Булброкърс ЕАД 2019

1. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

Настоящето оповестяване е изготвено в съответствие с Регламент ЕС/1423/2013

ВРЕМЕНЕН ОБРАЗЕЦ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Базов собствен капитал от първи ред:
инструменти и резерви
(хил. лв.)

1

Капиталови инструменти и свързани с тях премийни
резерви

от които: Инструмент тип 1
2 Неразпределена печалба
Натрупан друг всеобхватен доход (и други резерви,
за да се включат в нереализираната печалба и
3
загуба, изчислени съгласно приложимите
счетоводни стандарти)
3а Фондове за покриване на общи банкови рискове
Размер на допустимите позиции по член 484,
4 параграф 3 и свързаните премийни резерви,
предмет на постепенно отпадане от БСК1

(В) СУМИ, КОИТО
СЕ ТРЕТИРАТ
СПОРЕД
(Б)
ПРИНЦИПИ ПРЕДИ
(А) СУМА КЪМ
ПОЗОВАВАНЕ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
ДАТАТА НА
НА ЧЛЕН ОТ
575/2013, ИЛИ
ОПОВЕСТЯВАНЕ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
ПРЕДПИСАНА
575/2013
ОСТАТЪЧНА
СУМА ПО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
575/2013
член 26, параграф
1, членове 27-29,
1 850 списък на ЕБО,
N/A
член 26, параграф
3
списък на ЕБО,
1 850 член 26, параграф
3

N/A

член 26, параграф
-271 1, буква в)

N/A

5

член 26, параграф
1

член 26, параграф
1, буква е)
член 486,
параграф 2

Капиталови инжекции в публичния сектор, валидни
до 1 януари 2018 г.
Малцинствени участия (сума, допустима в
5
консолидирания БСК1)

член 483,
параграф 2
член 84, 479 и 480

Проверена от независимо лице междинна печалба
5а минус всички предвидими отчисления от печалбата
или дивиденти

член 26, параграф
2

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1) преди
1 585
корекции с оглед на нормативните изисквания
Базов собствен капитал от първи ред (БСК1) преди корекции с оглед на нормативните изисквания
членове 34 и 105
Допълнителни корекции в стойността (сума с
7
отрицателен знак)
6

N/A

N/A
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Нематериални активи (нето от свързания данъчен
8
пасив) (сума с отрицателен знак)

член 36, параграф
1, буква б), член
-37 37 и член 472,
параграф 4

9 празен в ЕС
Активи с отсрочен данък, които се основават на
бъдеща печалба, с изключение на тези, които
10 произтичат от временни разлики (нето от свързания
данъчен пасив, когато са изпълнени условията в
член 38, параграф 3) (сума с отрицателен знак)

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

Резерви от преоценка по справедлива стойност,
11 свързани с печалба или загуба от хеджиране на
парични потоци

член 33, буква а)

12

Сумите с отрицателен знак, получени от
изчислението на размера на очакваната загуба

Всяко увеличение в собствения капитал, който
13 произтича от секюритизираните активи (сума с
отрицателен знак)
Печалба или загуба по оценените по справедлива
14 стойност пасиви, причинени от промени в кредитния
рейтинг
Активи на пенсионен фонд с предварително
15 определен размер на пенсия (сума с отрицателен
знак)

Преките и непреките позиции на институция в
16 собствени инструменти на БСК1 (сума с
отрицателен знак)

Позициите в инструменти на БСК1 на предприятията
от финансовия сектор, които имат с институцията
17 реципрочна кръстосана позиция, създадена с цел да
се раздуят изкуствено собствените и средства (сума
с отрицателен знак)
Преките и непреките позиции на институцията в
инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия
18 сектор, в които тя няма значителни инвестиции (над
10% и нето от допустимите къси позиции) (сума с
отрицателен знак)

Преките, непреките и синтетичните позиции на
институцията в инструменти на БСК1 на
предприятия от финансовия сектор, в които тя има
19
значителни инвестиции (над 10% и нето от
допустимите къси позиции) (сума с отрицателен
знак)

член 36, параграф
1, буква г), член
40, член 159 и
член 472,
параграф 6
член 32, параграф
1
член 33, буква б)

член 36, параграф
1, буква д), член
41 и член 472,
параграф 7
член 36, параграф
1, буква е), член
42 и член 472,
параграф 8

член 36, параграф
1, буква ж), член
44 и член 472,
параграф 9
член 36, параграф
1, буква з),
членове 43, 45,
46, член 49
параграфи 2 и 3,
член 79 и член
472, параграф 10
член 36, параграф
1, буква и),
членове 43, 45 и
47, член 48,
параграф 1, буква
б), член 49,
параграфи 1-3,
членове 79 и 470,

N/A
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както и член 472,
параграф 11

20 празен в ЕС
Размер на експозицията на следните елементи, на
които може да бъде присъдено рисково тегло от
20а
1250%, когато институцията избере алтернативно на
прилагането му приспадане
Активи с отсрочен данък, произтичащи от временни
разлики (над 10% и нето от свързания данъчен
21
пасив, когато са изпълнени условията в член 38,
параграф 3) (сума с отрицателен знак)
22

Стойност над прага от 15% (сума с отрицателен
знак)

от които: преки и непреки позиции на институцията в
23 инструменти на БСК1 на дружества от финансовия
сектор, в които тя има значителни инвестиции

член 36, параграф
1, буква к)

член 36, параграф
1, буква в), член
38, член 48,
параграф 1, буква
а), член 470 и
член 472,
параграф 5
член 48, параграф
1
член 36, параграф
1, буква и), член
48, параграф 1,
буква б), член 470
и член 472,
параграф 11

24 празен в ЕС

25

от които: активи с отсрочен данък, произтичащи от
временни разлики

член 36, параграф 1,
буква в), член 38,
член 48, параграф 1,
буква а), член 470 и
член 472, параграф 5

25а

Загуба за текущата финансова година (сума с
отрицателен знак)

член 36, параграф 1,
-375 буква а), член 472,
параграф 3

25б

Предвидими данъчни отчисления във връзка с
елементи на БСК1 (сума с отрицателен знак)

член 36, параграф 1,
буква л)

Корекции с оглед на нормативните изисквания, които
се прилагат към базовия собствен капитал от първи
26
ред по отношение на сумите, третирани според
принципи преди прилагането на РКИ
Корекции с оглед на нормативните изисквания,
26а отнасящи се до нереализираната печалба и загуба по
членове 467-468
от които: … филтър за нереализирана загуба 1
от които: … филтър за нереализирана печалба 1

член 467
член 468

N/A
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член 481

Сума, която се изважда от базовия собствен капитал
от първи ред или се прибавя към него във връзка с
26б
допълнителните филтри и приспаданията, изисквани
преди РКИ

член 481
член 36, параграф 1,
буква й)

от които: ...
Допустими приспадания от ДК1, които надвишават ДК1
27
на институцията (сума с отрицателен знак)
Съвкупни корекции на базовия собствен капитал
28 от първи ред (БСК1) с оглед на нормативните
изисквания
29 Базов собствен капитал от първи ред (БСК1)
Допълнителен капитал от първи ред (ДК1): инструменти
Капиталови инструменти и свързани с тях премийни
30
резерви
от които: класифицирани като собствен капитал
31
съгласно приложимите счетоводни стандарти
от които: класифицирани като пасиви съгласно
32
приложимите счетоводни стандарти

-413

N/A

1 172

N/A
членове 51-52

Размер на допустимите позиции по член 484,
33 параграф 4 и свързаните премийни резерви, предмет
на постепенно отпадане от ДК1

член 486, параграф 3

Капиталови инжекции в публичния сектор, валидни до
1 януари 2018 г.

член 483, параграф 3

Допустим капитал от първи ред, включен в
консолидирания ДК1 (включително малцинствените
34
участия, които не са включени в ред 5), емитиран от
дъщерни предприятия и притежаван от трети страни

членове 85, 86 и 480

от които: инструменти, емитирани от дъщерни
член 486, параграф 3
35 предприятия, които подлежат на постепенно
отпадане
Допълнителен капитал от първи ред (ДК1) преди
36
0
корекции с оглед на нормативните изисквания
Допълнителен капитал от първи ред (ДК1): корекции с оглед на нормативните изисквания
член 52, параграф 1,
Преките и непреките позиции на институция в
буква б), член 56,
37 собствени инструменти на ДК1 (сума с отрицателен
буква а), член 57 и
знак)
член 475, параграф 2
Позициите в инструмента на ДК1 на предприятията от
финансовия сектор, които имат с институцията
38 реципрочна кръстосана позиция, създадена с цел да
се раздуят изкуствено собствените й средства (сума с
отрицателен знак)

член 56, буква б),
член 58 и член 475,
параграф 3

Преките и непреките позиции на институцията в
инструменти на ДК1 на предприятия от финансовия
39 сектор, в които тя няма значителни инвестиции (над
10 % и нето от допустимите къси позиции) (сума с
отрицателен знак)

член 56, буква в),
членове 59, 60, 79 и
член 475, параграф 4

Преките и непреките позиции на институцията в
инструменти на ДК1 на предприятия от финансовия
40 сектор, в които тя има значителни инвестиции (над 10
% и нето от допустимите къси позиции) (сума с
отрицателен знак)

член 56, буква г),
членове 59 и 79,
както и член 475,
параграф 4
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Корекции с оглед на нормативните изисквания,
прилагани към допълнителния капитал от първи ред
по отношение на сумите, за които се прилага начин
41 на третиране преди РКИ и друго преходно третиране,
подлежащо на постепенно преустановяване - както е
посочено в Регламент (ЕС) № 575/2013 (т.е.
остатъчни суми по РКИ)

41а

член 472 и член 472,
параграфи 3, буква
а), 4, 6, 8, буква а), 9,
10, буква а) и 11,
буква а)

Остатъчните суми, които се приспадат от
допълнителния капитал от първи ред във връзка с
приспаданията от базовия собствен капитал от първи
ред по време на преходния период съгласно член 472
от Регламент (ЕС) № 575/2013
от които елементите се посочват подробно, ред по
ред, например съществена нетна междинна загуба,
нематериални активи, недостиг на провизии за
покриване на очакваните загуби и др.

41б

член 477 и член 477,
параграф 3 и 4,
буква а)

Остатъчните суми, които се приспадат от
допълнителния капитал от първи ред във връзка с
приспаданията от капитала от втори ред по време на
преходния период съгласно член 475 от Регламент
(ЕС) № 575/2013
от които елементите се посочват подробно, ред по
ред, например взаимни участия в инструменти на
капитала от втори ред, преки незначителни
инвестиции в капитала на други предприятия от
финансовия сектор и т.н.

членове 467, 468 и
481

Сума, която се изважда от допълнителния капитал от
първи ред или се прибавя към него във връзка с
41в
допълнителните филтри и приспаданията, изисквани
преди РКИ
от която:... евентуален филтър за нереализирана
загуба
от която:... евентуален филтър за нереализирана
печалба
от която:...
Допустими приспадания от К2, които надвишават К2
42
на институцията (сума с отрицателен знак)
Общо корекции на допълнителния капитал от
43 първи ред (ДК1) с оглед на нормативните
изисквания
44 Допълнителен капитал от първи ред (ДК1)
45 Капитал от първи ред (К1 = БСК1 + ДК1)
Капитал от втори ред (К2): инструменти и провизии
Капиталови инструменти и свързани с тях премийни
46
резерви

член 467
член 468
член 481
член 56, буква д)

0
0
1 172

N/A
членове 62-63

Размер на допустимите позиции по член 484,
47 параграф 5 и свързаните премийни резерви, предмет
на постепенно отпадане от К2

член 486, параграф 4

Капиталови инжекции в публичния сектор, валидни до
1 януари 2018 г.

член 483, параграф 4
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членове 87, 88 и 480

Допустими инструменти на собствените средства,
включени в консолидирания К2 (включително
48 малцинствени участия и инструменти на ДК1, които
не са включени в редове 5-34), емитирани от
дъщерни предприятия и притежаван от трети страни
от които: инструменти, емитирани от дъщерни
49 предприятия, които подлежат на постепенно
отпадане
50 Корекции с оглед на кредитния риск
Капитал от втори ред (К2) преди корекции с оглед
51
на нормативните изисквания
Капитал от втори ред (К2): корекции с оглед на нормативните изисквания
Преките и непреките позиции на институция в
52 собствени инструменти на К2 и подчинените заеми
(сума с отрицателен знак)

член 486, параграф 4
член 62, букви в) и г)
0
член 63, буква б),
подточка i), член 66,
буква а), член 67 и
член 477, параграф 2

Позициите в инструменти на К2 и подчинените заеми
на предприятията от финансовия сектор, които имат с
53 институцията реципрочна кръстосана позиция,
създадена с цел да се раздуят изкуствено
собствените й средства (сума с отрицателен знак)

член 66, буква б),
член 68 и член 477,
параграф 3

Преките и непреки позиции в инструменти на К2 и
подчинените заеми на предприятия от финансовия
54 сектор, в които институцията няма значителни
инвестиции (над 10% и нето от допустимите къси
позиции) (сума с отрицателен знак)

член 66, буква в),
членове 69, 70, 79 и
член 477, параграф 4

54а

54б

от които новите позиции, които не са обект на
предходните разпоредби
от които позициите преди 1 януари 2013 г. - обект на
предходните разпоредби

Преките и непреки позиции на институцията в
инструменти на К2 и подчинените заеми на
55 предприятия от финансовия сектор, в които тя има
значителни инвестиции (нето от допустимите къси
позиции) (суми с отрицателен знак)

член 66, буква г),
членове 69 и 79,
както и член 477,
параграф 4

Корекции с оглед на нормативните изисквания,
прилагани към капитала от втори ред по отношение
на сумите, които се третират според принципи преди
56
РКИ и по друг преходен начин, подлежащ на
постепенно преустановяване - както е посочено в
Регламент (ЕС) 575/2013 (т.е. остатъчни суми по РКИ)

56а

Остатъчните суми, които се приспадат от капитала от
втори ред във връзка с приспаданията от базовия
собствен капитал от първи ред по време на
преходния период съгласно член 472 от Регламента
(ЕС) 575/2013
от които елементите се посочват подробно, ред по
ред, например съществена нетна междинна загуба,
нематериални активи, недостиг на провизии за
покриване на очакваните загуби и др.

член 472 и член
472, параграфи 3,
буква а), 4, 6, 8,
буква а), 9, 10,
буква а) и 11,
буква а)

Булброкърс ЕАД 2019

56б

член 475 и член
475, параграф 2,
буква а),
параграф 3 и
параграф 4,
буква а)

Остатъчните суми, които се приспадат от капитала от
втори ред във връзка с приспаданията от
допълнителния капитал от първи ред по време на
преходния период съгласно член 475 от Регламента
(ЕС) 575/2013
от които елементите се посочват подробно, ред по
ред, например взаимни участия в инструменти на
допълнителния капитал от първи ред, преки
незначителни инвестиции в капитала на други
предприятия от финансовия сектор и т.н.

Сума, която се изважда от капитала от втори ред или
се прибавя към него във връзка с допълнителните
филтри и приспаданията, изисквани преди РКИ
от която:... евентуален филтър за нереализирана
загуба
от която:... евентуален филтър за нереализирана
печалба
от която:...
Съвкупни корекции на капитала от втори ред (К2)
57
с оглед на нормативните изисквания
58 Капитал от втори ред (К2):
59 Съвкупен капитал (СК = К1 + К2)

членове 467, 468
и 481

56в

член 467
член 468
член 481
0
0
1 172

N/A

Рисково претеглени активи по отношение на сумите,
които се третират според принципите преди РКИ и по
59а друг преходен начин, подлежащ на постепенно
преустановяване - както в посочено в Регламент (ЕС)
575/2013 (т.е. остатъчни суми по РКИ)
60 Съвкупни рисково претеглени активи

1 478

N/A

Капиталови съотношения и буфери
Базов собствен капитал от първи ред (като процент
61
от рисковата експозиция)

62

Капитал от първи ред (като процент от рисковата
експозиция)

63

Съвкупен капитал (като процент от рисковата
експозиция)

Специфично за институцията изискване за
предпазен марж, обхващащ следните изискванията:
за БСК1 в съответствие с член 92, параграф 1, буква
а); за буфер с оглед запазване на капитала; за
64
антицикличен буфер; за буфер с оглед системния
риск, както и - за институциите със системно
значение - за буфер ( буфер за ГИСЗ или за ДИСЗ),
изразен като процент от рисковата експозиция
от които: изискване за буфер с оглед запазване на
капитала
66 от които: изискване за антицикличен буфер
от които: изискване за буфер с оглед на системния
67
риск
65

член 92,
параграф 2,
79.32%
буква а), член
465
член 92,
параграф 2,
79.32%
буква б), член
465
член 92,
79.32% параграф 2,
буква в)
ДКИ, член 128130

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

n/a

N/A

-
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67а

68
69
70
71

от които: буфер за глобалните институции със
системно значение (ГИСЗ) или другите институции
със системно значение (ДИСЗ)
Разполагаем за покриване на буферите базов
собствен капитал от първи ред (като процент от
общата рискова експозиция)
[не се прилага в регулирането на равнище ЕС]
[не се прилага в регулирането на равнище ЕС]
[не се прилага в регулирането на равнище ЕС]

ДКИ, член 131
ДКИ, член 128
N/A

Капиталови съотношения и буфери

Преките и непреките позиции в капитала на
предприятия от финансовия сектор, в които
72
институцията няма значителни инвестиции (под 10%
и нето от допустимите къси позиции)

Преките и непреките позиции на институция в
инструменти на БСК1 на предприятия от финансовия
73
сектор, в които тя има значителни инвестиции (под
10% и нето от допустимите къси позиции)

член 36,
параграф 1,
буква з), членове
45-46 и член 472,
параграф 10,
член 56 буква в),
членове 59-60 и
член 475,
параграф 4, член
66, буква в),
членове 69-70 и
член 477,
параграф 4
член 36 параграф
1, буква и),
членове 45, 48,
470 и член 472,
параграф 11

74 празен в ЕС
Активи с отсрочен данък, произтичащи от временни
75 разлики (под 10% и нето от свързания данъчен пасив,
когато са изпълнени условията в член 38, параграф 3)

член 36,
параграф 1, буква
в), членове 38,
48, 470 и член
472, параграф 5

Приложими ограничения за включването на провизии в капитала от втори ред
Корекции с оглед на кредитния риск, включени в К2
във връзка с експозиции, към които се прилага
76
стандартизираният подход (преди въвеждане на
ограничението)
77

Ограничение за включването на корекции в К2 с оглед
кредитния риск съгласно стандартизираният подход

Корекции с оглед на кредитния риск, включени в К2
във връзка с експозиции, към които се прилага
78
подходът на вътрешните рейтинги (преди въвеждане
на ограничението)

член 62

член 62
член 62

член 62
Ограничение за включването на корекции в К2 с оглед
79 кредитния риск съгласно подхода на вътрешните
рейтинги
Капиталови инструменти, към които се прилагат споразумения с временна сила (1 януари 2014г. - 1 януари 2022г.)
член 484,
Действащо ограничение за инструментите БСК1, към
параграф 3, член
80
които се прилагат споразумения с временна сила
486, параграфи 2
и5
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Сума, изключена от БСК1 поради ограничението
81 (превишава го след обратното изкупуване и
падежите)
82

Действащо ограничение за инструментите ДК1, към
които се прилагат споразумения с временна сила

Сума, изключена от ДК1 поради ограничението
83 (превишава го след обратното изкупуване и
падежите)
84

Действащо ограничение за инструментите на К2, към
които се прилагат споразумения с временна сила

Сума, изключена от К2 поради ограничението
85 (превишава го след обратното изкупуване и
падежите)

член 484,
параграф 3, член
486, параграфи 2
и5
член 484,
параграф 4, член
486, параграфи 3
и5
член 484,
параграф 4, член
486, параграфи 3
и5
член 484,
параграф 5, член
486, параграфи 4
и5
член 484,
параграф 5, член
486, параграфи 4
и5

С решение на Комисията за финансов надзор от 27 ноември 2018 г. във връзка с подадено
заявление от ИП „Булброкърс“ ЕАД, дружеството не извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т.
3 и 6 от ЗПФИ, а именно:
- сделки за собствена сметка с финансови инструменти;
- поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при
условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка;
и допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗПФИ: услуги, свързани с поемане на емисии
финансови инструменти.
Инвестиционният посредник получи частичен лиценз за извършване на инвестиционни услуги и
дейности по чл. 6, ал. 2, т. 1, 2, 4, 5 и 7 и допълнителни услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1-5 и 7 от ЗПФИ
под номер № РГ-03-09/05.12.2018 г.
Дружеството няма изискване за прилагане на разпоредбите по Глава Девета КАПИТАЛОВИ
БУФЕРИ от Наредба 50.

