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I. ИНФОРМАЦИЯ
Я ЗА ДРУЖ
ЖЕСТВОТО
„Реал Ф
Финанс” е акционерн
но дружесство и е вписано
в
в Търговск
кия регистъ
ър с ЕИК
К
1217464
470.
Седалищ
щето и адресът на управление н
на Дружест
твото е в Ре
епублика Б
България – гр. Варна,,
к.к. „Св. Св. Конст
тантин и Ел
лена“, Адми
инистратив
вна сграда.
„Реал Фи
инанс” АД притежава
а лиценз и
издаден от Комисията
а за финан
нсов надзор
р № РГ-03-0176/17
7 октомври
и 2005 г. за
а извършва
ане на следн
ните видов
ве услуги:
 и
инвестицио
онни услуги
и и дейност
ти по чл. 6,, ал. 2, т. 1,
1 2, 4, 5 и 7 от ЗПФИ
И:
- п
приемане и предаван
не на нарееждания въ
ъв връзка с един или
ли повече финансови
ф
и
инструм
менти, вкл
лючително посредни
ичество за
а сключва
ане на сд
делки с финансови
ф
и
инструм
менти;
-

и
изпълнение
е на нарежд
дания за см
метка на клиенти;
к

-

у
управление
е на портфе
ейл;

-

п
предоставя
яне на инве
естиционни
и консултац
ции на клиент;

- п
предлагане
е за първон
начална про
одажба на финансови
и инструмеенти без бе
езусловно и
неотмен
нимо задъл
лжение за
а придобив
ване на финансови
ф
те инструументи за собствена
а
сметка;
 д
допълнител
лни услуги и дейност
ти по чл. 6, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 от ЗПФ
ФИ:
- с
съхраняван
не и админ
нистриранее на финан
нсови инструменти за
а сметка на клиенти,,
включит
телно попе
ечителска дейност и свързани
ите с това услуги к
като упра
авление на
а
парични
и средства и на обезп
печения, с изключени
ие на центр
рализираноото водене на сметки
и
за ценни
и книжа съ
ъгласно раз
здел А, т. 2 от прилож
жението към
м Регламент
нт (ЕС) № 90
09/2014;
- п
предоставя
яне на зае
еми за иззвършване от тях на
н сделки с един или
и
повече
е
финансо
ови инстру
ументи, при условие че посредн
никът, койт
то предосттавя заема,, участва в
сделката
а;
- с
съвети на предприяти
п
ия относно
о капиталовата струк
ктура, пром
мишлената
а стратегия
я
и свърззани с тов
ва въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобр
разуване и
придоби
иване на пр
редприятия
я;
- п
предоставя
яне на услу
уги, свързан
ни с чужде
естранни средства
с
за
а плащане, доколкото
о
те са свъ
ързани с пр
редоставян
ните инвесттиционни услуги;
у
- и
инвестицио
онни проу
учвания и финансов
ви анализи
и или друуги форми на общи
и
препоръ
ъки, свърза
ани със сде
елки с фина
ансови инс
струменти;
- и
инвестицио
онни услугги и дейн
ности по ал.
а
2 и т. 1-6 във връзка с базовите
е
инструм
менти на деривативн
д
и финансо
ови инстру
ументи по чл.
ч 4, т. 5, 6, 7 и 10,, когато са
а
свързан
ни с предост
тавянето на
н инвестиц
ционни и допълнителн
д
ни услуги.
Инвести
иционният посредник
к е член н
на Централ
лен депози
итар АД и „Българск
ка фондова
а
борса” АД. В качеството
к
си на и
инвестиционен поср
редник „Р
Реал Фина
анс” АД е
ационен аггент към Це
ентрален д
депозитар АД
А от 28 ма
ай 2002 г.
регистра
Надзоре
ен орган: Комисия
К
за
а финансов
в надзор на
н Република Българи
ия, адрес: гр. София
я
1000, улл. „Будапещ
ща“ № 16.
Към 31 декември
и 2021 г. капиталът на „Реал Финанс” АД
А възлиза
а на 2 065
5 хил. лв.,,
разпред
делен в 206
6 500 броя
я обикновен
ични, поим
менни акци
ии с право
о на глас и
ни безнали
номиналлна стойност 10 лв. за
а една акци
ия.
Среднос
списъчният
т брой на персонала,
п
нает по тр
рудово пра
авоотношен
ние към 31
1 декември
и
2021 г. е 7 лица.
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За отчет
тния период „Реал Финанс“
Ф
АД
Д е реализи
ирал прихо
оди в разм
мер на 1 10
01 хил. лв..
Кумулат
тивният резултат от дейността
д
е печалба в размер на
а 454 хил. ллв., а резул
лтатът след
д
отчитан
не на текущ
щия данък и данъчнитте временн
ни разлики е печалба в размер на
н 433 хил..
лв.
През 2021 г. Друж
жеството не е получава
ало държав
вни субсиди
ии.
Към 31 декември 2021 г. сум
мата на ак
ктивите на Дружество
ото възлиза
а на 4 766 хил. лв., а
финансо
овият резу
ултат след
д отчитанее на всички удръжк
ки е печа
алба – 433
3 хил. лв..
Доходно
остта на активите
а
(ф
финансов р
резултат/обща стойн
ност на акт
ктивите) за
а текущата
а
година е 0.09 лв.
Настоящ
щото опов
вестяване е изготв
вено на индивидуа
и
ална основ
ва въз основа
о
на
а
информ
мацията от
т годишни
ия одитир
ран финан
нсов отчет
т на „Реалл Финанс““ АД към
м
31.12.20
021 г.
Всички суми в тоззи докумен
нт са предсставени в хиляди
х
бълг
гарски лева
а, освен ак
ко изрично
о
не е ука
азано друго
о.
II. ИНФОРМАЦИЯ
Я ОТНОСНО ЦЕЛИТЕ
Е И ПОЛИ
ИТИКАТА НА
Н „РЕАЛ
Л ФИНАНС
С“ АД ВЪВ
В
ВРЪЗКА
А С УПРАВ
ВЛЕНИЕТО НА РИСКО
ОВЕТЕ (ЧЛ
Л. 47 ОТ РЕ
ЕГЛАМЕНТ
Т (ЕС) 2019
9/2033)
1. Стра
атегии и процедури
п
и за управл
ление на различни
р
категории
к
и рискове::
Политик
ката за ана
ализ и упра
авление на риска е ча
аст от обща
ата инвести
иционна по
олитика на
а
„Реал Ф
Финанс“ АД
Д. Дружес
ството се стреми къ
ъм осигуря
яване на ттемп на растеж
р
на
а
положит
телните фи
инансови резултати от дейнос
стта си, който
к
е съ
ъобразен с реалните
е
икономи
ически усл
ловия в ст
траната и е в съответствие с интереси
ите на акц
ционерите..
Увелича
аването на клиентска
ата база от професион
нални и ин
нституцион
нални инве
еститори, в
това чи
исло пенсионни фонд
дове, застр
рахователн
ни дружест
тва и другги е показ
зателно, че
е
Дружест
твото изгра
ажда и под
ддържа дов
верието им.
Дружест
твото е иззложено на
а различни
и видове рискове
р
по
о отношени
ие на дейността си..
Управле
ението на риска на Дружество
ото се осъщ
ществява от
о отговор
рните в Др
ружеството
о
лица в сътруднич
чество със Съвета н а директор
рите. Прио
оритет на ръководст
твото е да
а
очните и ср
редносрочн
ни парични
и потоци.
осигури краткосро
От стр
рана на ръководството на дружество
ото финан
нсовите р
рискове текущо
т
се
е
идентиф
фицират, измерват
и
и наблюдава
ат с помощ
щта на разл
лични конттролни механизми, за
а
да се определят адекватни
а
цени на ууслугите, предоставя
п
ни от друж
жеството, цената на
а
чените ресу
урси и да се оценят адекватно
о формите на поддър
ржане на свободните
с
е
привлеч
ликвидн
ни средства
а, без да се
е допуска н
неоправдан
на концентр
рация на д
даден риск.
Най-зна
ачимите фи
инансови рискове,
р
на
а които е иззложено Др
ружествотоо са:
1.1. Пазарен риск
р
Рискът, че справ
ведливата стойност или бъдещите пари
ични потооци на финансовия
я
инструм
мент ще вар
рират пора
ади промен
ните в паза
арните цени
и.
Пазарни
ият риск вк
ключва вал
лутен риск,, лихвен ри
иск или дру
уг ценови р
риск.
Валутен
н риск
По-голям
мата част
т от сделк
ките на Д
Дружествот
то се осъществяватт в българ
рски лева..
Дружест
твото е изложено на
н валутен
н риск при
и извършв
ване на ссделки с финансови
ф
и
инструм
менти, ден
номинирани
и в чужд
дестранна валута. При
П
извърш
шване на сделки в
чуждест
транна валу
ута възник
кват приход
ди и разход
ди от валут
тни операц
ции, които се отчитат
т
в печалб
бите или за
агубите за периода. Т
Такива експ
позиции са
а монетарн
ните активи
и и пасиви
и
на Друж
жеството, деноминир
д
ани във ва
алута, разл
лична от лева и евроо. На 10 юли
ю
2020 г..
Българи
ия беше оф
фициално поканена
п
д
да се включ
чи в ERM II и Банкоовия съюз на ЕС при
и
централлен курс на
а български
ия лев, фи ксиран на 1 евро=1.9
95583 лева
а. Съгласно
о данни на
а
Министе
ерство на финансите
е, споразум
мението за
а участие на
н българск
кия лев във
в ERM II е
придруж
жено от тв
върд ангаж
жимент на
а българск
ките власти
и да пров
веждат бла
агоразумни
и
икономи
ически пол
литики с це
ел запазван
не на икон
номическат
та и финан
нсовата ста
абилност и
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постигане на висо
ока степен
н на устойч
чива иконо
омическа конвергенц
к
ция. С цел избягване
е
ето на прек
комерен ри
иск от про
омяна на ку
урса на лева спрямо валути, ра
азлични от
т
поемане
евро, Д
Дружествот
то държи ликвиднитте си ресу
урси преди
имно в лев
ва. Инвест
тиционния
я
посредн
ник поддъ
ържа сра
авнително малка валутна
в
ек
кспозиция,, деномин
нирана в
чуждест
транна вал
лута различ
чна от лев
ва и евро, и няма съ
ъществени задължени
ия в друга
а
валута о
освен бълга
арски лева.
Излаган
нето на рис
ск от пром
мени във ва
алутните курсове
к
вар
рира в зави
исимост от
т обема на
а
извърше
ените меж
ждународн
ни сделки и налич
чието на потенциал
ални геопо
олитически
и
проблем
ми.
Лихвен риск
Лихвени
ият риск е текущият
т или потен
нциален ри
иск от про
омяна на д
дохода и капитала
к
в
резултат
т на неблаггоприятно изменение в основни
ите лихвени
и равнища.. Той се изр
разява във
в
възможн
ността при
иходите да
а бъдат н
намалени или
и
разход
дите увели
ичени в ре
езултат на
а
настъпи
или изменен
ния в нива
ата на лихв
вените проц
центи, свър
рзани с кон
нкретни по
озиции.
Към мом
мента клие
енти на „Ре
еал Финансс” АД не притежават
п
т такива ин
нструменти
и и затова
а
влияние
ето на лихв
вените нива
а не застра
ашава пряк
ко стойност
тта на порттфейлите им.
и
Политик
ката на Дружествот
Д
то е насоч
чена към минимизи
иране на лихвения риск при
и
дългосро
очно фина
ансиране. Всички
В
инв
вестиции в облигации
и на Дружееството, се
е изплащат
т
на базат
та на фикс
сирани лихв
вени процеенти.
Други ц
ценови рискове
Ценовия
ят риск пре
едставлява
а вероятносст от реали
изиране на загуби в р
резултат от промени в
цените н
на финансо
овите инст
трументи. С
Стойността
а на финансовите инсструменти, допуснати
и
до търго
овия на ре
егулиран пазар,
п
се оп
пределя от
т търсенето
о и предла
агането, а цената им
м
може да
а нараства или намал
лява. Ценитте могат да
а претърпя
ят резки коолебания и да паднат
т
под цената, на коя
ято инвести
иторите са
а ги придоб
били. Борсо
овата цена се влияе от
т публично
о
ени корпор
ративни съ
ъбития и ф
финансови резултати,, които моггат да се окажат
о
по-оповесте
слаби от очакв
ванията на
н
пазара
а. Върху цената могат да
а оказват
т влияние
е
кономическ
ки данни, общите тен
нденции на пазара, доходностт
д
та на алтер
рнативните
е
макроик
инвести
иции и другги съществ
вени факто
ори, касаещ
щи дейностт
та на друж
жеството в частност и
на икон
номиките, като
к
цяло.
Дружест
твото е изл
ложено на други
д
цено
ови рискове
е във връзк
ка с притеж
жаваните финансови
ф
и
инструм
менти в негговия инвес
стиционен портфейл.
1.2. Кредитен
н риск
Кредитн
ният риск означава
о
риск
р
от неи
изпълнение
е на задълж
жение на на
асрещната
а страна по
о
договор, сключен с инвестиц
ционния по средник, в резултат на
н който за
а същия е възникнала
в
а
на експози
иция. Дейс
стващата нормативн
на уредба в Българ
рия, съгла
асно която
о
кредитн
подобни
и сделки са
с допусти
ими, значи
ително огра
аничава сл
лучаите, в които би
и могъл да
а
възникн
не кредитен
н риск за инвестицио
и
онния посредник.
Дружест
твото редовно следи за неизпъллнението на
н задължен
нията на ссвои клиент
ти и други
и
контраггенти, уста
ановени ин
ндивидуалн
но или на групи, и използва ттази информация за
а
контролл на креди
итния риск
к. Когато разходите не са пре
екалено ви
исоки, се набавят и
използва
ат данни за
з кредитен
н рейтинг от външни
и източниц
ци и/или ф
финансови отчети на
а
клиенти
ите и други
ите контра
агенти. Поллитика на Дружество
ото е да иззвършва транзакции
и
само с контраген
нти с доб
бър кредиттен рейти
инг. Към датата
д
на
а финансо
овия отчет
т
Дружест
твото няма
а предостав
вени собсттвени фина
ансови активи като ообезпечение по други
и
сделки.
При осъ
ъществяван
не на своят
та дейност Дружество
ото не е изл
ложено на значителен
н кредитен
н
риск, тъ
ъй като понастояще
п
ем не пред
длага и не
е ползва кредитни
к
ууслуги. Фи
инансовите
е
активи на „Реал Финанс“
Ф
АД включват следните основни
о
групи: финан
нсови инст
трументи в
иционен портфейл, па
арични сред
дства и взе
емания от клиенти.
к
инвести
Инвести
ициите във
в финансов
ви инструм
менти в по-голямата си
с част са в безналични ценни
и
книжа, съхранявани в Центр
рален Депоззитар АД – депозитар
рна институуция.
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Парични
ите средст
тва на Дру
ужеството и разплащ
щателните операции са съсред
доточени в
четири банки. Кр
редитният риск отн
носно пари
и и парич
чни еквив
валенти се счита за
а
ствен, тъй като конт
трагентите са банки с добра ре
епутация. С
з
е
несъщес
Съгласно законовите
разпоре
едби е необходимо предварител
п
нансови реесурси от страна на
а
лно наличие на фин
клиенти
ите при извършване на сделки
и с финанс
сови инстр
рументи. То
Това се про
оследява и
контроллира теку
ущо, съгла
асно уста
ановената политика
а и вътр
решни пр
равила на
а
инвести
иционния посредник.
п
Текущо и своевремен
нно се извъ
ършва прегглед на поз
зициите по
о
клиенти
и и получен
ните парич
чни средств
ва, като се
е съблюдав
ва да е наллице равне
ение и при
и
необход
димост се извършва анализ.
По отношение на търговскит
т
те и други в
вземания Дружествот
Д
то не е излложено на значителен
з
н
ен риск къ
ъм нито един отделен
н контрагент или към
м група отт контраген
нти, които
о
кредите
имат сходни харак
ктеристики
и. На базатта на истор
рически показатели, р
ръководств
вото счита,,
итната оце
енка на тър
рговски взеемания, кои
ито не са с изтекъл па
адеж, е доб
бра.
че креди
Управле
ението на риска
р
вклю
ючва изполлзването на
а механизм
ми за монитторинг на паричните
е
потоци в дружеств
вото и огра
аничаване н
на възможн
ностите за възникван
не на нови вземания.
В друже
еството същ
ществува риск от невъ
ъзможност
т да бъдат събрани
с
на
атрупани вз
земания от
т
контраггенти и дру
уги насрещ
щни страни
и, което би довело до необходим
мост от обе
езценка на
а
вземане
ето и транс
сформирането му в за
агуба за дру
ужеството. Възможноостта за обе
езценка на
а
вземане
е е обвързан
на с правния аспект н
на защитат
та на права
ата на Друж
ужеството.
1.3. Ликвиден
н риск
Ликвидн
ният риск възниква във връзк
ка с осигу
уряването на средств
ва за дейн
ностите на
а
Дружест
твото и управлениет
у
то на негговите поззиции. Той
й има двее измерени
ия - риск
к
Дружест
твото да не
н бъде в състояниее да посрещне задъл
лженията сси, когато те станат
т
изискуеми и риск от невъзмо
ожност Друужеството да
д реализи
ира свои ак
ктиви при подходяща
п
а
ви срокове..
цена и в приемлив
Ликвидн
ността зав
виси главно
о от налич
чието в Др
ружеството
о на парич
чни средст
тва или на
а
съответн
ните им алт
лтернативи.
Стратеггията за спр
равяне с ли
иквидния р
риск е прав
вилното упр
равление н
на парични
ите потоци.
Методит
те за контр
рол и управ
вление на лликвидния риск са как
кто следва::
 в
внимателно
о следене на тенден циите на пазарите на финанссови инструменти в
Българи
ия, Еврозон
ната и в све
етовен план
н;
 е
ежедневно управлени
у
е и планир
ране на оборотните ср
редства и п
паричните потоци;
п
 п
поддържане
е на дост
татъчен за
апас от па
арични сре
едства, кооито да пр
ревишават
т
краткос
срочните за
адължения;;
 н
наблюдение
е на пазар
ра на фин
нансови ин
нструменти
и и основн
но позиции
ите, чиято
о
ликвидн
ност намаля
ява и при нужда
н
нам
маляване ил
ли освобожд
даване от ттези позиц
ции.
 о
оптимизаци
ия на опера
ативните р
разходи на посредника.
През 2021 г. Друж
жеството генерира и р
разполага с достатъчн
но собствен
ни оборотни средства
а
ползвал при
ивлечен ка
апитал. Тек
кущо матур
ритетът и своевремен
с
нното осъщ
ществяване
е
и не е п
на плащ
щанията се
е следи от финансов о-счетовод
дния отдел,, като се п
поддържа ежедневна
а
информ
мация за на
аличните па
арични среедства и пр
редстоящит
те плащани
ия.
1.4. Операцио
онен риск
Операци
ионен риск
к е вероятн
ност от пон
насяне на загуба, произтичаща
а от неадек
кватни или
и
неправи
илни вътрешни проце
едури, недо
обре функц
циониращи
и вътрешни
и процеси и системи,,
умишлен
ни и нево
олни греш
шки на длъ
ъжностни лица, или
и поради външни събития.
с
В
случаите
е, че загубите в рез
зултат на събития свързани
с
с горното изречение
е водят до
о
извършв
ване на юр
ридически разходи, тто тези разх
ходи следва
а да се раззглеждат ка
ато правен
н
риск. З
За огранич
чаване на операцион
нният рис
ск се пров
веждат сисстемни обу
учения на
а
персона
ала от Отде
ела за норм
мативно съ
ъответствие
е съвместно със служ
жителя от Управление
У
е
на риск
ка. Стрикт
тно се след
дят изменеенията в нормативна
н
ата уредба
а и своевр
ременно се
е
прилага
ат в операти
ивната дей
йност на по
осредника.
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1.5. Риск от концентрац
к
ция
Рискът от концент
трация въз
зниква при
и установя
яване или нарастване
н
е на експоз
зиции към
м
всяка насрещна ст
трана, вкл
лючително към централни съкон
нтрагенти; към групи
и свързани
и
ни страни и други. Ри
искът от ко
онцентраци
ия възникв
ва и от при
илагането на
н техники
и
насрещн
за нама
аляване на
а кредитни
ия риск. За
а огранича
аване на този
т
вид ри
иск инвест
тиционния
я
посредн
ник осъщес
ствява ежед
дневно наб
блюдение на
н експозициите си в инвестиц
ционния си
и
портфей
йл, с оглед неговата диверсифик
д
кация при необходимост.
1.6. Репутаци
ионен риск
к
Репутац
ционният риск се свързва с понасянето на за
агуба, пор
ради поте
енциалната
а
възможн
ност от спа
адане на об
бщественотто доверие и отрицате
елното възп
приемане на
н имиджа
а
на инв
вестиционн
ния посре
едник от страна на клиент
ти, контр
рагенти, акционери,
а
,
инвести
итори и регулаторн
р
ни органи в резулт
тат на неблагоприя
н
ятна и увреждаща
у
а
репутац
цията инфо
ормация, негативни
н
публикаци
ии или изяв
вления в ссредствата за масова
а
комуник
кация, касаещи Друж
жеството, к
които могат
т да причи
инят намалление на кл
лиентската
а
база и/или на пр
риходите на
а „Реал Фи
инанс“ АД. Репутационният ри
иск се отра
азява и на
а
ността за
а установя
яване на нови па
артньорства
а, реализи
иране на услугите,,
възможн
привлич
чането на нови
н
и задъ
ържането н
на настоящ
щите си кли
иенти. За оограничава
ане на този
и
вид рис
ск инвестиц
ционния посредник ссе стреми да
д поддърж
жа коректн
ни взаимоо
отношения
я
със свои
ите контра
агенти, да запази
з
в дъ
ългосрочен
н план дове
ерието им и да предл
лага своите
е
услуги п
при конкур
ренти услов
вия.
2. Стру
уктура и организац
ция на зве
еното за управление
у
е на риска
а
За да отговори на изиск
кванията за капита
аловата ад
декватностт и ликви
идност на
а
инвести
иционните посредниц
ци, „Реал Ф
Финанс“ АД
Д има назн
начен служ
жител „Упра
авление на
а
риска“, който се от
тчита пряк
ко пред рък
ководството
о.
Непосре
едствените отговорности на служ
жител „Упр
равление на
а риска“ са
а, както сле
едва:


П
Подпомага с конкрет
тни разраб
ботки инве
естиционни
ия посредн
ник при определяне
о
е
с
стратегията
а и полити
иката по управление на риск
ка, на лим
митите за сделки на
а
в
вътрешните
е и междун
народните пазари и пределно
п
допустимит
д
те нива по основните
е
в
видове рис
ск. Служит
телят във всеки еди
ин момент
т е в състтояние да представи
и
ц
цялостен преглед
п
на
а всички рискове, на които
о е излож
жен инвест
тиционния
я
п
посредник;



И
Изготвя об
босновани предложеения за актуализира
ане или уусъвършенстване на
а
п
политиката
а за управле
ение на ри
иска;



Н
Наблюдава, анализир
ра, оценяв а и измер
рва текущо
о риска, в т.ч. спаз
зването на
а
о
определени
ите лимити или надвиш
шаването им.
и



П
Подпомага други звена в и
инвестицио
онния пос
средник
к
количествен
но измерим
мите и неиззмеримите рискове;



А
Адаптира готови
г
мод
дели за иззмерване на риска и наблюд
даване на рисковите
е
ф
фактори въ
ърху дейнос
стта на инв
вестиционн
ния посред
дник;



И
Изготвя и внася за разглеждан
р
не, обсъжда
ане и прие
емане от р
ръководния
я орган на
а
и
инвестицио
онния поср
редник еди
ин път год
дишно докл
лад за състтоянието на
н риска и
д
дейността на
н служите
еля от Упра
авление на
а риска през предход
дния перио
од, в който
о
п
посочва кон
нстатирани
ите непълн
ноти и несъ
ъответствия
я, както и предприет
тите мерки
и
зза отстран
няването им,
и
относн
но политик
ките и процедурите за установяване и
у
управление
е на рисков
вете в съотв
ветствие с допустимото ниво на
а риск.

п
при

опред
деляне

на
а

3. Поли
итики за хеджиран
не на рис
ска и стр
ратегии и процеси за наблю
юдение на
а
постоя
янната еф
фективнос
ст на проц
цесите по
о хеджиран
не и редук
кция на ри
иска
Процесъ
ът по устан
новяването
о, управлен
нието и на
аблюдаване
ето на риск
ковете има
а за цел да
а
редуцир
ра влиянието на външ
шните и въ
ътрешните рискови фактори
ф
вър
рху дейнос
стта на ИП
П
„Реал Ф
Финанс” АД
Д, включит
телно на рисковете произтичащи от м
макроиконо
омическата
а
среда.
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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
риска;
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 управление на ср
редствата п
при контро
ола на риск
ка.
Измерва
ането, ана
ализиранет
то и набллюдаването
о на риск
ковите фак
ктори 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
ръководството. 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.
III. ИНФ
ФОРМАЦИ
ИЯ ЗА ПРА
АВИЛАТА ЗА УПРАВ
ВЛЕНИЕ (ЧЛ. 48 ОТ
Т РЕГЛАМ
МЕНТ (ЕС))
2019/20
033)
Съгласн
но изискван
нията на ЗПФИ
З
Друж
жеството се
с предста
авлява и уп
правлява от
о двама –
изпълни
ителен дире
ектор и про
окурист заеедно.
ИП „Ре
еал Финан
нс” АД пр
рилага по
олитика за
а подбор и оценка
а на при
игодността..
Инвести
иционният посредник
к се стрем и да гаран
нтира, че всички
в
члеенове на ръководния
я
орган и лицата, заемащи
з
ключови
к
по
озиции, се
е ползват с добра реепутация, са честни,,
почтени
и и незави
исими, без
з оглед на
а задължен
нията и от
тговорносттите на ко
онкретната
а
длъжнос
ст, притеж
жават дост
татъчно зн
нания, умения и опи
ит за изпъ
ълнението на своите
е
задълже
ения и посвещават, с оглед ззаеманата от тях дл
лъжност, д
достатъчно време на
а
изпълне
ението на задължения
ята си в Др
ружеството.
Целите на този подбор
п
са изпълнени
и при наст
тоящия състав на ръ
ъководния
я орган на
а
твото.
Дружест
Инвести
иционният посредник прилага
а политика
а за насър
рчаване н
на многооб
бразието в
ръковод
дния орган
н, за да по
оощри подд
държането на разноо
образна гр
рупа от чле
енове. При
и
наемане
ето на член
новете на ръководни
ия орган, Дружествот
Д
то се стрем
ми да вклю
ючи широк
к
диапазо
он от каче
ества и ко
омпетенции
и, за да се
с осигурят
т разнообр
разни глед
дни точки,,
професи
ионален, управленск
у
и и социа
ален опит, и да се способств
ва за фор
рмиране и
изразяване на неза
ависими ст
тановища и стабилен процес на вземане на
а решения.
Съставъ
ът на ръков
водния оргган следва да отразява знаният
та, уменият
ята и опита
а, които са
а
необход
дими за иззпълнението на негов
вите отгово
орности. Това
Т
означа
ава, че ръ
ъководният
т
орган ко
олективно следва да разбира
р
вд
достатъчна
а степен онези области
и, за които
о членовете
е
носят к
колективна
а отговорно
ост, и да притежава
а уменията за ефек
ктивно упр
равление и
контролл на ИП, вк
ключително следните а
аспекти:
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д
дейността на
н ИП и осн
новните ри
искове, кои
ито са свърз
зани с нея;;
в
всяка от съ
ъщественит
те дейности
и на ИП;
с
съответни области
о
на секторна/ финансова
а компетен
нтност, вклю
ючително финансови
ф
и
и капиталов
ви пазари, платежосп
пособност и модели;
ф
финансова отчетност и докладва
ане;
у
управление
е на риска, нормативн
но съответс
ствие и вът
трешен оди
ит;
и
информаци
ионни техно
ологии и си
игурност;
м
местни, реггионални и световни п
пазари, ако
о е прилож
жимо;
п
правната и регулаторн
ната среда
а;
у
управленск
ки умения и опит;
с
способностт
та да плани
ира стратеггически;
у
управление
ето на ме
еждународн
ни/национ
нални груп
пи и риск
рзани със
с
кове, свър
с
структурите
е на групит
те, ако е пр
риложимо.

Инвести
иционният посредник
к не е създ
дал отделен комитет за подбор, ттъй като не
н отговаря
я
на дефи
иницията за
а значим посредник,
п
съгласно пар.
п
1, т. 74
4 от ДР на З
ЗПФИ.
Служите
ел „Управ
вление на риска“ и
изготвя го
одишен доклад,
ръковод
дния орган в срок до 15-то число
о на месец февруари.
IV. ИНФ
ФОРМАЦИ
ИЯ
2019/20
033)

ЗА

СО
ОБСТВЕНИ
ИЯ

КАПИ
ИТАЛ

(ЧЛ..

49

коойто

ОТ

предо
оставя

РЕГЛАМЕНТ

на
а

(ЕС))

Към 31.12.2021 г.
г собствен
ните средсттва на „Ре
еал Финанс“ АД са формирани само от
т
Капиталл от първи ред.
Образе
ец EU IF CC
C1.01 - Състав на иззискуемия
я собствен
н капитал
а

б
Изт
точник въз основа
о
на
рефер
рентните номера/букви
Стойност
ти в
на ст
татиите от сч
четоводния
хил. лв
в.
бааланс в одитираните
финансови отчети
о
Ба
азов собствен
н напитал от
т първи ред (БСК1):
(
инстр
рументи и реезерви
1

СОБС
СТВЕН КАПИ
ИТАЛ

2 206

2

КАПИТАЛ ОТ ПЪ
ЪРВИ РЕД

2 206

3

БАЗО
ОВ СОБСТВЕ
ЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ Р
РЕД

2 206

4

Изпллатени изцяло
о капиталови инструменти
и

Бележк
ка 10.1. от Од
дитиран
2 065 отчет зза финансово
ото състояние
към 31
1.12.2021 г.

5

Прем
мийни резерви
и от емисии

6

Нера
азпределена печалба
п

7

Натр
рупан друг все
еобхватен дох
ход

8

Другги резерви

9

Малц
цинствено уча
астие, призна
ато в БСК1

Бележк
ка 10.2. от Од
дитиран
185 отчет зза финансово
ото състояние
към 31
1.12.2021 г.

10 Коре
екции на БСК
К1 вследствие на пруденциа
ални филтри
11 Другги средства
12
13

БЩО ПРИСПА
АДАНИЯ ОТ БАЗОВИЯ СОБ
БСТВЕН
(–)ОБ
КАПИ
ИТАЛ ОТ ПЪР
РВИ РЕД
(–)С
Собствени инс
струменти на
а БСК1

14

(––)Преки позиц
ции в инструм
менти на БСК
К1

15

(––)Непреки поззиции в инстр
рументи на Б СК1

16

-44

(––)Синтетични
и позиции в ин
нструменти н
на БСК1

17

(–)З
Загуби за теку
ущата финанс
сова година

18

(–)Р
Репутация

19

(–)Д
Други нематер
риални актив
ви
8
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(–)О
Отсрочени данъчни активи
и, които се осн
новават на
20 бъдещ
т на временни
и разлики, безз
ща печалба и не се дължат
свързаните данъч
чни пасиви
(–)К
Квалифицира
ано дялово уча
астие извън ф
финансовия
21 секто
ор, чийто разм
мер превишава 15 % от со
обствения
капи
итал
(–)О
Общ размер на
н квалифици
ираното дялов
во участие в
22 пред
дприятия, разл
лични от пред
дприятия от ф
финансовия
секто
ор, който превишава 60 % от собствени
ия капитал
(–)И
Инструменти на БСК1 на предприятия
п
о
от
23 фина
ансовия секто
ор, в които ин
нституцията н
няма
значителни инвес
стиции

Бележк
ка 5 от Одити
иран отчет за
-44 финан
нсовото състоя
яние към
31.12.2
2021 г.

(–)И
Инструменти на БСК1 на предприятия
п
о
от
24 фина
ансовия секто
ор, в които ин
нституцията и
има
значителни инвес
стиции
25
26
27
28
29
30
31
32

Активи на пен
нсионен фонд
д с предвариттелно
(–)А
опред
делен размер на пенсията
(–)Д
Други приспа
адания
енти на капит
тала, приспад
дания и
БСК1: други елеме
корекции
ДОП
ПЪЛНИТЕЛЕН
Н КАПИТАЛ ОТ
О ПЪРВИ РЕ
ЕД
о, пряко емити
ирани капита
алови
Изпллатени изцяло
инст
трументи
Прем
мийни резерви
и от емисии

0

БЩО ПРИСПА
АДАНИЯ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛН
Д
ЛНИЯ
(–)ОБ
КАПИ
ИТАЛ ОТ ПЪР
РВИ РЕД

0

(–)С
Собствени инс
струменти на
а ДК1

33

(––)Преки позиц
ции в инструм
менти на ДК1
1

34

(––)Непреки поззиции в инстр
рументи на Д
ДК1

35

(––)Синтетични
и позиции в ин
нструменти н
на ДК1
(–)И
Инструменти на ДК1 на пр
редприятия отт финансовия
я
36 секто
ор, в които ин
нституцията няма
н
значителлни
инве
естиции
(–)И
Инструменти на ДК1 на пр
редприятия отт финансовия
я
37 секто
ор, в които ин
нституцията има
и
значителн
ни
инве
естиции
38
(–)Д
Други приспа
адания
39

Допъ
ълнителен кап
питал от първи ред: други еелементи на
капи
итала, приспад
дания и корек
кции

40 КАПИТАЛ ОТ ВТО
ОРИ РЕД
о, пряко емити
ирани капита
алови
Изпллатени изцяло
41
инст
трументи
42 Прем
мийни резерви
и от емисии

0

43 (–)ОБ
БЩО ПРИСПА
АДАНИЯ ОТ КАПИТАЛА ОТ ВТОРИ РЕД
44

(–)С
Собствени инс
струменти на
а К2

45

(––)Преки позиц
ции в инструм
менти на К2

46

(––)Непреки поззиции в инстр
рументи на К2
2

47

(––)Синтетични
и позиции в ин
нструменти н
на К2
(–)И
Инструменти на К2 на пред
дприятия от ф
финансовия
48 секто
ор, в които ин
нституцията няма
н
значителлни
инве
естиции
(–)И
Инструменти на К2 на пред
дприятия от ф
финансовия
49 секто
ор, в които ин
нституцията има
и
значителн
ни
инве
естиции
50

итал от втори ред: други ел
лементи на ка
апитала,
Капи
прис
спадания и ко
орекции

9
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Образе
ец EU ICC2
2: Собствен
н капитал
л: равнение
е на изиск
куемия соб
бствен кап
питал със
счетов
водния бал
ланс в одитираните финансов
ви отчети
а

б

в

Счетов
воден баланс
с
съ
ъгласно
публи
икуваните/
оди
итираните
финан
нсови отчети
и

В регуллаторния
обхв
ват на
консоли
идацията

Препратка
към EU I
CC1

Към
м края на
периода
п

Към к
края на
пери
иода

Активи — представени
и по класове
е активи в съ
ъответствие със счетово
одния баланс
св
публ
ликуваните/
/одитиранит
те финансови
и отчети
1 Маши
ини, съоръжен
ния и нематер
риални активи
и
2 Дългос
срочни финан
нсови активи

7
2 19
90

3 Други дългосрочни активи

ред
р 23

53
5

4 Отсроч
чени данъчни
и активи

3

5 Търгов
вски и други вземания

37
3

6 Парич
чни средства

2 47
76

Общо активи

4 76
66

Пасиви — представени
и по класове
е пасиви в съ
ъответствие със счетово
одния баланс
св
публ
ликуваните/
/одитиранит
те финансови
и отчети
1 Задълж
жения към пе
ерсонала

25
2

2 Търгов
вски и други задължения

1 99
99

3 Задълж
жения към св
вързани лица

39
3

4 Задълж
жения за дан
нъци върху печалбата
Общо пасиви

20
2
2 08
83

Собствен
н капитал на акционерите
1 Акцио
онерен капита
ал
2 Резерв
ви
3 Печалба (Непокрита загуба)
Общо собствен ка
апитал на акц
ционерите

2 06
65

ред
р 4

18
85

ред
р 8

43
33
2 68
83

Основни
ите характе
еристики на
н емитира
аните от “Ре
еал Финанс
с“ АД собсттвени инстр
рументи са
а
предста
авени в таблицата по--долу:
Образе
ец EU I CCA
A: Собстве
ен капитал
л: основни
и характер
ристики на
а емитира
аните от
инвест
тиционния
я посредни
ик собстве
ени инструменти
а
Свободен текст
1

Емитент

Реал Фина
анс АД

2

ивидуален ид
дентификатор
р (например C
CUSIP, ISIN ил
ли идентифик
каторът
Инди
на B
Bloomberg за частно
ч
предла
агане)

BG110008
82053

3

Публлично или час
стно предлага
ане

4

Прилложима за ин
нструмента пр
равна уредба (или уредби)

Частно пред
длагане
Българско право
О
Обикновени, поименни,
п
безн
налични, с пр
раво на глас,
своббодно прехвър
рляеми акции

5

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

6

йност, призна
ата в изискуем
мия капитал ((парична един
ница в милиони,
Стой
към последната дата,
д
към коят
то се съставя докладът)

7

Номинална стойн
ност на инстру
умента

10 лв
в.

8

Емисионна цена

10 лв
в.

9

Цена
а на обратно изкупуване

10

Счет
товодна класификация

2 065 хил
л. лв.

не се при
илага
Акционерен капитал
0
10
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1998 - 2003
3 - 2004
06.07.2011 г.
03.01.2019 г.

11

Първ
воначална да
ата на емитиране

12

Безс
срочен или срочен

чен
безсроч

13

Първ
воначален пад
адеж

без пад
деж

14

можност за пр
редварително обратно изкуупуване от ем
митента, която
о
Възм
подллежи на предв
варително одо
обрение от на
адзорните орггани

15

нтуална дата на предварит
телното обратн
тно изкупуван
не, условни да
ати и
Евен
разм
мер

не се при
илага

16

Послледващи дати
и на предвари
ително обратно
о изкупуване, ако е прилож
жимо

не се при
илага

да

Купо
они / дивиден
нти
17

Фиксиран или пла
аващ дивиден
нт/купон

не се при
илага

18

Став
вка на купона
а и свързани с нея индекси
и

не се при
илага

19

Нали
ичие на механ
низъм за преу
установяване изплащането
о на дивидент
ти

не

20

на, частична или никаква свобода на деействие (от гл
ледна точка на
а
Пълн
моме
ента)

не се при
илага

21

на, частична или никаква свобода на деействие (от гл
ледна точка на
а
Пълн
разм
мера)

не се при
илага

22

Нали
ичие на „step up“ механизъ
ъм или друг сттимул за обра
атно изкупува
ане

23

Неку
умулативни или
и кумулатив
вни

некумулат
тивен

24

Подллежи или не на
н преобразув
ване

не п
подлежи на пр
реобразуване

25

Ако подлежи на преобразуване
п
е — задейства
ащите преобр
разуването фа
актори

не се при
илага

26

Ако подлежи на преобразуване
п
е — изцяло илли частично

не се при
илага

27

Ако подлежи на преобразуване
п
е — ставка на
а преобразува
ането

не се при
илага

28

Ако подлежи на преобразуване
п
е — дали това
а е задължително, или не.

не се при
илага

29
30

п
е — видът инсструмент, в който
к
инструм
ментът
Ако подлежи на преобразуване
же да бъде пре
еобразуван
мож
п
е — емитентъ
ът на инструмента, в който
Ако подлежи на преобразуване
трументът се преобразува
инст

не

не се при
илага
не се при
илага

31

Възм
можности за обезценка
о

32

Ако се обезценява
а — задейства
ащи обезценк
ката фактори

не се при
илага

33

Ако се обезценява
а — изцяло ил
ли частично

не се при
илага

34

Ако се обезценява
а — с постоян
нна сила или в
временно

не се при
илага

35

Ако обезценката е временна — описание на
а механизма за
з положителн
на
оценка
прео

не се при
илага

36
37
38

Хара
актеристики, за които е установено несъ
ъответствие с нормативни
ите
изис
сквания през преходния пе
ериод.
да“, се посочв
ват характери
истиките, за които
к
е устано
овено
Ако отговорът е „д
ъответствие с нормативнит
те изисквания
я.
несъ
Връззка за достъп до пълните ред
р и условия на инструмен
нта (указване)

не

не
не се при
илага
не се при
илага

(1) О
Отбележете „Н
Не се прилага“, ако въпросъ
ът не е относи
им.

V. ИНФОРМАЦИЯ
Я ЗА КАПИ
ИТАЛОВИТ
ТЕ ИЗИСК
КВАНИЯ (ЧЛ. 50 ОТ
Т РЕГЛАМ
МЕНТ (ЕС))
2019/20
033)
„Реал Фи
инанс” АД поддържа постоянно
о вътрешен
н капитал в размер, в
вид и разп
пределение,,
така че да е адекв
ватен за пок
криване на
а рисковете
е, на които
о е или мож
же да бъде изложен, в
мост от сте
епента и характера
х
на тези рискове
р
и поддържан
не на наст
тоящите и
зависим
бъдещит
те дейност
ти. Дружест
твото приллага надежд
ждни и ефек
ктивни стр
ратегии и процеси
п
за
а
постоян
нно оценява
ане и подд
държане на
а размера и разпредел
лението на
а вътрешни
ия капитал,,
така че да е адекв
ватен за покриване на
а рисковет
те, на които
о е или мож
же да бъде изложено,,
в завис
симост от степента и характеера на теззи рискове
е, съобразн
но изискванията на
а
11
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Регламент (ЕС) 20
019/2033 и Директив
ва (ЕС) 201
19/2034 на
а Европейсския парла
амент и на
а
от 27 Ноем
мври 2019 година.
г
Съвета о
ИП „Реа
ал Финанс
с” АД изчи
ислява необ
бходимия капитал за покрива
ане на кап
питаловите
е
изисква
ания съглас
сно чл. 11, параграф 1 от Регла
амент (ЕС) 2019/2033
3, като най
й-високата
а
от следн
ните стойно
ости:
а) изиск
кването възз основа на
а постоянни
ите общи разходи
р
за предходнат
п
та година;
б) изиск
кването за постоянен
п
минимален
н капитал;
в) изиск
кването възз основа на
а К-фактор
ри.
IF 02.01 - КАПИТАЛО
ОВИ ИЗИСКВАНИЯ (IF2.1))
Редове
0010

Стойност
С

Е
Елемент

0010

Капиталово изискване

293
3

0020

Изискване за постоянен минимален
н капитал

293
3

0030

Изискване за постоянн
ните общи ра
азходи

152
2

0040

Общо изискване въз ос
снова на K-фа
акторите

92
2

Преходни капиталови
к
изисквания
и
0050

Преходно иззискване въз основа
о
на кап
питаловите иззисквания по РКИ

0060

Преходно иззискване въз основа
о
на изи
искванията за
а постоянните
е общи разход
ди

0070
0080
0090
0100

Преходно иззискване за ин
нвестиционни
и посредници
и, които преди
и това са били
и обект
само на изис
скване за нач
чален капиталл
Преходно иззискване въз основа
о
на изи
искването за начален
н
капитал при издав
ването
на лиценз
Преходно иззискване за ин
нвестиционни
и посредници
и, които нямат
т лиценз за
предоставян
не на определе
ени услуги
Преходно иззискване в размер на най-м
малко 250 000
0 EUR
Поясняващ
щи позиции

0110

Допълнителн
но капиталово
о изискване

0120

Препоръка за
з допълнител
лен собствен к
капитал

0130

Общо капиталови изисквания

293
3

Към 31.12.2021 г.
г инвестиционният посредник
к изпълняв
ва надзорн
ните изиск
квания на
а
019/2033, според
с
кои
ито съотнош
шението на базовия собствен капитал
к
от
т
Регламент (ЕС) 20
ва да е не
н по-маллко от 56 % от об
бщото кап
питалово изискване,
и
,
първи ред трябв
шението на
а капитала
а от първи
и ред трябв
ва да е не
е по-малкоо от 75 % от общото
о
съотнош
капиталлово изискв
ване, а съо
отношениетто на собст
твения кап
питал - не по- малко от 100 %,,
със знач
чително пре
евишение.
IF 02.02 - КАПИТАЛО
ОВИ СЪОТНО
ОШЕНИЯ (IF2
2.2)
Редове
е

Елемент

0010

Съотноше
ение на БСК1

0020

Излишък (+)/Недостиг (-) на БСК1

0030

Съотноше
ение на капит
тала от първи ред

0040

Излишък (+)/Недостиг (-) на капиталла от първи ред

0050

Съотноше
ение на собств
вения капитал
ал

0060

Излишък (+)/Недостиг (-) на общия к
капитал

Стойност
С
0010
752
2
2 041
1
752
2
1 985
5
752
2
1 912
2

VI. ИЗИ
ИСКВАНЕ ЗА
З МИНИМ
МАЛЕН ПО
ОСТОЯНЕН
Н КАПИТАЛ
Л
Изисква
ането за по
остоянен минимален
м
капитал е той да е равен
р
най-м
малко на размера
р
на
а
начални
ия капитал, посочен в член 9 отт Директив
ва (ЕС) 201
19/2034. П
При „Реал Финанс“
Ф
АД
Д
изисква
ането е 250 000 EUR.
2
12
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VII. ИЗ
ЗИСКВАНЕ
Е ВЪЗ ОСНОВА НА
А ПОСТОЯ
ЯННИТЕ ОБЩИ
О
РАЗ
ЗХОДИ (Ч
ЧЛ. 50 ОТ
Т
РЕГЛАМ
МЕНТ (ЕС) 2019/2033
3)
Изисква
ането въз основа
о
на постояннит
п
те общи ра
азходи е ра
азмерът им
м да е минимум една
а
четвърт
т от постоя
янните общ
щи разходи
и за предх
ходната го
одина. Съгл
гласно разр
работените
е
Регулато
орни техни
ически стан
ндарти за изисквани
ия за собствен капита
ал за инвестиционни
и
посредн
ници въз ос
снова на фиксирани р
режийни разходи
р
за допълване
д
на изчисля
яването на
а
изисква
ането, се вк
ключват на
ай-малко слледните еле
ементи, под
длежащи на
а приспада
ане:
а) преми
ии за персо
онала и др
руго възнагграждение, доколкото
о те зависят
ят от нетнат
та печалба
а
на инвестиционни
ия посредни
ик за съотв
ветната год
дина;
б) дял на
а служител
лите, дирек
кторите и п
партньорите
е в печалба
ата;
в) друга
а заделена печалба и други про менливи ел
лементи на
а възнаграж
ажденията дотолкова,,
доколко
ото те са изцяло дискр
реционни;
г) споде
елени дълж
жими комисиони и такси, ко
оито са пр
ряко свърззани с взе
емания по
о
комисио
они и так
кси, които са включ
чени в общите прих
ходи, и коогато плащ
щането на
а
дължим
мите комиси
иони и так
кси е обвър
рзано с фа
актическото
о получава
ане на взем
манията по
о
они и такси
и;
комисио
д) такси
и на обвърззани агенти
и;
е) еднок
кратни разх
ходи от дей
йности, кои
ито не са об
бичайни.
Постоян
нните общи
и разходи за 2020 г. ф
формират следните
с
ка
апиталови и
изисквания
я:
IF 03.00 - ИЗЧИСЛЯВ
ВАНЕ НА ИЗИ
ИСКВАНЕТО З
ЗА ПОСТОЯН
ННИТЕ ОБЩИ
И РАЗХОДИ ((IF3)
Ред

Ел
лемент

Стойност
С
0010

0010

И
Изискване за
а постояннит
те общи разх
ходи

152
2

0020

Г
Годишни пос
стоянни общ
щи разходи за
а предходнат
та година сле
ед разпределляне
н
на печалбата
а

609
9

0030
0040
0050

Общо разхо
оди за предх
ходната годи
ина след разп
пределяне на печалбата

(–) Общо пр
риспадания

0060

(–) Премии за персонала
а и други възн
награждения

0070

(–) Дял на служителите,
с
директорите и съдружниц
ците в нетната
а печалба

0080

(–) Други плащания на печалби
п
и про
оменливи възн
награждения по собствена
п
преценка

0090
0100
0110
0120

803
3

от които: постоянни
п
ра
азходи, направ
вени от името
о на инвестиц
ционните
п
посредници от
т трети стран
ни
-194
4
-100
0

(–) Споделе
ени дължими комисиони и такси
(–) Възнагр
раждения, так
кси за посредн
ничество и др
руги такси, пл
лащани на ЦК
К,
к
които се запла
ащат от клиен
нтите

-82
2

(–) Такси на обвързани агенти
а
(–) Лихва, платена
п
на клиенти върху п
парични сред
дства на клиен
нти по прецен
нка
н
на посредника
а

0130

(–) Еднокра
атни разходи за дейности, които не са обичайни
о

0140

(–) Разходи
и за данъци

0150

(–) Загуби от
о търговия за
а собствена см
метка с фина
ансови инстру
ументи

0160

(–) Договор
рни споразуме
ения за прехв
върляне на печ
чалби и загуби

0170

(–) Разходи
и за суровини

0180

(–) Плащания към фонд за покриванее на общи бан
нкови рискове
е

0190

(–) Разходи
и, свързани с елементи,
е
кои
ито вече са пр
риспаднати от
т собствения
к
капитал

0200

П
Прогнозни по
остоянни общи разходи зза текущата
а година

0210

И
Изменение на
н постоянни
ите общи раззходи (%)

-12
2

100
0
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VIII. ИЗ
ЗИСКВАНИ
ИЯ ВЪЗ ОС
СНОВА НА К-ФАКТОР
РИ
Изисква
ането въз основа
о
на К-фактори
и е размеръ
ът им да е равен на
ай-малко на
а сбора на
а
следнит
те елементи
и:
а) К-фак
ктори за ри
искове към
м клиента, и
изчислени в съответст
твие с глав
ва 2 от Регл
ламент (ЕС))
2019/20
033 (RtC);
б) К-фак
ктори за ри
искове към
м пазара, и
изчислени в съответст
твие с глава
а 3 от Регл
ламент (ЕС))
2019/20
033 (RtM);
в) К-фак
ктори за ри
искове на дружествот
д
то, изчисле
ени в съотв
ветствие с глава 4 от Регламент
т
(ЕС) 201
19/2033 (RttF).
Към съо
ответните К-фактори
К
се прилага
ат следните
е коефициенти:
К-фактор
К

Съкращ
щение

Коефициент

Управляв
вани активи - по силата на
а дискреционн
но управление на портфейл и
недискре
еционни догов
ворености за текущо
т
предо
оставяне на съ
ъвети

K-AU
UM

0.02%

Държани
и парични сре
едства на клиенти - по обоссобени сметки
и

K-CM
MH

0.40%

Държани
и парични сре
едства на клиенти - по необ
бособени смет
тки

K-CM
MH

0.50%

Съхраняв
вани и админ
нистрирани ак
ктиви

K-A
ASA

0.04%

Изпълнен
ни нареждани
ия на клиенти
и - сделки с па
арични разплащания

K-C
COH

0.10%

Изпълнен
ни нареждани
ия на клиенти
и - сделки с дееривати

K-C
COH

0.01%

Дневен п
поток на транззакциите - сд
делки с паричн
ни разплащан
ния

K-D
DTF

0.10%

Дневен п
поток на транззакциите - сд
делки с дерива
ати

K-D
DTF

0.01%

Към 31.12.2021 г. изисквани
ията на Реггламент (ЕС) 2019/20
033 въз осн
нова на К-факторите
е
ставени в таблицата
т
по-долу:
п
са предс
IF 04.00 - ИЗЧИСЛЯВ
ВАНЕ НА ОБЩ
ЩОТО ИЗИСК
КВАНЕ ВЪЗ ОСНОВА
О
НА
К-ФАКТО
ОРИТЕ (IF4)
Редове

Елемент
т

0010

ОБЩО ИЗИ
ИСКВАНЕ ВЪ
ЪЗ ОСНОВА Н
НА К-ФАКТОР
РИТЕ

0020

Риск за кл
лиентите

0030
0040
0050
0060
0070
0080

Управлявани активи
Държани
и парични средства на кли
иенти — по об
бособени смет
тки
Държани
и парични сре
едства на клиеенти — по необособени
сметки
Съхраняв
вани и админ
нистрирани ак
ктиви
Изпълнени нареждания на клиенти
и — сделки с парични
ния
разплащан
Изпълнени нареждания на клиенти
и — сделки с деривати

Стойно
ост на
факт
тора

Изискване
въз
з основа на
К-ф
факторите

001
10

0020
92
92

35
54

-

15
569

6

-

-

198 941

80

64
440

6

9

-

0090

Рискове за
а пазара

-

0100

Изисква
ане въз основа
а на K-фактор
ра за риска въ
ъв връзка с
нетните по
озиции

-

0110
0120
0130
0140

Предоставен клиринггов маржин

-

Рискове за
а инвестиционния посре
едник

-

Неизпъл
лнение на контрагент по сд
делка
Дневен поток
п
на тран
нсакциите — ссделки с пари
ични
разплащан
ния

0150

Дневен поток
п
на тран
нсакциите — ссделки с дери
ивати

0160

Изисква
ане въз основа
а на К-фактор
ра за риска от
т концентраци
ия

-

-

-

-

-
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а) Изиск
кването за
а К-фактор
рите за рисскове към клиента (RtC) се изч
зчислява по
о следната
а
формула
а:
K-AUM + K
K-CMH + K-A
ASA + K-CO
OH
където:
- K-AUM
M е равен на
н стойнос
стта на AUM
M към кра
ая на периода и умноожена по съответния
с
я
коефици
иент;
- K-CMH
H е равен на
н стойнос
стта на CM
MH към кра
ая на периода и умноожена по съответния
с
я
коефици
иент;
- K-ASA
A е равен на
н стойност
тта на ASA
A към края
я на перио
ода и умноожена по съответния
с
я
коефици
иент;
- K-COH
H е равен на
н стойнос
стта на CO
OH към кра
ая на перио
ода и умноожена по съответния
с
я
коефици
иент.
За изчи
исляването на K-AUM, стойносттта на AUM е пълзяща
а средна сттойност, по
олучена на
а
базата н
на общата
а месечна стойност
с
н
на управля
яваните акт
тиви на кллиенти за последния
я
работен
н ден на все
еки от пред
дходните 15
5 месеца, конвертира
к
ана във фун
ункционалн
ната валута
а
на пред
дприятията
а към съо
ответния м
момент, ка
ато се изк
ключват п
последните три най-скорошн
ни месечни
и стойности
и.
Стойнос
стта на CM
MH е пълзя
яща средна
а стойност
т, получена
а на базатта на обща
ата дневна
а
стойнос
ст на държ
жаните пари
ични средсства на кл
лиенти в кр
рая на всееки работен
н ден презз
дните девет
т месеца, като се изкллючват пос
следните тр
ри месеца.
предход
За изчисляването на K-ASA, ASA е пълззяща средн
на стойност
т, получена
а на базата на общата
а
дневна стойност на
н съхраня
яваните и админист
трираните активи на
а клиенти в края на
а
работен ден
н през предходните девет мес
сеца, като се изключ
чват после
едните три
и
всеки р
месеца.
Стойнос
стта на CO
OH е пълзя
яща средна
а стойност
т, получена
а на базатта на обща
ата дневна
а
стойнос
ст на изпъл
лнените на
ареждания на клиент
ти в рамки
ите на всек
ки работен
н ден презз
дните шест месеца, ка
ато се изклю
ючват посл
ледните три
и месеца.
предход
б) Изиск
кването за
а К-фактор
ри за риско
ове към па
азара (RtM
M) се изчисл
слява за по
озициите в
търговск
кия порт
тфейл на инвестиц
ционния посредник
п
. Пазарни
ият риск включва
а
позицио
онен, валут
тен и сток
ков риск. Дружество
ото не раз
зполага с ттърговски портфейл,,
поради което изис
скването за
а К-фактор
ри за риско
ове към пазара е непр
е
риложимо. За целите
исляването на изисква
ането за К
К-фактори за
з рискове към пазар
ра, „Реал Финанс“
Ф
АД
Д
на изчи
включва
а в изчис
слението позиции
п
н
на клиенти, когато те пораж
ждат валу
утен риск..
Дружест
твото изпол
лзва стандартизирани
н в част треета, дял IV,, глави 2, 3
ия подход, установен
и 4 от Р
Регламент (ЕС) № 575
5/2013 за изчислява
ане на К-фа
актора за рискове къ
ъм пазара..
Към нас
стоящото оповестява
о
ане валутни
ия риск е нула, затов
ва не се п
представя в табличен
н
вид.
в) Изиск
кването за
а К-фактор
ри за риско
ове на дру
ужеството (RtF) към н
настоящия
я момент е
неприло
ожимо за „Реал Фин
нанс“ АД, тъй като
о дружеств
вото не пр
ритежава търговски
и
портфей
йл, предвид
д на обхват
та на издад
дения лиценз.
IX. ЕКС
СПОЗИЦИИ
И В КАПИ
ИТАЛОВИ ИНСТРУМ
МЕНТИ, КОИТО НЕ
Е СА ВКЛЮ
ЮЧЕНИ В
ТЪРГОВ
ВСКИ ПОРТ
ТФЕЙЛ
Към 31.12.2021 г.
г във връ
ъзка с обх
хвата на издадения
я лиценз, „Реал Фин
нанс‘АД не
е
жа позици
ии в търгговски по
ортфейл. Инвестицио
И
онният поосредник има само
о
поддърж
инвести
иционен портфейл от финансови
и инструме
енти на пуб
блични и н
непублични компании
и
и дялове
е в ПКИ.
Съгласн
но чл. 65, ал.
а 3 от Наредба
Н
№ 50 от 19.06.2015 г. за капита
аловата ад
декватност,,
ликвидн
ността на инвестиц
ционните посредниц
ци и осъ
ъществяван
нето на надзор
н
за
а
спазван
нето им, тези позиции
и се оценя
яват по спр
раведлива стойност в
веднъж мес
сечно, към
м
последн
ния работен
н ден по признати
п
м
методи. Към
м 31.12.20
021 г. бала
ансовата ст
тойност на
а
5
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позиции
ите в капи
италови инс
струменти в инвести
иционния портфейл
п
н
на ИП „Реа
ал Финанс””
АД е 1 8
824 хил. лв..
X. ЕКСП
ПОЗИЦИИ КЪМ ЛИХ
ХВЕН РИС
СК ПО ПО
ОЗИЦИИ, КОИТО
К
НЕ
Е СА ВКЛЮ
ЮЧЕНИ В
ТЪРГОВ
ВСКИ ПОРТ
ТФЕЙЛ
Към 31.12.2021 г.
г в инвест
тиционния портфейл
л на ИП „Р
Реал Финан
анс” АД им
ма дългови
и
ови инстр
рументи
- две еми
исии корпоративни облигации
и, които са
с борсово
о
финансо
търгуем
ми. Справе
едливата ст
тойност на притежаваните дълг
гови инструументи е 366 хил. лв..
и анали
иза на очак
кваните кре
едитни загу
губи не пок
казва индикации за н
наличието на
н условия
я
редвид ха
арактера и структур
рата на инвестицио
и
онния пор
ртфейл на
а
за обеззценка. Пр
Дружест
твото, изла
агането на лихвен ри
иск е незна
ачително, а именно р
риск от из
зменения в
лихвени
ите процент
ти, поради това, че тее са фиксир
рани.
XI. ИЗИ
ИСКВАНЕ ЗА
З ЛИКВИ
ИДНОСТ
Размеръ
ът на ликви
идните акти
иви на инв
вестиционн
ния посредн
ник следва
а да е най-м
малко една
а
трета о
от размера
а на капит
таловите иззисквания въз основа
а на негов
вите постоя
янни общи
и
разходи
и.
За ликвидни актив
ви се прие
емат всички
и от изброе
ените по-долу категор
рии, без огграничение
е
ва им:
в състав
а) а
активи пос
сочени в чл.
ч 10-13 о
от Делегиран регламе
ент (ЕС) 2 015/61, пр
ри същите
е
приложи
ими намале
ения на сто
ойността;
б) а
активи пос
сочени в чл. 15 от Делегиран
н регламен
нт (ЕС) 20
015/61, пр
ри същите
е
приложи
ими намале
ения на сто
ойността;
в) ф
финансови инструмен
нти, които не са обхв
ванати от букви а) и б), и се тъ
ъргуват на
а
място на
а търговия
я, за което има
и
ликвид
ден пазар, при намаление на стоойността от
т 55 %.
ите
депо
Парични
ите
сред
дства,
кр
раткосрочни
озити
и
финансоовите
инс
струменти,,
принадллежащи на
а клиенти
и, дори ко
огато са държани
д
от
о името на инвест
тиционния
я
посредн
ник, не се считат
с
за ли
иквидни ак
ктиви.
Съобраззно изискв
ванията на
а чл. 43, п
параграф 3, инвести
иционния посредник
к може да
а
включи в ликвидн
ните си активи търго
овските вземания, ка
акто и так
ксите и ком
мисионите,,
дължим
ми в рамкит
те на 30 дн
ни, ако тези
и вземания
я отговарят
т на следнитте условия:
-

т
те представ
вляват до максимум
м
еедна трета от изисква
анията за м
минимално
о ликвидно
о
п
покритие;

-

т
те не се използват
и
за удовлеттворяване на други допълнитеелни изиск
квания по
о
о
отношение на ликвид
дността, налложени от компетентния орган;

-

с
стойността им се намалява с 50 %.

Към 31.12.2021 г. изисквани
ията на Реггламент (ЕС) 2019/20
033 въз осн
нова на К-факторите
е
ставени в таблицата
т
по-долу:
п
са предс
I 09.00 — ИЗИСКВАН
НИЯ ЗА ЛИКВ
ВИДНОСТ (I9
9)
Редове
Елемент
0010

Изискване за ликви
идност

0020

Гаранции за клиент
тите

0030

Общо ликвидни
л
акт
тиви

0040
0050
0060

Стойност
51
548

Свобо
одни от теже
ести краткос
срочни депоз
зити
о отговарящи
и на условия
ята вземания
я, дължими в рамките наа 30
Общо
дни
Актив
ви от ниво 1

0070

Моне
ети и банкнот
ти

0080

Резер
рви при центр
ралната банка
а с възможно
ост за изтеглян
не

15
474

6
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Акти
иви на центра
ална банка

0100

Акти
иви на центра
ално правителлство

0110

Акти
иви на регионално правитеелство/местни
и органи на вл
ласт

0120

Акти
иви на субект от публичния
я сектор

0130

иви на центра
ално правителлство и центра
ална банка в местна и
Акти
чуждест
транна валута
а, които подлеежат на призн
наване

0140

иви на кредит
тна институци
ия (защитени от правителст
твото на държ
жава
Акти
членка, насърчителен
н заемодател)

0150

Акти
иви на многос
странна банка
а за развитие и междунаро
одни организаации

0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
0230

Изкл
лючително вис
сококачествен
ни покрити об
блигации
Актив
ви от ниво 2А
иви на регионално правитеелство/местни
и органи на вл
ласт или субек
кти
Акти
от публи
ичния сектор (държава члеенка, рисково
о тегло 20 %)
Акти
иви на центра
ална банка или
и централно/регионално правителство и
или
местни органи на вла
аст, или субек
кти от публичния сектор (тр
рета държаваа,
о тегло 20 %)
рисково
Висо
ококачествени
и покрити обллигации (втор
ра степен на кредитно
к
качеество)
Висо
ококачествени
и покрити обллигации (трет
та държава, пъ
ърва степен н
на
кредитн
но качество)
Корп
поративни дъл
лгови ценни к
книжа (първа
а степен на кр
редитно качесство)
Актив
ви от ниво 2Б

0240

Обеззпечени с акти
иви ценни кн
нижа

0250

Корп
поративни дъл
лгови ценни к
книжа

0260

Акци
ии (основен бо
орсов индекс))

0270
0280
0290
0300

59

59

видни улеснен
ния от центра
ални банки с ограничено
о
по
олзване и с пооето
Ликв
задълже
ение
Висо
ококачествени
и покрити обллигации (риск
ково тегло 35 %)
Квали
ифицирани акции/дялов
а
ве в предприя
ятия за колективно
инвести
иране
Общо
о други допус
стими финан
нсови инструменти

XII. ПОЛ
ЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГ
ГРАЖДЕНИ
ИЯТА
В „Реал Финанс“ АД има приета и функ
кциониращ
ща политика
а за възнаггражденият
та, целяща
а
спазван
нето на след
дните основ
вни принц
ципи:
- осигур
ряване на надеждно
н
и ефективн
но управлен
ние на риск
ка;
- ненасъ
ърчаване на
н поемане
ето на рисск, който надвишава
н
а приемлив
вите за Др
ружеството
о
нива;
- осигур
ряване на съответст
твие на П
Политиката със страт
тегията, це
целите, цен
нностите и
дългосро
очните инт
тереси на Дружествот
Д
то;
- прилагане на ме
ерки за из
збягване на
а конфлик
кти на инт
тереси, пор
родени от начина на
а
формир
ране на възнагражден
нията.
Съветът
т на дир
ректорите на инвесстиционни
ия посредн
ник изготтвя Полит
тиката за
а
възнагражденията
а (Политик
ката), коятто се одоб
брява от общото
о
съ
ъбрание. Съветът
С
на
а
директо
орите извъ
ършва пер
риодичен п
преглед на
а основни
ите принци
ипи на политиката,,
актуали
изира я на
ай-малко ед
дин път го
одишно в срок до 31 декемвр
ри и я пре
едставя на
а
общото събрание заедно
з
с от
тчета за деейността. При
П
необхо
одимост пр
регледът се извършва
а
по-често
о.
Съгласн
но действащ
щата Полит
тика за въ
ъзнагражденията на „Реал
„
Фина
анс“ АД, Др
ружеството
о
няма съ
ъздаден ком
митет по въ
ъзнагражд
денията. Пр
ри определя
яне на Поллитиката, Съветът
С
на
а
директо
орите не е ползвал
п
вън
ншни консуултанти.
Политик
ката за въ
ъзнагражде
енията им
ма за цел да установи обекти
тивни крит
терии при
и
определя
ляне на въззнагражден
нията на сслужителит
те на друж
жеството с оглед при
ивличане и
задържа
ане на квалифицира
ани и лояллни служи
ители и мо
отивиранетто им да работят в
7
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интерес
с на дружес
ството и ак
кционеритее, като изб
бягват поте
енциален и реален ко
онфликт на
а
интерес
си.
Възнагр
ражденията
а могат да с постоянеен и/или с променлив
п
характер.
Постоян
нното възн
награждени
ие предста
авлява по всяко време достаттъчно вис
сок дял от
т
общото възнаграж
ждение на всеки член
н на персо
онала, с ко
оето се целли да се ми
инимизира
а
зависим
мостта и ст
тремежът на служиттелите към променлив
вото им въ
ъзнаграждение. Сега
а
действа
ащата
По
олитика
за
з
възна
аграждения
ята
опред
деля
един
нствено
постоянно
о
възнаграждение, което
к
се индивидуал
и
лизира в трудовите
т
договори и
и/или дого
оворите за
а
управле
ение на ли
ицата, раб
ботещи за
а него. Ак
ко едно ли
ице е стр
рана по гр
ражданско
о
правоот
тношение, възнаграж
ждението му се определя
о
в договора
а. Диапаз
зоните на
а
постоян
нните възн
награждени
ия се актууализират ежегодно на база н
на получен
на пазарна
а
информ
мация за оч
чакваните промени н
на възнагра
ажденията на пазара
а на труда в сферата
а
на Инве
естиционни
ите посред
дници и сее взимат под
п
вниман
ние по врееме на изгготвяне на
а
бюджета
а.
Работна
ата заплата
а е постоян
нно възнагр
раждение, което се оп
пределя ин
ндивидуалн
но за всеки
и
служите
ел като се вземат
в
пред
двид:
- отгово
орностите, присъщи за
з длъжносстта на служ
жителя;
- сложн
ността на трудовите функции и квалиф
фикация в съответсттвие със зн
нанията и
уменият
та на служи
ителя и изи
искванията
а на длъжността;
- нивото
о на заплащ
щане в сект
тора;
- индиви
идуалната ефективно
ост - спосо бността на
а служителя
я да изпълн
нява възло
ожените му
у
функции своевре
еменно и целенасоч
чено, акти
ивно да допринася
д
за непре
екъснатото
о
подобря
яване на ка
ачеството на
н работата
а;
Елемент
тите на мес
сечната раб
ботна запла
ата са:
- основ
вната запл
лата - възнагражден
ние за изп
пълнението
о на възлоожените функции
ф
и
отговорн
ности прис
същи за длъжността
д
а, в съотве
етствие със
с стандарттите за кол
личество и
качество и продъл
лжителност на работн ото време;
- допълн
нителните възнагражд
в
дения, преедоставяни съгласно нормативна
н
ата база в страната свързан
ни са с пр
родължител
лност на ттрудовия стаж
с
и пр
рофесионаллен опит, както и в
зависим
мост от отработеното време – но
ощен труд, работа на смени, врееме на разположение
е
и други..
Променлливо възна
аграждение
е е това въ
ъзнагражде
ение, разме
ерът и изпллащането на
н което се
е
допуска
а ако също
ото е обос
сновано отт гледна точка на резултатите
р
е от дейно
остта и не
е
застраш
шава стабил
лността на Дружество
ото.
Съгласн
но чл. 10, ал.
ал 2 от Пол
литиката, а
ако управи
ителният ор
рган на „Рееал Финанс” АД вземе
е
решение
е да разп
пределя пр
роменливо възнаграж
ждение, то
т се приллага прин
нципът, че
е
постоян
нните и про
оменливите
е компонен
нти на възн
награждени
ията се под
ддържат в постоянен
н
баланс, с оглед на това струк
ктурата на възнаграж
жденията да
а не благоп
приятства интересите
и
е
на инве
естиционни
ия посредн
ник или негговите съо
ответни лиц
ца за сметтка на инте
ересите на
а
един или
и друг клие
ент. Не се предвижда
п
ат облаги, свързани
с
с пенсионир
ране.
Обобщен
на количес
ствена инф
формация о
относно въ
ъзнаграждения, съглассно изискв
ванията на
а
чл. 51, б
буква „в“ от
т Регламент
т (ЕС) 2019
9/2033:
i) Размер на възнагражденията
а на висш
шето ръководство – 83 хил. лв., брой
й
тели – 2 служителя;
с
; Размер н
на възнаггражденият
та на служ
жителите, оказващи
и
получат
вено възде
ействие върху рисков
вия профи
ил на друж
жеството – 183 хил. лв., брой
й
съществ
получат
тели – 7 служ
жители;
ii) Дружество
ото не е изп
плащало пр
роменливо възнаграж
ждение на сслужителит
те си;
iii) През 2021 г. не са из
зплащани о
отложени възнагражд
в
дения;
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iv) Към 31.12
2.2021 г. ня
яма неизпллатени отл
ложени възнагражден
ния на служ
жителите и
през го
одината не
н
са нач
числявани отложени
и възнагра
аждения н
на служит
телите на
а
дружест
твото;
v) Дружеств
вото не е изплащал
ало гарант
тирано про
оменливо
елите си;
служите

възнаграж
ждение на
а

vi) През 202
21 г. не са
а изплащан
ни обезщет
тения за освобождав
о
ване от ра
абота презз
предход
дни период
ди;
vii) През 2021 г. е освоб
боден 1 служ
ужител от оказващите
е съществен
но въздейст
твие върху
у
ия профил на дружест
твото, на к
когото е изплатено об
безщетениее за неизпол
лзвания от
т
рискови
него пла
атен годиш
шен отпуск в размер н
на 3 092.39 лева;
Дружест
твото не е изплащало
о за финанссовата 202
21 г. на сво
ой служитеел възнагра
аждение от
т
1 млн. E
EUR или повече.
Дружест
твото не е изплащало
о за финанссовата 202
21 г. на сво
ой служитеел възнагра
аждение от
т
100 000
0 лева или повече.
п
ИП „Реа
ал Финанс”” АД спазв
ва изисква
ания на ра
азпоредбит
те по чл. 6
64, ал. 2, чл.
ч 134 от
т
Закона за пазарит
те на фина
ансови инсттрументи и чл.18-32 от Наредба
а № 50 от 19.06.2015
5
капиталова
ата адеква
атност, ли
иквидностт
та на инв
вестиционн
ните поср
редници и
г. за к
осъщест
твяването на
н надзор за
з спазванеето им.
XIII.

И
ИНВЕСТИЦ
ЦИОННА ПОЛИТИКА
П
А

Политик
ката за ангажирано
а
ост е изго
отвена в съответствие с есттеството, мащаба и
сложнос
стта на осъ
ъществяван
ната от „Реа
ост и е съоббразена с големината
г
а
ал Финанс““ АД дейно
и вътре
ешната оргганизация на инвесттиционния
я посредни
ик. Приета
а е на зас
седание на
а
Съвета н
на директо
орите на „Р
Реал Финансс” АД от 24
4.09.2020 г.
Основни
ите принци
ипи, залож
жени в насттоящата по
олитика, са
а приложим
ми при пре
едоставяне
е
на клие
енти услуга
ата по упр
равление н
на портфе
ейл, включващ акции
и на друж
жества със
с
седалищ
ще в държа
ава членка, допуснати
и до търговия на регул
лиран паза
ар в държав
ва членка.
Приетат
та и функ
кциониращ
ща политик
ката за ан
нгажиранос
ст на „Реа
ал Финанс““ АД цели
и
спазван
нето на след
дните основ
вни принц
ципи:
- наблюд
дение на ас
спекти в де
ейността н а публични
ите дружества, в коитто инвестир
ра;
- осъщес
ствяване на
н комуника
ация с публличните др
ружества, в които инв
вестира;
- упражняване на правото на
а глас и на други прав
ва, свързан
ни с акциитте;
- сътруд
дничество с другите акционери
а
и общуван
не със съотв
ветните заи
интересова
ани страни
и
в публич
чните друж
жества, в ко
оито инвесстира;
- управлление на реалните и потенц
циалните конфликти на инттереси,
акционе
ерното учас
стие в публ
личните друужества, в които инв
вестира.

св
вързани

с

Като час
ст от наблю
юдението на
н публични
ите дружес
ства, в кои
ито се инвеестира, „Реа
ал Финанс““
АД оцен
нява следни
ите аспекти
и, отнасящ
щи се до тях
х:
- бизнес
с стратегия
я и корпора
ативно упра
авление;
- капита
алова струк
ктура, фин
нансови и н
нефинансов
ви резултат
ти;
- риск, н
нормативно съответст
твие и зако
онова рамк
ка;
- социаллно въздейс
ствие;
- въздей
йствие върх
ху околната
а среда.
Инвести
иционният посредник
к се въздъ
ържа от инвестиран
и
не в опред
делени дру
ужества, в
случай ч
че оценката
а по горепо
осочените а
аспекти е незадоволи
н
телна.
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През от
тчетния период и къ
ъм 31.12.20
021 г. „Реа
ал Финанс““ АД не пр
ритежава пряко или
и
непряко
о участие, надвишав
ващо 5 % от акции на емитен
нти, допусн
нати до тъ
ърговия на
а
регулира
ан пазар.
През 20
021 г. са направени
н
инвестици
ии на клиенти по доверителноо управлен
ние в една
а
компани
ия, съблюд
давайки асп
пектите и о
оценявайки
и рисковете
е за тази коомпания.
„Реал Финанс“ АД
Д може да осъществя
ява комуни
икация с публичните
п
е дружества, в които
о
инвести
ира, с цел подобрява
ане на пр
рактиките за корпоративно уп
правление на самото
о
дружест
тво, с коет
то да се постигне п
по-дългоср
рочно създаване на стойност, съответно
о
дългосро
очно кориггирана възв
връщаемосст на риска
а от инвест
тициите на
а клиента/а
акционера,,
както и подобря
яване взаи
имоотношеенията с посредниц
ците и кр
райните акционери.
а
.
Комуник
кацията се
е осъществ
вява с преедставители
ите на дру
ужеството при участи
ие в общи
и
събрани
ия или другги събития
я за акцион
нери, след изричното упълномощ
щаване от страна на
а
клиента
а/акционер
ра.
През 20
021 г. инве
естиционни
ият посред
дник не е осъществяв
о
вал комуни
икация с публичните
п
е
дружест
тва.
„Реал Фи
инанс“ АД може да уп
пражни пр
равото на гл
лас и на др
руги права
а, свързани
и с акциите
е
чрез упъ
ълномощав
ване от стр
рана на кллиента/акц
ционера. Др
ружествотоо предлага на своите
е
клиенти
и възможн
ността да ги предсттавлява в Общи съ
ъбрания и други съ
ъбития за
а
акционе
ери, като изрично
и
се
е спазват уусловията на публич
чното друж
жество в нормативно
о
изискуемите сроко
ове преди провеждан
нето им. Клиентът/ак
К
кционерът предостав
вя на „Реал
л
Финанс““ АД изрич
чно пълном
мощно, с ко
оето Друже
еството им
ма правото да участва, гласува,,
изказва
а мнение ил
ли предлож
жения.
През 20
021 г. ин
нвестицион
нният поср
редник не
е е бил упълномощ
у
щаван от страна
с
на
а
клиенти
и/акционер
ри с изричн
но пълномо
ощно.
Сътрудн
ничество с другите ак
кционери и общуване
е със съотв
ветните заи
интересова
ани страни
и
в друже
ествата, в които
к
инве
естира - за
а да оказва
а влияние върху
в
публличното дружество, в
което и
инвестира, „Реал Фи
инанс“ АД
Д може, от
т името на
н клиента
а/акционер
ра, да си
и
сътрудн
ничи с дру
уги акцион
нери. „Реалл Финанс“ АД действ
ва честно, справедли
иво и като
о
професи
ионалист в най-добър
р интерес на клиент
та. Дружест
твото мож
же да си съ
ътрудничи,,
когато и не само, акционерното уч
частие на клиента/а
акционера, е недост
татъчно за
а
оказван
не на влия
яние само по себе сси. Сътруд
дничеството
о може да
а се осъще
естви чрезз
официаллни и/или неофициал
лни срещи..
През 20
021 г. инвестиционният поср
редник не е влизал в сътруд
дничество с другите
е
акционе
ери на публ
личните др
ружества, в които им
мат инвести
иции клиен
нтите по до
оверително
о
управле
ение.
„Реал Ф
Финанс“ АД
Д спазва високи
в
ста
андарти по
о отношен
ние потенц
циалното възникване
в
е
конфлик
кти на инт
тереси, кат
то прилага Политика за третира
ане на конф
фликти на
а интереси..
Политик
ката е до
остъпна за
а всички клиенти/а
акционери на интер
рнет стран
ницата на
а
инвести
иционния посредник.
п
Политик
ката за анггажираност
т, включитеелно нейни
ите изменен
ния и допъл
ълнения, се публикува
а
в 7-днев
вен срок от
т вземане на
н съответн
ното решен
ние.
Дата: 30
0.03.2022 г.
г
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