
 
 
 
РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА  
НАРЕДБА № 35 НА КФН ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И 

ЛИКВИДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ 

 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАРОЛ АД 

 
         Съгласно изискванията на Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на 
инвестиционните посредници, всички инвестиционни посредници разкриват публично 
информацията относно политиките, стратегиите и процесите във връзка с управлението на 
риска поотделно за всяка категория рискове, както и информация относно собствения 
капитал, рисковите ескпозиции и методите за оценка на риска на посредника, най – малко 
веднъж годишно.  
КАРОЛ АД разкрива следната информация относно дейността си въз основа на информация от  
одитирания годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2010 год. 
 
       
  I. Информация относно целите и политиката във връзка с управлението на рисковете  
 

1.1. Стратегии и процеси на управление на различните категории рискове:  

         1.1.1. Пазарен риск – изразяващ се във възможността да се реализират загуби поради 
неблагоприятни изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни 
курсове и други.  
         ИП Карол се стреми да минимизира ефектите от проявлението на този риск като предлага 
нови продукти на клиентите си, различни пазари и инструменти на търговия. 
          

           1.1.2.  Кредитен риск и риск на насрещната страна –  възможността да бъдат 
реализирани загуби в следствие на намаляване стойността на даден финансов инструмент при 
неизпълнение на поети ангажименти, свързани с емитента на финансовия инструмент или 
насрещна страна по сделка с финансовия инструмент.  
           Посредникът ограничава тези рискове чрез диверсификация на финансовите 
инструменти, проучване и анализиране на кредитния риск на насрещните страни по сделки.  

 
            1.1.3. Операционен риск – риск от загуба в резултат на неподходящи или неправилни 
вътрешни процедури, грешки на лица и системи или от вътрешни събития, включително правен 
риск.  
           За ограничаване на операционния риск се провеждат обучения на персонала от отдела за 
вътрешен контрол. 
 
            1.1.4. Валутен риск - валутният риск е риск от загуби, настъпили вследствие на промени 
във валутните курсове, неблагоприятни за инвестиционния посредник или за неговите клиенти.  
            Посредникът се стреми да управлява риска, като поддържа по-малки наличности в 
местните валути в случаите, в които това е възможно. 
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            1.1.5. Риск от концентрация – възможността от загуба поради неправилна 
диверсификация на експозиции към клиенти, групи свързани клиенти, клиенти от един и същ 
икономически отрасъл, географска област или възникнал от една и съща дейност, което може 
да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.  
       
            1.1.6. Политически риск - вероятността от загуба в резултат на водената от правителството 
икономическа политика и евентуални промени в законодателството, оказващи влияние върху 
инвестиционния климат. За намаляване на този риск дружеството периодично следи кредитният 
рейтинг на страната с цел оценка на този фактор и неговото евентуално въздействие, както и 
готовност да предприема действия към запазване на натрупаната доходност и ограничаване на 
потенциалните негативни въздействия 
 
      Звеното по  “Управление на риска” в инвестиционният посредник има следните функции: 
 а) разработва и внедрява системата за управление на риска; 
 б) изготвя и анализира ежедневните отчети за резултатите от вътрешния модел за 
измерване на риска и предприема мерки за спазване на съответните ограничения; 
 в)извършва първоначална и текуща проверка на вътрешния модел; 
 г) извършва веднъж месечно преглед на точността на входящите данни, необходими за 
оценка на рисковете, съгласно приложим метод за достоверност и достатъчност;  
 д) изчислява и следи за спазване на капиталовите изисквания за покриване на всички 
видове рискове, които могат да възникнат при дейността на ИП. 
    

Отделът „Управление на риска” функционира съобразно естеството, мащаба и сложността 
на дейността на ИП, както и съобразно вида и обхвата на извършваните при осъществяването й 
инвестиционни услуги и дейности.  
         
 
ІІ. Информация относно собствения капитал  
               
            Към 31.12.2010 г. собственият капитал на дружеството, съгласно одитирания счетоводен 
баланс възлиза на 5 785 310 лв., а капиталовата база е в размер на 5 696 177 лв. Капиталовата 
база е  изчислена по следния начин:   
 

А  Първичен капитал   

1 Записан и внесен основен капитал 6 000 000 

2 
Задължителни резерви съгласно чл. 57, ал. 1 от 
ЗППЦК 600 000 

3 Други резерви 31 910 

3 Загуба от минали периоди -287 372 

B Общо първичен капитал  6 344 538 

C Загуба от текущата година  -559 228 

D Собствен капитал по счетоводен баланс(А+C)  5 785 310 
E Общо намаления на първичния и допълнителния 

капитал 

89 133 

1 
балансова стойност на нетекущи нематериални 
активи 89 133 

  КАПИТАЛОВАБАЗА(D-Е)  5 696 177 
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        ІІІ. Информация относно спазването на изискванията по чл. 19 и чл. 142, ал. 3 и 4  
от Наредба № 35: 
 
         Към 31.12.2010 г. капиталовите изисквания за покриване на рисковете относто цялостната 
дейността на посредника възлизат на 826 хил.лв. Инвестиционен посредник КАРОЛ АД 
прилага стандартизирания подход при изчислението на капиталовите изисквания, с изключение 
на опреционния риск, при който се прилага метода на базисния индикатор. Капиталовите 
изисквания към 31.12.2010 са следните: 

Риск 
Капиталови 
изисквания / в 

лева 
Кредитен риск 221 241
Сетълментриск 0

Позиционен, валутен и стоков риск 248 669
Операционен риск 355 869

Общо капиталовии зисквания 825 779
 
 
            Карол АД прилага метода на базисният индикатор при изчисляване на капиталовите 
изисквания за операционен риск. 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.  

 
 

2009 г. 2008 г. 2007 г. 
Базисен 

индикатор 
Капиталови 
изисквания 

1 130 619 1 591 570 4 395 182 2 372 457 355 869 

 
 
 
 
 
 
             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.  
КАРОЛ АД изчислява капиталово изискване за позиционен риск в акции – общ и специфичен 
риск, съответно 8% и 4%. Капиталовото изискване за позициите в предприятията за колективно 
инвестиране е 32%. 
Към 31.12.2010 г. за позиците в търговският си портфейл КАРОЛ АД е изчислил 241 хил. лв 
капиталови изисквания.  
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Риск 
Капиталово 
изискване % 

Размер на 
позициите 

Капиталово 
изискване лв 

Специфичен риск акции 4% 2 010 728 80 429 
Общ риск акции 8% 2 010 728 160 858 
ОБЩО   2 010 728 241 287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             КАРОЛ АД изчислява капиталови изисквания за покриване на риска, свързан с 
валутния риск като общата нетна валутна позиция се умножи по 8%. Към 31.12.2010 г. 
валутната позиция на дружеството е 92 хил.лв и съответно капиталовите изисквания са 7 382 
лв. 
На позициите в евро не се изчисляват капиталови изсквания. 
  
            Към 31.12.2010 г. КАРОЛ АД не изчислява капиталови изисквания за стоков риск. 
 
 
 
            ІV. Информация относно експозициите за кредитен риск и риск от разсейване: 
 
             Капиталовото изискване за кредитен риск е изчислено на база вземанията на 
дружеството към 31.12.2010 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 
31.12.2010

Рисковопретеглена 
стойност 

Капиталови 
изисквания

Вземания с рисково тегло 100% 2 761 963 2 761 963 220 957
  2 761 963 2 761 963 220 957

 
 

Експозициите на дружеството са разпределени в следните класове: 
 

 

Експозиции 
Стойност към 

31.12.2010 

Вземания от търг.предпр. 1 077 458 

Вземания от институции 44 969 

Други позиции 1 639 536 

  2 761 963 
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              V. Информация относно експозициите в акции, които не са включени в 
търговския портфейл: 
 
            Инвестиционният портфейл на дружеството се състои от неборсово търгуеми финансови 
инструменти, които не се използват за извличане на печалби от инвестиране, а поради 
нормативни изисквания - за да може да извършва дейността си. 
            Инвестиционният портфейл е с обща стойност към 31.12.2010 г. от 38 200 лв. Всички 
позиции в портфейла са акции и тъй като нямат пазарни цени, за тях се пресмятат справедливи 
стойности, по метода на нетната балансова стойност на активите. Промени в справедливите 
стойности се звършват при всеки новпостъпил финансов отчет на дружествата-емитенти.  
 
 
      Всички позиции в инвестиционния портфейл фигурират във финансовия отчет на 
Дружеството с техните справедливи оценки. 
           През 2010 г. ИП е реализирал продажба на позиция в инвестиционния портфейл и е 
генерирал загуба в размер на 10 хил. лв.  
 
            Структурата на инвестиционният портфейл на КАРОЛ АД към 31.12.2010 г. е: 
 
 
 
 

Емитент Брой 
Стойност 
в лева 

Българска Фондова Борса АД 20 000 38 200 
ОБЩО   38 200 

 
 
 
 
 
 
Към 31.12.2010 г. собствената капиталова база на ИП КАРОЛ АД превишава с 355% 
необходимият минимален капитал съгласно чл. 4 от Наредба 35. А превишението на 
собственият капитал над заделените капиталови изисквания за покриване на рисковете от 
дейността на посредника е в размер на  4 870 398 лева 
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