ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 31.12.2019г.,
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ 575/2013 / ЕС

I.
Обща информация
ДЕ НОВО ЕАД притежава Лиценз No. РГ-03-0238/03.01.2012г. за извършване на
инвестиционни услуги и дейности по занятие в рамките на Европейския съюз и
Европейското икономическо пространство, в съответствие с Решение № 794ИП/29.12.2011г. на Комисията за финансов надзор /КФН/. КФН се намира в гр.
София - 1000, ул. Будапеща № 16. Дружеството разполага с пълен лиценз за
извършване на дейността си. Регистрираният капитал на ДЕ НОВО ЕАД е
1 584 500 лева /BG1100009122/. ДЕ НОВО ЕАД няма дъщерни дружества и
установени клонове в Република България, в държави членки или в трети
държави.
II.
Общи принципи за оповестяване
Изискванията за публично оповестяване са дефинирани в Регламент
(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с цел
представяне на основните рискови показатели и методите за
управлението им. Изискванията за публично оповестяване на
регулаторни данни спомагат за подобряване на пазарната дисциплина,
като фокусът им е както върху изискванията по измерване на кредитния,
пазарния и операционния риск, така и върху други оповестявания на
допълнителна информация, подпомагаща ранното идентифициране на
рисковете.
III.
Цели и политики за управление на рисковете
Управлението на рисковете е функция, обхващаща всички дейности в Де
Ново ЕАД. Цялостното идентифициране, измерване, мониторинг и
контрол на всички съществени за посредника рискове и навременното
информиране на ръководството, което да подпомага вземането на
управленски решения, се осъществява посредством действащи
вътрешни политики, правила и методологии. Де Ново ЕАД има изготвени
и приети от Съвета на директорите Правила за оценка и управление на
риска, Стратегия за оценяване и поддържане на вътрешния капитал,
План за възстановяване, както и други вътрешно-дружествени
документи, в които се третират отделни въпроси касаещи рискмениджмънта. Стратегията за управлението на риска в Де Ново ЕАД е
ключов елемент при управлението му. Целта й е да дефинира видовете
рискове, рисковия профил на Дружеството и склонността му за поемане
на рискове, както и организационната структура и разпределението на
нивата на отговорност по управлението на рисковете. При определяне
на рисковия си профил дружеството се ръководи от целите и
разбиранията си за развитие на дейността по инвестиционно
посредничество, финансовите си възможности за осъществяване на
поставените целите, както и от склонността за поемане на рискове и
натрупания опит и знания в това отношение. Изхождайки от факта, че за
всеки един риск са нужни както финансови средства, така и потенциал
(човешки, програмен и т.н.) за управлението му, при поемането на
рискове, дружеството се позиционира спрямо ресурсите и
възможностите си, от една страна, и съобразно представите му за
потенциал за извличане на печалба, от друга. Следваната политика по
отношение на рисковете е умерено-консервативна, която политика се
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подкрепя и от посочените по-долу количествени показатели, измерващи
рисковете при посредника. Политиката за оценка и управление на риска
дефинира правилата, процедурите и механизмите за установяване,
управление и наблюдение на следните рискове, на които е изложен или
може да бъде изложен инвестиционният посредник. Основните рискове,
дефинирани в Политиката за оценка и управление на риска, на които е
изложено дружеството, са следните:
- Кредитен риск и риска от контрагента;
- Остатъчен риск;
- Риск от концентрация;
- Секюритизационен риск;
- Пазарен риск;
- Сетълмент риск;
- Лихвен риск, произтичащ от дейността извън търговския портфейл;
- Операционен риск;
- Ликвиден риск;
- Риск от прекомерен ливъридж;
- Риск при корекция на кредитната оценка;
- Риск от големи експозиции.
Организационната структура на инвестиционния посредник, свързана с
управлението на риска, е разделена на четири нива:
• Съвет на директорите;
• Изпълнителни директори;
• Комитет за управление и контрол на риска;
• Оперативните звена и служители, работещи по договор за
дружеството.
Съветът на директорите (СД) има следните отговорности по оценката и
управлението на риска:
• Приема и одобрява правила и политики за управление на риска и следи
за тяхната актуализация;
• Утвърждава стратегията и политиката по управление на риска, която
може да бъде:
o консервативна;
o умерена;
o рискова.
• Приема като елементи на политиката по управление на риска:
o нивото на риск, което инвестиционния посредник е готов да приеме;
o насоки за развитие на системата за оценка и управление на риска.
• Най-малко веднъж годишно преглежда и оценява политиката за
управление на риска, като при непълноти и/или необходимост от
подобряване управлението на риска приема изменения и допълнения в
нея. Независимо от изискването по предходното изречение, приема
изменения и допълнения в правилата по управление на риска при
констатиране на необходимост от това;
• Установява конкретни лимити, които да позволяват на отделните звена
да оперират със съответната автономност и да извършват сделки на
вътрешните и международните пазари, както и определя пределно
допустимите нива по основните видове риск, с оглед да не се подлага
дружеството на неприемливи рискове;
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• Оторизира длъжностни лица, с правото да разрешават надвишаване на
индивидуално установените лимити за сключване на сделки и нивата на
риск, когато те са основателни, като определя граница на допустимото
превишение, както и случаите и условията за това;
• Актуализира установените лимити за сделки на вътрешните и
международните пазари, както и пределно допустимите нива по
основните видове риск;
• Контролира рисковите фактори за дружеството чрез обсъждане на
доклади, внесени от изпълнителните директори и взема решения в
границите на своите правомощия;
• Взема решения за кадрово, софтуерно и друго осигуряване на
дейностите по управление на риска.
4. Изпълнителните директори имат следните отговорности по
управление на риска:
• Организират работата по правилно провеждане на приетата от Съвета
на директорите политика по управление на риска;
• Контролират спазването на приетите от Съвета на директорите лимити,
посочени в “Таблица за компетентностите”, за сделки на вътрешните и
международните финансови пазари и нива на риск;
• Създават организация на работа, която осигурява спазването на
определените лимити и нива на риск. Изпълнителните директори могат
да определят и по-ниски лимити, както и да суспендират действието на
определени лимити.
• Следят за съответствие на използваните от съответните служители
процедури по измерване, наблюдение и оценка на риска с приетите
вътрешно-дружествени документи от Съвета на директорите.
• Вземат решения за кадрово, материално-техническо и методическо
осигуряване на дейностите по управление на риска.
• Определят лицата, отговорни за разработването на собствени модели
за управление на риска, тогава когато дружеството реши да не се
прилагат общоприети модели за оценка на риска.
• Може да изменят залегналите в настоящите правила вътрешнонормативни актове, както и да издават нови, в съответствие с
разпоредбите на настоящите правила и действащата нормативна уредба
и ги представят пред СД за одобрение.
С Правилата за вътрешната организация и вътрешния контрол на Де
Ново ЕАД са определени организационната структура, правата и
задълженията на служителите, работещи по договор за дружеството,
както и начинът и редът за създаване на условия за избягване на
конфликти на интереси, а при възникването им – тяхното справедливо
третиране. Организационната структура на инвестиционния посредник
се изгражда в съответствие с политиката на независимост и
разпределение на функциите.
За осигуряване на правилното провеждане на приетата от Съвета на
директорите политика по управление на риска, е създаден Комитет за
управление и контрол на риска.
Отговорностите на комитета, свързани с оценката, управлението и
контрола на риска се свеждат до:
• подпомага с конкретни разработки Съвета на директорите и
изпълнителните директори при определяне стратегията и политиката по
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управление на риска, на лимитите за сделки на вътрешните и
международните пазари и пределно допустимите нива по основните
видове риск;
• изготвя обосновани предложения за актуализиране и/или
усъвършенстване на правилата за оценка и управление на риска и за
промени на лимитите за сделки на вътрешните и международните
финансови пазари и на нивата на риск и ги внася за одобрение от
Съвета на директорите;
• подпомага дирекциите на Де Ново ЕАД при определяне на
количествено измеримите и неизмеримите рискове, както и наблюдава,
анализира и оценява риска при различните дейности осъществявани от
дружеството;
• контролира спазването на установените от Съвета на директорите
лимити за сделки, като го уведомява, чрез изпълнителните директори,
при достигане на утвърдените лимити или надвишаването им;
• адаптира готови модели за измерване на риска и наблюдаване на
рисковите фактори върху дейността на дружеството;
• измерва, оценява и анализира текущо риска, в т.ч. спазването на
определените лимити и нива на риск и докладва на изпълнителните
директори;
• осъществява периодично преглед на управлението на риска на
дружеството, включително и на ефективността на прилагането на
правилата за оценка и управление на риска, съобразно пазарните
условия;
• изготвя доклади за състоянието на риска в които посочва
констатираните непълноти и несъответствия, както и предприетите
мерки за отстраняването им, относно политиките и процедурите за
установяване и управление на рисковете свързани с дейностите,
процедурите и системите на инвестиционния посредник в съответствие с
допустимото ниво на риск, и внася същите за разглеждане, обсъждане и
приемане от Съвета на директорите;
• събира, оценява и организира постъпването на информацията по
отношение на риска в базата от данни на ИП.
Комитетът за управление и контрол на риска не участва при
разработването на собствени модели за управление на риска, тогава
когато дружеството реши да не се прилагат общоприети модели за
оценка на риска.
Комитетът за управление и контрол на риска функционира независимо
от дирекциите, ангажирани със сключването на сделките, и се отчита
пряко пред Съвета на директорите.
През 2019г., Комитетът за управление и контрол на риска не е заседавал
извънредно. Информацията за риска е предоставяна на вниманието на
ръководния орган ежедневно с изготвянето на отчета за капиталова
адекватност и ликвидност на инвестиционния посредник.
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IV.

Капиталова база

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Образец за основните характеристики на капиталовите
инструменти
Образец за основните характеристики на напиталовите инструменти (')
1
Емитент
Де Ново ЕАД
Единен идентификатор (например CUSIP, ISIN или
2
идентификаторът на Bloomberg за частно пласиране на
BG1100009122
емисии на ценни книжа)
3
Приложимо право (или права) по отношение на инструмента
Българско право
Регламентиране
4
Преходни правила на РКИ
Капитал от първи ред
Базов собствен капитал от
5
Правила на РКИ за периода след прехода
първи ред
Допустим на индивидуална/(под-)консолидирана /
6
Индивидуална основа
индивидуална & (под-) консолидирана основа
Свободно прехвърляеми
Вид инструмент (видовете се определят от всяка
акции - обикновени,
7
юрисдикция)
поименни, безналични, с
право на глас
8
Сумата, която се признава в изискуемия капитал
1 584 500
9
Номинална стойност на инструмента
1 584 500
9а
Емисионна цена
1
96
Цена на обратно изкупуване
не се прилага
10
Счетоводна класификация
Акционерен капитал
11
Първоначална дата на издаване
12.01.2012 / 2013 / 2015
12
Безсрочен или с дата
без падеж
13
Първоначален падеж
не се прилага
Възможността за предварително обратно изкупуване от
14
емитента е обект на предварително одобрение от надзорните
да
органи
15
16
17
18
19
20а
206
21
22
23
24
25
26
27

Евентуална дата на предварителното обратно изкупуване,
условни дати и размер
Последващи дати на предварителното обратно изкупуване,
ако е приложимо
Купони/дивиденти
Фиксиран или плаващ дивидент/купон
Ставка на купона и свързани с нея индекси
Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на
дивидент
Напълно или донякъде по усмотрение, или задължително (от
гледна точка на момента във времето)
Напълно или донякъде по усмотрение, или задължително (от
гледна точка на размера)
Наличие на повишена цена или друг стимул за обратно
изкупуване
Кумулативен или некумулативен
Конвертируем или неконвертируем
Ако е конвертируем — фактор(и), задействащ(и)
конвертирането
Ако е конвертируем — изцяло или частично
Ако е конвертируем — отношение на конвертирането
Ако е конвертируем — задължително или незадължително
конвертиране

не се прилага
не се прилага
не се прилага
не се прилага
не
не се прилага
не се прилага
не
некумулативен
неконвертируем
не се прилага
не се прилага
не се прилага
не се прилага
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Ако е конвертируем, посочете вида инструмент, в който
инструментът може да бъде конвертиран
Ако е конвертируем, посочете емитента на инструмента, в
29
който инструментът се конвертира
30
Характеристики на преоценката на активи
Ако се преоценява, посочете задействащите преоценката
31
фактори
32
Ако се преоценява — изцяло или частично
33
Ако се преоценява — с постоянна сила или временно
Ако преоценката е временна — описание на преоценъчния
34
механизъм
Позиция на инструмента в йерархията на подчинение при
35
ликвидация (посочете вида на непосредствено попривилегирования инструмент)
Действителни характеристики, за които е установено
36
несъответствие
Ако отговорът е „да“, посочете характеристиките, за които е
37
установено несъответствие
(1) Отбележете „не се прилага", ако въпросът не е относим.
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не се прилага
не се прилага
не
не се прилага
не се прилага
не се прилага
не се прилага
всички кредитори
не
не се прилага

ПРИЛОЖЕНИЕ VI
Временен образец за оповестяване на собствените средства

- Базов собствен напитал от първи ред: инструменти
и резерви

1

(А) СУМА КЪМ ДАТАТА
НА ОПОВЕСТЯВАНЕ

(Б) ПОЗОВАВАНЕ НА ЧЛЕН ОТ
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) N: 575/2013

Капиталови инструменти и свързани с тях
премийни резерви

1 584 500

от които: Инструмент тип 1

1 584 500

член 26, параграф 1, членове 27—
29, списък на ЕБО, член 26,
параграф 3
списък на ЕБО, член 26, параграф
3
член 26, параграф 1, буква в)

2

Неразпределена печалба

3

Натрупан друг всеобхватен доход (и други
резерви, за да се включат нереализираната
печалба и загуба, изчислени съгласно
приложимите счетоводни стандарти)

За

Фондове за покриване на общи банкови
рискове.

член 26, параграф 1, буква е)

4

Размер на допустимите позиции по член 484,
параграф 3 и свързаните премийни резерви,
предмет на постепенно отпадане от БСК1

член 486, параграф 2

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

член 483, параграф 2

Малцинствени участия (сума, допустима в
консолидирания БСК1)

членове 84, 479 и 480

5

0

65 736

(В) СУМИ,
КОИТО СЕ
ТРЕТИРАТ
СПОРЕД
ПРИНЦИПИ
ПРЕДИ
РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 575/
2013. ИЛИ
ПРЕДПИСАНА
ОСТАТЪЧНА
СУМА ПО
РЕГЛАМЕНТ
(ЕС) № 575/
2013

член 26, параграф 1

Проверена от независимо лице междинна
5а
печалба
минус
всички
предвидими
член 26, параграф 2
отчисления от печалбата или дивиденти
Базов собствен капитал от първи ред
6
(БСК1) преди корекции с оглед на
1 650 236
Сумата от редове 1 до 5а
нормативните изисквания
Базов собствен капитал от първи ред (БСК1): корекции с оглед на нормативните изисквания

6

7

Допълнителни корекции в стойността (сума с
отрицателен знак)

членове 34 и 105

8

Нематериални активи (нето от свързания
данъчен пасив) (сума с отрицателен знак)

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

9

празен в ЕС

10

11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

20а

206

Активи с отсрочен данък, които се основават
на бъдеща печалба, с изключение на тези,
които произтичат от временни разлики (нето
от свързания данъчен пасив, когато са
изпълнени условията в член 38, параграф 3)
(сума с отрицателен знак)
Резерви от преоценка по справедлива
стойност, свързани с печалба или загуба от
хеджиране на парични потоци
Сумите с отрицателен знак, получени от
изчислението на размера на очакваната
загуба
Всяко увеличение в собствения капитал,
който произтича от секюритизираните активи
(сума с отрицателен знак)
Печалба или загуба по оценените по
справедлива стойност пасиви, причинени от
промени в кредитния рейтинг
Активи на пенсионен фонд с предварително
определен размер на пенсията (сума с
отрицателен знак)
Преките и непреките позиции на институция
в собствени инструменти на БАСН1 (сума с
отрицателен знак)
Позициите в инструменти на БСК1 на
предприятията от финансовия сектор, които
имат с институцията реципрочна кръстосана
позиция, създадена с цел да се раздуят
изкуствено собствените й средства (сума с
отрицателен знак)
Преките и непреките позиции на
институцията в инструменти на БСК1 на
предприятия от финансовия 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 значителни инвестиции (над 10 % и
нето от допустимите къси позиции) (сума с
отрицателен знак)
празен в ЕС
Размер на експозицията на следните
елементи, на които може да бъде присъдено
рисково тегло от 1250 %, когато институцията
избере алтернативно на прилагането му
приспадане
от които: квалифицирани дялови участия
извън финансовия сектор (сума с отрицателен
знак)

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

член 33, буква а)
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 и 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,
както и член 472, параграф 11

член 36, параграф 1, буква к)

член 36, параграф 1, буква к),
подточка i), членове 89—91

20в

от които: секюритизиращи позиции (сума с
отрицателен знак)

член 36, параграф 1, буква к).
подточка ii) член 243, параграф 1,
буква б) член 244, параграф 1,
буква б) 258

20г

от които: свободни доставки (сума с
отрицателен знак)

член 36, параграф 1, буква к),
подточка Ш), член 379, параграф 3

21

22
23
24
25

Активи с отсрочен данък, произтичащи от
временни разлики (над 10 % и нето от
свързания данъчен пасив, когато са
изпълнени условията в член 38. параграф 3)
(сума с отрицателен знак)
Стойност над прага от 15 % (сума с
отрицателен знак)
от които: преки и непреки позиции на
институцията в инструменти на БСК1 на
дружества от финансовия сектор, в които тя
има значителни инвестиции
празен в ЕС
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
член 48, параграф 1
член 36, параграф 1, буква и), член
48, параграф 1, буква б), член 470 и
член 472, параграф 11

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

7

25а

Загуба за текущата финансова година (сума с
отрицателен знак)

256

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

26

26а

0

член 36, параграф 1, буква л)

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

ЧЛЕН 467

от които: ... филтър за нереализирана загуба 2
от които: ... филтър за нереализирана печалба
1
от които: ... филтър за нереализирана печалба
2
26б

27

28
29

член 36, параграф 1, буква а) и
член 472, параграф 3

ЧЛЕН 467
ЧЛЕН 468
ЧЛЕН 468

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

ЧЛЕН 481

от които: ...

ЧЛЕН 481

Допустими приспадания от ДК1, които
надвишават ДК1 на институцията (сума с
отрицателен знак)

член 36, параграф 1, буква й)

Съвкупни корекции на базовия собствен
налитал от първи ред (БСК1) с оглед на
нормативните изисквания
Базов собствен капитал от първи ред
(БСК1)

0
1 650 236

Сумата от редове 7-20а, 21, 22 и
25а-27
Ред 6 минус ред 28

Допълнителен калитал от първи ред (ДК1): инструменти
30

Капиталови инструменти и свързани с тях
премийни резерви

31

от които: класифицирани като собствен
капитал съгласно приложимите счетоводни
стандарти

32

от които: класифицирани като пасиви
съгласно приложимите счетоводни стандарти

33

Размер на допустимите позиции по член 484,
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

34

35
36

Допустим капитал от първи ред, включен в
консолидирания ДК1 (включително
малцинствените участия, които не са
включени в ред 5), емитиран от дъщерни
предприятия и притежаван от трети страни
от които: инструменти, емитирани от
дъщерни предприятия, които подлежат на
постепенно отпадане
Допълнителен капитал от първи ред (ДК1)
преди корекции с оглед на нормативните
изисквания

членове 51—52

членове 85, 86 и 480

член 486, параграф 3
0

Сумата от редове от 30, 33 и 34

Допълнителен калитал от първи ред (ДК1): корекции с оглед на нормативните изисквания
37

38

39

Преките и непреките позиции на институция
в собствени инструменти на ДК1 (сума с
отрицателен знак)
Позициите в инструменти на ДК1 на
предприятията от финансовия сектор, които
имат с институцията реципрочна кръстосана
позиция, създадена с цел да се раздуят
изкуствено собствените й средства (сума с
отрицателен знак)
Преките и непреките позиции на
институцията в инструменти на ДК1 на
предприятия от финансовия сектор, в които
тя няма значителни инвестиции (над 10 % и
нето от допустимите къси позиции) (сума с
отрицателен знак)

член 52, параграф 1, буква б), член
56, буква а), член 57 и член 475,
параграф 2
член 56, буква б), член 58 и член
475, параграф 3

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

8

40

41

41а

416

41
в

42
43

Преките и непреките позиции на
институцията в инструменти на ДК1 на
предприятия от финансовия сектор, в които
тя има значителни инвестиции (над 10 % и
нето от допустимите къси позиции) (сума с
отрицателен знак)
Корекции с оглед на нормативните
изисквания, прилагани към допълнителния
капитал от първи ред по отношение на
сумите, за които се прилага начин на
третиране преди РКИ и друго преходно
третиране, подлежащо на постепенно
преустановяване — както е посочено в
Регламент (ЕС) Ns 575/ 2013 (т.е. остатъчни
суми по РКИ)
Остатъчните суми, които се приспадат от
допълнителния капитал от първи ред във
връзка с приспа-данията 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.
Остатъчните суми, които се приспадат от
допълнителния капитал от първи ред във
връзка с приспа-данията от капитала от
втори ред по време на преходния период
съгласно член 475 от Регламент (ЕС) Ns
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.
Сума, която се изважда от допълнителния
капитал от първи 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: ...
Допустими приспадания от К2, които
надвишават К2 на институцията (сума с
отрицателен знак)
Общо корекции на допълнителния
капитал от първи ред (ДН1) с оглед на
нормативните изисквания

44

Допълнителен капитал от първи ред (ДН1)

45

Капитал от първи ред (К1 = БСК1 + ДК1)

член 56, буква г), членове 59 и 79.
както и член 475, параграф 4

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

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

ЧЛЕНОВЕ 467, 468 И 481
ЧЛЕН 467
ЧЛЕН 468
ЧЛЕН 481
член 56, буква д)
0

Сумата от редове 37 до 42

0

Ред 36 минус рез 43

1 650 236

Сумата от редове 29 и 44

Калитал от втори ред (К2): инструменти и провизии
46

Капиталови инструменти и свързани с тях
премийни резерви

членове 62—63

47

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

член 486, параграф 4

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

член 483, параграф 4

48

49
50
51

Допустими инструменти на собствените
средства, включени в консолидирания К2
(включително 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 предприятия, които подлежат на
постепенно отпадане
Корекции с оглед на кредитния риск
Капитал от втори ред (Н2) преди корекции
с оглед на нормативните изисквания

членове 87, 88 и 480

член 486, параграф 4
член 62, букви в) и г)
0

9

Капитал от втори ред (К2): корекции с оглед на нормативните изисквания
52

53

54

Преките и непреките позиции на институция
в собствени инструменти на К2 и
подчинените заеми (сума с отрицателен знак)
Позициите в инструменти на К2 и
подчинените заеми на предприятията от
финансовия сектор, които имат с
институцията реципрочна кръстосана
позиция, създадена с цел да се раздуят
изкуствено собствените й средства (сума с
отрицателен знак)
Преките и непреките позиции в инструменти
на К2 и подчинените заеми на предприятията
от финансовия сектор, в които институцията
няма значителни инвестиции (над 10 % и нето
от допустимите къси позиции) (сума с
отрицателен знак)

54а

от които новите позиции, които не са обект
на преходните разпоредби

546

от които позициите преди 1 януари 2013 г. —
обект на преходните разпоредби

55

56

56а

566

56в

член 63, буква б), подточка i), член
66, буква а), член 67 и член 477,
параграф 2

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

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

Преките и непреките позиции на
институцията в инструменти на К2 и
подчинените заеми на предприятия от
финансовия сектор, в които тя има
значителни инвестиции (нето от допустимите
къси позиции) (сума с отрицателен знак)
Корекции с оглед на нормативните
изисквания, прилагани към капитала от
втори ред по отношение на сумите, които се
третират според принципи преди РКИ и по
друг преходен начин, подлежащ на
постепенно преустановяване — както е
посочено в Регламент (ЕС) № 575/2013 (т.е.
остатъчни суми по РКИ)
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 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.
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 Регламент (ЕС) Ns
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

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

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

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

ЧЛЕНОВЕ 467, 468 И 481
ЧЛЕН 467
ЧЛЕН 468

от която: ...
57

Съвкупни корекции на калитала от втори
ред (К2) с оглед на нормативните
изисквания

58

Капитал от втори ред (К2):

59

Съвкупен калитал (СК = К1 + К2)

ЧЛЕН 481
0

Сумата от редове 52 до 56

0

Ред 51 минус ред 57

1 650 236

Сумата от редове 45 и 58

10

59а

Рисково претеглени активи по отношение на
сумите, които се третират според принципи
преди РКИ и по друг преходен начин,
подлежащ на постепенно преустановяване —
както е посочено в Регламент (ЕС) №
575/2013 (т.е. остатъчни суми по РКИ)
от които: ... елементи, които не се приспадат
от БСК1 (остатъчни суми по Регламент (ЕС) Ns
575/ 2013) (елементите се посочват подробно,
ред по ред, например активите с отсрочен
данък, които се основават на бъдеща печалба,
нето от свързания данъчен пасив, непряко
притежавани собствени инструменти на
БСК1 и др.)
от които: ... елементи, които не се приспадат
от елементите на ДК1 (остатъчни суми по
Регламент (ЕС) № 575/2013) (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 др.)

член 472 и член 472, параграфи 5,
8, буква б), 10, буква б) и 11, буква
б)

член 475 и член 472, параграф 2,
букви б) и в) и параграф 4, буква б)

Елементи, които не се приспадат от
елементите на К2 (остатъчни суми по
Регламент (ЕС) Ns 575/2013) (елементите се
посочват подробно, ред по ред, например
непряко притежавани собствени инструменти
на К2, непрени значителни и незначителни
инвестиции в капитала на други предприятия
от финансовия сектор и др.)
60

Съвкупни рисково претеглени активи

член 477 и член 477, параграф 2,
букви б) и в) и параграф 4, буква б)

1 474 584

Капиталови съотношения и буфери
61

Базов собствен капитал от първи ред (като
процент от рисковата експозиция)

112%

член 92, параграф 2, буква а) и
член 465

62

Капитал от първи ред (като процент от
рисковата експозиция)

112%

член 92, параграф 2, буква б) и
член 465

112%

член 92, параграф 2, буква в)

63

64

65
66
67

Съвкупен капитал (като процент от рисковата
експозиция)
Специфично за институцията изискване за
предпазен марж. обхващащ следните
изисквания: за БСК1 в съответствие с член
92. параграф 1, буква а); за буфер с оглед
запазване на капитала; за анти-цикличен
буфер; за буфер с оглед на 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
от които: изискване за антицикличен буфер
от които: изискване за буфер с оглед на
системния риск

67а

от които: буфер за глобалните институции със
системно значение (ГИСЗ) или другите
институции със системно значение (ДИСЗ)

68

Разполагаем за покриване на буферите базов
собствен капитал от първи ред (като процент
от общата рискова експозиция)

69

[не се прилага в регулирането на равнище ЕС]

70

[не се прилага в регулирането на равнище ЕС]

71

[не се прилага в регулирането на равнище ЕС]

44 238

ДКИ, членове 128—130

36 865
7 373

ДКИ, член 131

3%

ДКИ, член 128

Капиталови съотношения и буфери

72

Преките и непреките позиции в капитала на
предприятия от финансовия сектор, в които
институцията няма 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
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73

74
75

Преките и непреките позиции на
институцията в инструменти на БСК1 на
предприятия от финансовия сектор, в които
тя има значителни инвестиции (под 10 % и
нето от допустимите къси позиции)
празен в ЕС
Активи с отсрочен данък, произтичащи от
временни разлики (под 10 % и нето от
свързания данъчен пасив, когато са
изпълнени условията в член 38, параграф 3)

член 36, параграф 1, буква и),
членове 45, 48, 470 и член 472,
параграф 11

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

76

77

78

79

Корекции с оглед на кредитния риск,
включени в К2 във връзка с експозиции, към
които се прилага стандартизираният подход
(преди въвеждане на ограничението)
Ограничение за включването на корекции в
К2 с оглед на кредитния риск съгласно
стандартизирания подход
Корекции с оглед на кредитния риск,
включени в К2 във връзка с експозиции, към
които се прилага подходът на вътрешните
рейтинги (преди въвеждане на
ограничението)
Ограничение за включването на корекции в
К2 с оглед на кредитния риск съгласно
подхода на вътрешните рейтинги

член 62

член 62

член 62

член 62

Капиталови инструменти, към които се прилагат споразумения с временна сила (1 януари 2014 г. — 1 януари 2022 г.)
80
81
82
83
84

85

Действащо ограничение за инструментите на
БАСК1, към които се прилагат споразумения с
временна сила
Сума, изключена от БАСК1 поради
ограничението (превишава го след обратното
изкупуване и падежите)
Действащо ограничение за инструментите на
ДК1, към които се прилагат споразумения с
временна сила
Сума, изключена от ДК1 поради
ограничението (превишава го след обратното
изкупуване и падежите)
Действащо ограничение за инструментите на
К2, към които се прилагат споразумения с
временна сила
Сума, изключена от К2 поради ограничението
(превишава го след обратното изкупуване и
падежите)

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

член 484, параграф 5, член 486,
параграфи 4 и 5

Капиталът на инвестиционния посредник представлява собствените
средства, които служат за покриване на рискове, възникнали във връзка
с дейността му. Той гарантира изпълнението на поетите ангажименти
пред контрагентите на дружеството и е израз на ангажираността на
акционерите в стопанските процеси.
Вътрешният капитал представлява финансовите ресурси (заделените
резерви) необходими за покриване на рисковете, свързани с цялостната
дейност на инвестиционния посредник. Сумата на изискуемия вътрешен
капитал на инвестиционния посредник се формира от следните
елементи:
1. сума, необходима за покриване на капиталовите изисквания за
кредитен риск и кредитен риск на насрещната страна;
2. сума, необходима за покриване на сетълмент риска;
3. сума, необходима за покриване на капиталовите изисквания за
позиционен, валутен и стоков риск;
4. сума, необходима за покриване на капиталовите изисквания за
операционен риск;
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5. сума, необходима за покриване на капиталовите изисквания за риска
при корекция на кредитната оценка;
6. сума, необходима за покриване на капиталовите изисквания за риска,
свързан с големите експозиции;
7. сума, необходима за покриване на капиталовите изисквания за други
рискове.
Сумите на вътрешния капитал за всеки от гореизброените рискове се
получават като общата рискова позиция за всеки риск се умножи по
съответния процент капиталово изискване, указани в Регламент
575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за кредитните
институции и инвестиционните посредници. Всяка от дейностите
извършвана от ИП, води до поемането на рискове, с определените за
тях в Регламент 575/2013 /ЕС, капиталови изисквания за всеки вид риск.
При действащи ограничения в размера на разполагаемия собствен
капитал, ИП определя до къде ще се разпростре в дейностите, които
извършва, за да разполага със собствен капитал не по-малък от
минимално изискуемия, и за спазване на процентните съотношения
спрямо общата му рискова експозиция, изчислени съгласно
изискванията на Регламент 575/2013/ЕС. С други думи, вътрешния
капитал на ИП е функция от рисковия му профил. Необходимата сума на
вътрешния капитал зависи както от текущата дейност на инвестиционния
посредник, така и от дейността му в предходни години, тъй като за
определени рискове, изчисленията се базират на данни от предходни
финансови години. Елементите на капиталовата база, към 31.12.2019г.,
са както следва:
Собствен капитал (капиталова база)
Капиталови инструменти, приемливи като базов
собствен капитал от първи ред:
 Регистриран и внесен капитал
 Натрупан друг всеобхватен доход
 Други резерви
Неразпределена печалба / непокрита загуба:
 Непокрита загуба от минали години
 Приемлива печалба или загуба
Други нематериални активи:
 Други нематериални активи преди приспадане на
пасиви с отсрочен данък
Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща
печалба и не произтичат от временни разлики
Общо намаления на капитала
Базов собствен капитал от първи ред
Капитал от втори ред
Общо собствени средства (капиталова база)
V.

Сума (в BGN)
1 584 500
1 584 500
236
65 500
0
0
0
0
0
0
0
1 650 236
0
1 650 236

Експозиции към съответните видове рискове
Кредитен риск и риск от контрагента. Този вид риск има проявление в
ИП при два негови подвида - риск от неизпълнение, произтичащ от
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общото финансово състояние и кредитоспособност на контрагента, и
контрагентен риск, който се измерва с евентуалната загуба при виновно
неизпълнение на задълженията от насрещната страна в сделка. При
оценяването на кредитния риск и риска от контрагента Де Ново ЕАД
използва стандартизирания подход. Размера на рисково-претеглените
експозиции за този вид риск, към 31.12.2019г., са както следва:
Класове експозиции по
стандартизирания подход при
изчисляване на кредитния риск и
риска от контрагента
Високо-рискови експозиции
Експозиции в капиталови
инструменти
Други позиции
Общо:

Размер на рисково претеглената
експозиция (сума в BGN)

0
195 135
15 543
210 678

Пазарен риск. Проявлението на пазарния риск в Де Ново ЕАД се
разделя на два основни подвида – риск на финансовите инструменти,
състоящ се риск от изменения в цените на финансовите инструменти и
риск от изменения в лихвените проценти на дълговите финансови
инструменти, и валутен риск, проявяващ се в изменение на валутните
курсове по валутните експозиции. При оценяването на пазарния риск, Де
Ново ЕАД използва стандартизирания подход. Размерите на рисковопретеглените експозиции за този вид риск, към 31.12.2019г., са както
следва:
Класове експозиции по
Размер на рисково претеглената
стандартизирания подход при
експозиция (сума в BGN)
изчисляване на пазарния риск
Търгувани дългови инструменти
0
Експозиции в капиталови
321 655
инструменти
Валутeн риск
601 922
Общо:
923 577
Операционен риск. Операционният риск е рискът от загуба в резултат
на неподходящи или неправилни вътрешни процедури, грешки на лица
при сключване на сделки с финансови инструменти и грешки от
повреждане или срив на операционни системи или от вътрешни събития,
включително правен риск от налагане на имуществени санкции,
удовлетворяване на граждански искове по отношение на дружеството,
поради неизпълнение на негови задължения. Измерването на
операционния риск се основава на подхода на базисния индикатор.
Информация относно изчисляване експозиции към операционен
риск по чл. 446 от Регламент 575/2013/ЕС:
Дейности за които се прилага
Размер на рисково претеглената
подхода на базисния индикатор, експозиция (сума в BGN)
по години:
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2018г.
2017г.
2016г.
Размер на капиталовото изискване:
Общ размер на експозициите
към операционен риск:
VI.

265 251
157 253
122 022
27 226
340 329

Съотношения и размери на капитала:
Съотношения на капиталова адекватност и размери
на капитала:
Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред
Излишък (+) / недостиг (-) на базовия собствен капитал
от първи ред
Съотношение на капитала от първи ред
Излишък (+) / недостиг (-) на капитала от първи ред
Съотношение на обща капиталова адекватност
Излишък (+) / недостиг (-) на общата ст-ст на капитала

Сума BGN
112
1 583 880
112
1 561 761
112
1 532 269

Информация относно капиталови буфери по чл. 440 от Регламент
575/2013/ЕС:
Съгласно изискванията на Наредба 50 се въвежда изискването за
поддържане на капиталови буфери в допълнение на базовия собствен
капитал от първи ред, поддържан за покриване на капиталовото
изискване, съгласно чл. 92 от Регламент (ЕС) 575/2013. Комбинираното
изискване за буфер, приложимо към Де Ново ЕАД е в размер на BGN 44
238 /BGN 36 865 – предпазен капиталов буфер, и BGN 7 373 –
специфичен антицикличен капиталов буфер/ към 31.12.2019г.
Географското разпределение на кредитните експозиции, на база на
които е изчислен антицикличният капиталов буфер е България и
Германия.
Информация относно показатели от глобално системно значение по
чл. 441 от Регламент 575/2013/ЕС:
Дружеството не е определено като глобално системно значима
институция.
Информация относно корекции за кредитен риск по чл. 442 от
Регламент 575/2013/ЕС:
Вземанията, които са без фиксиран падеж, се признават първоначално
по цена на придобиване. В счетоводния баланс на дружеството същите
се посочват по цена, намалена с евентуална загуба от обезценка,
поради несъбираемост. Загуба от обезценка се отчита в случай, че
съществува обективно доказателство, че дружеството няма да бъде в
състояние да събере всички дължими суми, съгласно първоначалните
условия по отношение на съответното вземане поради значителни
финансови затруднения на длъжника, вероятност за обявяване в
несъстоятелност и ликвидация, финансово преструктуриране или
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невъзможност за изплащане на задължението (повече от 90 дни).
Балансовата стойност на активите се намалява чрез използване на
корективна сметка за обезценка, а стойността на загубата се отразява в
отчета за доходите като разходи за обезценка. През 2019г. Де Ново ЕАД
не е извършвал обезценка за счетоводни цели и корекции за кредитен
риск.
Информация относно свободни от тежести активи по чл. 443 от
Регламент 575/2013/ЕС:
Де Ново ЕАД не притежава обремени от тежести активи.
Информация относно използаните АВКО при прилагане на
стандартизирания подход за кредитен риск по чл. 444 от Регламент
575/2013/ЕС:
Де Ново ЕАД не използва АВКО.
Информация относно експозициите в капиталови инструменти,
които не са включени в търговски портфейл по чл. 447 от Регламент
575/2013/ЕС:
Към 31.12.2019г. дружеството отчита като дълготрайни финансови активи
следните финансови инструменти:
Актив Код

Акции

BG1100083069

Акции

DE0005190003

Eмитент

Ексклузив Пропърти
АДСИЦ
BMW
Bayerische
Motoren Werke AG

Брой ЦК
31.12.2019

Валута

Балансова
Отчетна
стойност
стойност
31.12.2019
BGN’000
BGN’000

95000

BGN

61

95

700

EUR

134

100

195

195

Информация за излагането на лихвен риск, по отношение на
позиции, включени в инвестиционния портфейл по чл. 448 от
Регламент 575/2013/ЕС:
Предвид характера и структурата на инвестиционния портфейл на Де
Ново ЕАД, излагането на лихвен риск е незначително.
Информация за експозиции по секюритизиращи позиции по чл. 449
от Регламент 575/2013/ЕС:
Де Ново ЕАД не прилага секюритизация.
VI.

Оповестявания съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредба 50 за капиталовата
адекватност на инвестиционните посредници относно спазването на
изискванията на разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗПФИ
Управителния орган на ИП Де Ново ЕАД:
1. отговаря за ефективното и надеждно управление на инвестиционния
посредник в съответствие с нормативните изисквания, включително за
подходящото разпределение на задълженията и отговорностите при
определяне на организационната структура, за приемането на правилата
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по чл. 69 от ЗПФИ и за контрола за тяхното изпълнение, както и за
предотвратяване и установяване на конфликти на интереси;
2. одобрява и контролира изпълнението на стратегическите цели на
инвестиционния посредник и на стратегията относно риска и вътрешното
управление;
3. осигурява целостта и непрекъснатото функциониране на системите за
счетоводно и финансово отчитане, включително финансови и
оперативни контроли, и съответствие на дейността с нормативните
изисквания и приложимите стандарти;
4. ръководи и контролира изпълнението на изискванията съгласно ЗПФИ
относно разкриването и предоставянето на информация;
5. отговаря за упражняването на ефективен контрол спрямо висшия
ръководен персонал;
6. отговаря за ефективността на системите за управление в
инвестиционния посредник, като при необходимост предприема
необходимите
мерки
за
отстраняване
на
констатираните
несъответствия;
7. при отчитане на естеството, обхвата и сложността на извършваната от
инвестиционния посредник дейност и на всички приложими нормативни
изисквания приема, съответно одобрява, и контролира спазването на: а)
организационната структура на инвестиционния посредник за
извършване на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ; б)
изискванията за знания, умения и опит на служителите в съответните
звена; в) разпределението на ресурсите, необходими за извършването
на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ; г) политиките,
правилата и процедурите на инвестиционния посредник, с които се
урежда предоставянето на услугите и извършването на дейностите по
чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ; д) политиката по отношение на предлаганите
или предоставяни услуги, дейности, продукти и операции в съответствие
с допустимото за инвестиционния посредник равнище на риск и с
характеристиките и потребностите на клиентите на инвестиционния
посредник, на които те ще бъдат предлагани или предоставяни, и
извършва стрес тестове при необходимост; е) политиката за
възнагражденията на служителите, участващи в предоставянето на
услуги на клиентите на инвестиционния посредник, която да насърчава
отговорно бизнес поведение, справедливо третиране на клиентите,
включително при възникване на конфликти на интереси;
8. наблюдава и поне веднъж годишно оценява:
а) адекватността на стратегическите цели на инвестиционния посредник
относно извършването на услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от
ЗПФИ и тяхното изпълнение;
б) ефективността на организацията и управлението на инвестиционния
посредник;
в) адекватността на политиките, правилата и процедурите на
инвестиционния посредник, с които се урежда предоставянето на
услугите и извършването на дейностите по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ;
9. при констатирани нарушения и несъответствия в случаите по т. 8,
букви „а" - „в" предприема мерки за тяхното отстраняване.
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VII.

Политика за определяне на възнагражденията. В Де Ново ЕАД има
приета и функционираща политика за определяне на възнагражденията,
целяща спазването на следните основни принципи:
 осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска;
 ненасърчаване поемането на риск, който надвишава приемливите за
дружеството нива;
 осигуряване на съответствие на Политиката със стратегията, целите,
ценностите и дългосрочните интереси на дружеството;
 прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси, породени
от начина на формиране на възнагражденията.
Политиката за възнагражденията касае, както висшия мениджмънт, така
и служителите изпълняващи контролни функции, служители, чиято
дейност е свързана с поемане на рискове, и тези, чиито възнаграждения
са съразмерни с възнагражденията на висшия мениджмънт и
служителите с контролни функции, и чиято дейност оказва съществено
влияние върху рисковия профил на инвестиционния посредник.
Структурата на всички видове възнаграждения се изгражда по начин,
който изключва възможен конфликт на интереси и се формират така, че
да не съществува пряка обвързаност между възнаграждението на
лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на
лицата, извършващи основно друга дейност за инвестиционния
посредник,
или
приходите,
реализирани
от
последните.
Възнагражденията се разделят на постоянни и променливи. Постоянното
възнаграждение представлява достатъчно висок дял от общото
възнаграждение на всеки член на персонала, с което се цели да се
минимизира зависимостта и стремежа на служителите към
променливото им възнаграждение. Изплащане на променливо
възнаграждение се допуска, ако същото е обосновано от гледна точка на
резултатите от дейността и не застрашава стабилността на дружеството.
Изплащането на променливото възнаграждение се разпределя за
период от време, отчитащ икономическия цикъл и поетите от посредника
рискове. 50% от променливото възнаграждение на съответния служител
се изплаща в акции и други форми на собствен капитал на дружеството,
както и във финансови инструменти, отговарящи на критериите на чл. 25
(2) от Наредба 50 за капиталовата адекватност, ликвидността на
инвестиционните посредници и надзора за спазването им. Не по-малко
от 40% от променливото възнаграждение на служителите се разсрочва
за период от 3 до 5 години, в зависимост от икономическия цикъл,
естеството на дейността на дружеството, от длъжността на съответните
служители и при отчитане на всички видове настоящи и бъдещи рискове.
През 2019г. инвестиционен посредник Де Ново ЕАД е изплатил текущо
възнаграждение на служителите и на членовете на Съвета на
директорите общо в размер на 156 870 лева. Възнагражденията се
отнасят към основната дейност на дружеството като инвестиционен
посредник. От горната сума 139 979 лева представляват фиксирани
възнаграждения, изплатени на членовете на Съвета на директорите на
Де Ново ЕАД /4 получатели/, а останалите 16 891 лева са фиксирани
възнаграждения на служители.
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Броят на лицата получили възнаграждения от Де Ново ЕАД през 2019г. е
8.
Не са изплащани променливи възнаграждения, възнаграждения при
наемане на работа и не са отпускани разсрочени възнаграждения.
През 2019г. няма промяна в броя и състава на висшето ръководство.
Не са изплащани обезщетения при освобождаване от работа на
служители от висшето ръководство и на такива, чиято дейност оказва
съществено въздействие върху рисковия профил на Де Ново ЕАД.
През 2019г. няма лица, получили възнаграждение в размер 100 000 лв.
или повече.
VIII. Информация за отношението на ливъридж. Отношението на
ливъридж представлява собственият капитал от първи ред спрямо
собствените активи на посредника, които не са приспаднати от капитала
от първи ред. Собственият капитал от първи ред и сумата на активите
(общата експозиция) се пресмятат съобразно правилата, заложени в чл.
429 от Регламент 575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за
кредитните институции и инвестиционните посредници. Коефициентът
на ливъридж, изчислен като средноаритметична стойност на месечните
стойности на отношението /към последния ден от съответния месец/ за
последните три месеца на 2019г., е 99.09, което е многократно над
минимално допустимите нива на ливъридж, установени като добри
практики. Това е така и поради естеството на дейност на дружеството,
което оперира като инвестиционен посредник, чиято основна дейност е
различна от дейността на кредитните институции - отпускане на заеми
чрез приемането на чужд финансов ресурс (депозити).
IX.
Големи експозиции. Към 31.12.2019г. в ИП Де Ново ЕАД не са поемани
големи експозиции.
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