба и
заните данъч
Квалифицира
ор, чийто разм
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Общ размер н
дприятия, разл
ор, който пре

Инструменти 
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Инструменти 
ансовия секто
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Други приспа
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ПЪЛНИТЕЛЕН
латени изцяло
трументи 
мийни резерви

БЩО ПРИСПА
ИТАЛ ОТ ПЪР

Собствени инс

–)Преки позиц

–)Непреки поз

–)Синтетични
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Образе
счетов

1 Маши

2 Дългос

3 Други 

4 Отсроч

5 Търгов

6 Парич

  Общо 

1 Задълж

2 Търгов

3 Задълж

4 Задълж

  Общо 

1 Акцио

2 Резерв

3 Печал

  Общо 

Основни
предста

Образе
инвест

1 Еми

2 
Инди
на B

3 Публ

4 Прил

5 Вид 

6 Стой
към 

7 Ном

8 Еми

9 Цена

10 Счет

Str., fl. 2, 9000 V

ец EU ICC2
водния бал

Активи — 
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срочни финан
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сионна цена 

а на обратно 

товодна клас

Varna, Bulgaria

2: Собствен
ланс в оди

  

 представени
публ

ния и нематер

нсови активи
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11 Първ

12 Безс

13 Първ

14 Възм
подл

15 Евен
разм

16 Посл

  Купо

17 Фик

18 Став

19 Нали

20 Пълн
моме

21 
Пълн
разм

22 Нали

23 Неку

24 Подл

25 Ако 

26 Ако 

27 Ако 

28 Ако 

29 Ако 
мож

30 Ако 
инст

31 Възм

32 Ако 

33 Ако 

34 Ако 

35 
Ако 
прео

36 
Хара
изис

37 Ако 
несъ

38 Връз

  (1) О

 

V. ИНФ
2019/20

„Реал Фи
така че 
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бъдещит
постоян
така че 
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Str., fl. 2, 9000 V
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срочен или ср

воначален пад
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подлежи на п
трументът се 

можности за о

се обезценява

се обезценява

се обезценява

обезценката е
оценка 

актеристики, 
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е — ставка на

е — дали това

е — видът инс

е — емитентъ

ащи обезценк

ли частично 

нна сила или в

— описание на

тановено несъ
ериод. 
ват характери
те изисквания

ред и условия 

, ако въпросъ

ИТАЛОВИТ

 постоянно
криване на
характера 
твото прил
държане на
криване на
и характе

 

2/ 603 830, 603 

упуване от ем
адзорните орг

тно изкупуван

о изкупуване

и 

 изплащането

ействие (от гл

ействие (от гл

тимул за обра

ащите преобр

ли частично 

а преобразува

а е задължите

струмент, в к

ът на инструм

ката фактори 

временно 

а механизма з

ъответствие с

истиките, за к
я. 

 на инструмен

ът не е относи

ТЕ ИЗИСК

о вътрешен
а рисковете
на тези р

лага надежд
а размера и
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кването за п

кването въз

 - КАПИТАЛО

Капиталово 
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    Изискван

    Общо изи

Преходни к
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само на изис
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предоставян
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Допълнителн
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Общо капит
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Съотноше
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Излишък 
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Излишък 
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ия капитал
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з основа на
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изискване 

е за постояне
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зискване въз о

зискване въз о
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ОШЕНИЯ (IF2

 

(-) на БСК1 

тала от първи 

(-) на капитал

вения капитал

(-) на общия к
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лко от 56
и ред трябв
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дължим
комисио

д) такси

е) еднок

Постоян
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ници въз ос
ането, се вк

ии за персо
стиционни

а служител

а заделена 
ото те са из

елени дълж
они и так
мите комиси
они и такси

и на обвърз

кратни разх

нните общи

 - ИЗЧИСЛЯВ

Изискване за

Годишни пос
на печалбата

  Общо разхо

     от които: п
посредници от
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преценка 
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    (–) Лихва, п
на посредника

    (–) Еднокра
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а) Изиск
формула

където: 

- K-AUM
коефици

- K-CMH
коефици

- K-ASA
коефици

- K-COH
коефици

За изчи
базата н
работен
на пред
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Към нас
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портфей
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инвести
и дялове

Съгласн
ликвидн
спазван
последн
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кването за
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M е равен н
иент;  

H е равен н
иент;  

A е равен н
иент;  

H е равен н
иент.  

исляването 
на общата
н ден на все
дприятията
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стта на CM
ст на държ
дните девет
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стойност н

работен ден
  

стта на CO
ст на изпъл
дните шест 

кването за
кия порт
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което изис

исляването 
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стоящото о

кването за
ожимо за 
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