
 
 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАРОЛ АД 

 

Разкриване на информация относно прилагането на НАРЕДБА № 35 на КФН за капиталовата 
адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници 

 
 
 
 

             Към 31.12.2007 г. собственият капитал на дружеството, съгласно одитирания счетоводен баланс 
възлиза на 6 741 366 лв., а капиталовата база е в размер на 6 731 990 лв. Капиталовата база е  изчислена по 
следния начин:   
 
 
 
 

А  Първичен капитал  
1 Записан и внесен основен капитал 3 500 000

2 
Задължителни резерви съгласно чл. 57, ал. 1 от 
ЗППЦК 250 000

3 Други резерви 43 324
B Общо първичен капитал  3 793 324
C Печалба от текущата година 2 948 042
D Собствен капитал по счетоводен баланс(А+C)  6 741 366
E Общо намаления на първичния и допълнителния 

капитал 

9 376

1 
балансова стойност на нетекущи нематериални 
активи 9 376

  КАПИТАЛОВАБАЗА(D-Е)  6 731 990
 
 
 
 
 
 
         Към 31.12.2007 г. капиталовите изисквания за покриване на рисковете относто цялостната дейността 
на посредника възлизат на 556 хил.лв. Инвестиционен посредник КАРОЛ АД прилага стандартизирания 
подход при изчислението на капиталовите изисквания, с изключение на опреционния риск, при който се 
прилага подхода на базисния индикатор.Капиталовите изисквания към 31.12.2007 са следните: 

 
 



 
 
 

Риск Капиталови 
изисквания / в лева 

Кредитен риск 254 019
Сетълментриск 0
Позиционен и валутен риск 24 257
Операционен риск 278 117

Общо капиталовии 
зисквания 556 393

 
 
 
 
             Капиталовите изисквания за операционен риск са 15% от базисния индикатор, изчислен като средна 
стойност от сумата на нетния приход от лихви и нетния приход, различен от лихви на база тригодишен 
период.  

             Позиционният риск се изчислява по стандартизирания подход, за всички финансови инструменти в 
търговския портфейл. Позиционният риск се изчислява поотделно за дълговите и капиталовите 
инструменти и се дели на  общ и специфичен.  Към 31.12.2007 г. КАРОЛ АД няма позиции в търговският 
си портфейл. 
 
             КАРОЛ АД изчислява капиталови изисквания за покриване на риска, свързан с валутния риск като 
общата нетна валутна позиция се умножи по 8%. На позициите в евро не се изчисляват капиталови 
изсквания. 
  
            Към 31.12.2007 г. КАРОЛ АД не изчислява капиталови изисквания за стоков риск. 
 
 
             Капиталовото изискване за кредитен риск е изчислено на база вземанията на дружеството към 
31.12.2007 г. Съобразно стандартизирания подход вземанията са разпределени по групи, на всяка от които е 
присвоено рисково тегло и изчислено капиталово изискване в размер на 8% от рисково претеглената 
стойност на експозицията, както следва: 

 

Вземания 
Стойност 

към 
31.12.2007

Рисковопретеглена 
стойност 

Капиталови 
изисквания 

Вземания с рисково тегло 20% 477 751 95 550 7 644 
Вземания с рисково тегло 100% 3 064 364 3 064 364 245 149 
Вземания с рисково тегло 150% 10 216 15 324 1 226 
  3 552 331 3 175 238 254 019 

 


