
 1 

 
 

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА  

НАРЕДБА № 35 НА КФН ЗА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И 

ЛИКВИДНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПОСРЕДНИЦИ 

 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК КАРОЛ АД 

 

 

   КАРОЛ АД е Акционерно дружество със седалище и адрес на управление: 

гр.София, бул.”Христо Ботев” № 57. Дейността се осъществява в гр.София и в офисите 

в страната. Дружеството е регистрирано по ф.д. № 21844/1993 год. по описа на 

Софийски градски съд и пререгистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831445091. 

Основният капитал е в размер на 6 000 хиляди лева, разпределен в 60 000 безналични 

поименни акции с право на глас, с номинална стойност 100 лева всяка една. 

          Предметът на дейност съгласно съдебното решение за регистрация е: Дейност 

като инвестиционен посредник на територията на Република България и в чужбина, 

чрез извършване на следните сделки по чл.54, ал.1 т.1 - т.4 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа. 

          Дружеството е лицензиран инвестиционен посредник, притежаващ лиценз № РГ-

03-0053/18.04.2006 год. на Комисията за финансов надзор 

          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 31.12.2013 

год. 

 

       

  I. Информация относно целите и политиката във връзка с управлението на 

рисковете  
       

         КАРОЛ АД разграничава следните видове рискове, свързани с дейностите, 

процедурите и  системите: 

Вътрешни - свързани с организацията на работа на дружеството и  Външни - свързани с 

макроикономически, политически и други фактори, които оказват и/или могат да 

окажат влияние върху дейността на дружеството. 

      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.  
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          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. 

            

            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” функционира независимо и основните му 

функции се изразяват в приложение на следните политики и процедури: 

1. установяване на политиката и процедурите за определяне на рисковете, 

свързани с осъществяваната от ИП дейност, включително по отношение на прилаганите 

процедури и системи за вътрешна организация, вътрешен контрол, съхраняване и 

обработка на информацията, счетоводна отчетност и др., както и за определяне на 

допустимото ниво на риск, ако такова може да бъде установено; 
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2. установяване на ефективни процедури и мерки за управление на рисковете по 

т. 1 в съответствие с определените допустими нива за различните рискове; 

 

3. установяване на механизмите за осъществяване на контрол върху политиката и 

процедурите по т. 1, спазването от ИП и всички други лица, които работят по договор за 

инвестиционния посредник, на процедурите и мерките по т. 2; 

 

4. установяване на механизъм за отстраняване на констатирани при 

осъществявания по т. 3 контрол непълноти и несъответствия в политиката и 

процедурите по т. 1 и процедурите и мерките по т. 2, вкл. невъзможност за спазването 

им от лицата, които работят по договор за инвестиционния посредник, както и за 

контрол относно адекватността и ефективността на приложените мерки за отстраняване 

на тези непълноти и несъответствия. 

Отдел “Управление на риска” 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. 

           Процесът по установяването, управлението и наблюдаването на рисковете има за 

цел да редуцира влиянието на външните и вътрешните рискови фактори върху 

дейността на инвестиционния посредник, включително на рисковете произтичащи от 

макроикономическата среда. Процедурите за оценка и управление на отделните видове 

риск включват: 

                • идентифициране на отделните външни и вътрешни данни, факти и събития 

влияещи върху дейността на инвестиционния посредник; 

                • идентифициране и измерване на риска; 

                • конкретни методи за управление на всеки вид риск и основни допускания и 

изходни параметри за прилагането на избрания метод; 

                • наблюдаване, оценка и контрол на риска; 

                • докладване на риска. 

        Методите за ограничаване на рисковите фактори (хеджиране) имат приоритет пред 

методите за управление на средствата при контрола на риска. 

        Измерването, анализирането и наблюдаването на рисковите фактори се извършва 

ежедневно за търговския портфейл и ежемесечно за инвестиционния портфейл от 

служителите в звеното по управление на риска при инвестиционния посредник.           

Оценката на риска се извършва на база на анализ на следните компоненти: 

               • основните и значими дейности при инвестиционния посредник; 

• вида и степента на присъщите за инвестиционния посредник рискове; 

               • адекватността на действащите контролни системи за управление на риска; 

• обща оценка на риска. 
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        Ръководителят на Отдел ”Управление на риска” изготвя и представя на Съвета на 

директорите и на Отдел “Вътрешен контрол” най-малко два пъти годишно на равни 

интервали доклад за дейността на отдела през предходния месец, в който посочва 

констатираните непълноти и несъответствия в политиката и процедурите, както и 

предприетите мерки за отстраняването им. 

 

 

ІІ. Информация относно собствения капитал  

               

            Към 31.12.2013 г. собственият капитал на дружеството, съгласно одитираният 

счетоводен баланс възлиза на 6 634 162 лв., а капиталовата база е в размер на 6 629 418 

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 Загуба от минали периоди -229 458 

B Общо първичен капитал  6 370 542 

C Одитирана печалба от текущата година 263 620 

D Собствен капитал по счетоводен баланс(А+C)  6 634 162 

E Общо намаления на първичния капитал 4 744 

1 

балансова стойност на нетекущи нематериални 

активи 4 744 

  КАПИТАЛОВАБАЗА(D-Е)  6 629 418 

 

 

  ІІІ. Информация относно спазването на изискванията по чл. 19 и чл. 142, ал. 3 и 

4 от Наредба № 35: 

 

         Към 31.12.2013 г. капиталовите изисквания за покриване на рисковете относно 

цялостната дейността на посредника възлизат на 982 хил.лв. Капиталовите изисквания 

към 31.12.2013 г. са следните: 

Риск 

Капиталови 

изисквания / 

в лева 

Кредитен риск 312 432 

Сетълментриск 0 

Позиционен, валутен и стоков риск 474 459 

Операционен риск 194 620 

Общо капиталовии зисквания 981 511 
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            Карол АД прилага методът 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.  

 

 

 

 

 

 

 

             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 - по 8%. Капиталовото изискване за позициите в предприятията за 

колективно инвестиране е 32%. 

             Към 31.12.2013 г. търговският портфейл на  КАРОЛ АД е в размер на 2 917 404 

лв, за позициите в него посредникът е изчислил 467 хил. лв капиталови изисквания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            КАРОЛ АД изчислява капиталови изисквания за покриване на риска, свързан с 

валутния риск като общата нетна валутна позиция се умножи по 8%. Към 31.12.2013 г. 

валутната позиция на дружеството е 95 933 лв и съответно капиталовите изисквания са 

в размер на 7 675 лв. 

            На позициите в евро не се изчисляват капиталови изсквания. 

            Нетната валутна позиция включва следните валути: 

                  • GBP – 327 

                  • CHF - 638 

                  • USD – 86 638 

                  • Други валути на страни от ЕИО - 273 

                  • Други валути на трети държави – 8 057 

 

            Към 31.12.2013 г. КАРОЛ АД не изчислява капиталови изисквания за стоков 

риск. 

Година 

(-3) 

Година    

(-2) 

Предходна 

година (-1) 

Базисен 

индикатор 

Капиталови 

изисквания 

1 079 289 1 099 739 1 713 318 1 297 469 194 620 

Риск 
Капиталово 

изискване % 

Размер на 

позициите 

Капиталово 

изискване лв 

Специфичен риск 

акции 8% 2 917 404 233 392 

Общ риск акции 8% 2 917 404 233 392 

ОБЩО   2 917 404 466 785 
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             Вътрешният капитал са финансовите ресурси, необходими за покриване на 

рисковете, свързани с дейността на инвестиционния просредник. Вътрешният капитал 

на инвестиционния посредник следва да бъде предназначен основно за покритие на 

пазарния, кредитния (риска на насрещната страна) и операционния риск. 

             При изготвянето на  оценката на вътрешният капитал служителите се ръководят 

и от анализа относно текущите нива на различните видове риск в посредника, както и 

нивата на достигане на лимитите за различните видове риск, когато такива са 

определени от съвета на директорите. 

 

 

         ІV. Информация относно експозициите за кредитен риск и риск от 

разсейване: 
 

             Капиталовото изискване за кредитен риск е изчислено на база вземанията на 

дружеството към 31.12.2013 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 

31.12.2013 

Рисковопретеглена 

стойност 

Капиталови 

изисквания 

Вземания с рисково тегло 100% 2 151 151 2 151 151 172 092 

  2 151 151 2 151 151 172 092 

 

 

             Към 31.12.2013 г. дружеството изчислява капиталови изисквания за експозиции 

по репо сделки и обратни репо сделки. Стойността на експозицията е в размер на 1 754 

246 лв. Капиталовите изисквания за експозициите по репо сделки и обратни репо 

сделки е в размер на 140 340 лв. 

Експозициите на дружеството са разпределени в следните класове: 

 

 

Експозиции 
Стойност към 

31.12.2013 

Вземания от търг.предпр. 19 990 

Вземания по репо сделки 1 425 726 

Други позиции 705 435 

  2 151 151 

 

         Към 31.12.2013 г. Дружеството има големи експозиции с общ размер 1 843 493 лв. 

Експозиция на инвестиционен посредник към отделно лице или група свързани лица се 

счита за голяма, когато нейната стойност е по-голяма или равна на 10 % от собствения 

му капитал. 
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          Инвестиционният посредник не е извършвал преоценки на стойностите и 

намаленията на експозицията към кредитен риск и риск от разсейване, които да се 

отразяват директно в отчета за доходите. 

 

         Към 31.12.2013 г. инвестиционният посредник няма просрочени позиции и 

позиции с понижено кредитно качество. Просрочени позиции са всички позиции с 

неизплатено задължение на датата на договорения падеж. Позиции с понижено 

кредитно качество са всички просрочени позиции и всички позиции с понижен 

кредитен рейтинг или доверие към съответния контрагент или емитент. 

         Инвестиционният посредник преценява дали да формира резерви за 

нисколиквидните позиции, които могат да възникнат вследствие на пазарни събития 

или в резултат на дейността му, като концентрация на позиции и/или просрочени 

позиции и извършва периодично преглед относно тяхната необходимост. 

         Когато корекциите в оценките или резервите водят до съществени загуби за 

текущата година, с тях се намалява първичния капитал. 

     

           

    V. Информация относно експозициите в акции, които не са включени в 

търговския портфейл: 
 

            Инвестиционният портфейл на дружеството се състои от борсово търгуеми 

финансови инструменти, които не се използват за извличане на печалби от 

инвестиране. Позициите на инвестиционния посредник, които не са включени в 

търговския му портфейл, не са изложени на лихвен риск. 

 

            През 2013 год. дружеството продава 20 000 бр. Акции на Българска Фондова 

Борса, отчитани като финансови активи за продажба. Към 31.12.2013 год. дружеството 

не притежава  ценни книжа, класифицирани като предназначени за продажба. 

 

 

          

            Инвестиционен посредник КАРОЛ АД извършва инвестиционни услуги и 

дейности по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 ЗПФИ и съгласно разпоредбите на Наредба 35 трябва да 

разполага с начален капитал в размер не по-малък от 1 500 000 лв. 

            Към 31.12.2013 г. собствената капиталова база на ИП КАРОЛ АД превишава с 

417 % необходимият минимален капитал съгласно чл. 4 от Наредба 35 за капиталовата 

адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници. А превишението на 

собственият капитал над заделените капиталови изисквания за покриване на рисковете 

от дейността на посредника е в размер на  5 647 907 лева. От тези съотношения е видно,  

че посредникът разполага с достатъчно собствени средства за покриване на рисковете, 

възникващи в резултат на извършване на дейността му. 
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VІ. Информация относно политиките за възнагражденията 
 

           Съгласно приетата от Съветът на директорите политики за възнагражденията, 

ИП определя единствено постоянно възнаграждение, което се описва в договорите на 

лицата, работещи за него.  

            Посредникът няма да определя променливо възнаграждение и не предвижда 

облаги, свързани с пенсиониране. 

            През 2013 година няма лица, които да са получили възнаграждения, равняващи 

се най-малко на левовата равностойност на 1 000 000 евро.   

            Няма лица, получаващи възнаграждения, равняващи се на-малко на 100 000 

лева. 

            Висшият ръководен персонал на КАРОЛ АД се състои от Изпълнителният 

директор, Председателят на СД и Зам.председателят на СД. За 2013 година общият 

размер на получените от висшият персонал възнажраждения са в размер на 100 878 

лева. В тези възнаграждения няма включена променлива част, а единствено и само 

постоянни възнаграждения. Възнагражденията включват брутното трудово 

възнаграждение, възнаграждението за прослужено време и за платен годишен отпуск, 

както и обезщетения за временна неработоспособност. В него няма включени 

дългосрочни облаги и песнионни вноски. 

            Броят на служителите, чиито дейности оказват съществено въздействие върху 

рисковия профил на инвестиционния посредник е 3, а брутните им доходи за 2013 г. са 

в размер на 56 377 лева. 

            За календарната 2013 г. няма разсрочени, неизплатени и отложени 

възнаграждения на служители на дружеството. 

            През 2013 година има прекратени 4 трудови договори, от които един на лице от 

висшият ръководен персонал и един на служител, чиято дейност оказва съществено 

въздействие върху рисковият профил на инвестиционния посредник. Сумите на 

изплатени възнаграждения на тези служители съответно са: 18 698 и 18 364 лв. Общата 

сума на изплатени възнаграждения на напусналите служители за 2013 год. са 46 454 лв. 

            През 2013 година има сключени трудови договири с двама нови служители. 

Общата сума на изплатените им възнаграждения е в размер на 9 134 лв. 


