Детайлна информация за собствения капитал на Райфайзенбанк (България) ЕАД към 31.12.2017г., на консолидирана
основа, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1423/2013 на Комисията за определяне, в съответствие с Регламент
(ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на
изискванията към институциите във връзка с оповестяването на собствените средства
Позоваване на член
от Регламент
(ЕС) № 575/2013

Образец за оповестяване на собствените средства (консолидирана основа)

1

Базов собствен капитал от първи ред (БСК1): инструменти и резерви
Капиталови инструменти и свързани с тях премийни резерви
от които: Инструмент тип 1
от които: Инструмент тип 2
от които: Инструмент тип 3

2

Неразпределена печалба

3
3а

Натрупан друг всеобхватен доход (и други резерви)
Фондове за покриване на общи банкови рискове

4

Размер на допустимите позиции по член 484, параграф 3 и свързаните
премийни резерви, предмет на постепенно отпадане от БСК 1
Малцинствени участия (сума, допустима в коннсолидирания БСК1)
Проверена от независимо лице междинна печалба минус всички
предвидими отчисления от печалбата или дивиденти
Базов собствен капитал от първи ред (БСК1) преди корекции с оглед
на нормативните изисквания:
Допълнителни корекции в стойността (сума с отрицателен знак)
Нематериални активи (нето от свързания данъчен пасив) (сума с
отрицателен знак)
празен в ЕС
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
Суми с отрицателен знак, получени от изчислението на размера на
очакваната загуба

5
5а
6
7
8
9
10

11
12

603 448 Член 26, параграф 1,
член 27, член 28, член 29
603 448 списък на ЕБО, член
26, параграф 3
списък на ЕБО, член
26, параграф 3
списък на ЕБО, член
26, параграф 3
180 126 член 26, параграф 1,
буква в)
10 020 член 26, параграф 1
член 26, параграф 1,
буква е)
член 486, параграф 2
член 84
член 26, параграф 2
Сумата от редове 1
793 594 до 5а
-1 432 членове 34, 105
член 36, параграф 1,
-25 112 буква б), член 37
член 36, параграф 1,
буква в), член 38

член 33, параграф 1,
буква а)
член 36, параграф 1,
буква г), член 40, член 159
-7 907

13

Всяко увеличение в собствения капитал, което произтича от
секюритизираните активи (сума с отрицателен знак)
Печалба или загуба по оценените по справедлива стойност пасиви,
причинена от промени в кредитния рейтинг
Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на
пенсията (сума с отрицателен знак)
Преките и непреките позиции на инстутицията в собствени инструменти
на БАСК1 (сума с отрицителен знак)

член 32, параграф 1

17

Преките, непреките и синтетичните позиции в инструменти на БАСК1 на
предприятия от финансовия сектор, когато тези предприятия имат с
институцията реципрочна кръстосана позиция, създадена с цел да се раздуят
изкуствено собствените ѝ средства (сума с отрицателен знак)

член 36, параграф 1,
буква ж), член 44

18

Преките, непреките и синтетичните 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)

член 36, параграф 1, буква
з), член 43, член 45, член
46, член 49, параграфи 2 и
3, член 79
член 36, параграф 1,
подточка i), член 43, член
45, член 47, член 48,
параграф 1, буква б), член
49, параграфи 1-3,
член 79

14
15
16

19

20
20а

празен в ЕС
Размер на експозицията на следните елементи, на които може да бъде
присъдено рисково тегло от 1 250%, когато институцията избере
алтернативно на прилагането му приспадане

20б

от които: квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор
(сума с отрицателен знак)

20в

от които: секюритизиращи позиции (сума с отрицателен знак)

20г

от които: свободни доставки (сума с отрицателен знак)

21

Острочени данъчни активи, 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)

22
23

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

член 33, параграф 1,
буква б)
член 36, параграф 1,
буква д), член 41
член 36, параграф 1,
буква е), член 42

член 36, параграф 1,
буква к)

член 36, параграф 1,
буква к), подточка i),
членове 89-91
член 36, параграф 1,
буква к), подточка ii), член
243, параграф 1, буква б)
член 244, параграф 1, буква
б) член 258
член 36, параграф 1,
буква к), подточка iii), член
379, параграф 3
член 36, параграф 1,
буква в), член 38, член 48,
параграф 1, буква а)
член 48, параграф 1
член 36, параграф 1,
подточка i), член 48,
параграф 1, буква б)

24
25

празен в ЕС
от които: активи с отсрочен данък, произтичащи от временни разлики

25а

Загуба за текущата финансова година (сума с отрицателен знак)

25б

Предвидими данъчни отчисления във връзка с елементи на БСК1 (сума с
отрицателен знак)
27
Допустими приспадания от ДК1, които надвишават ДК1 на институцията
(сума с отрицателен знак)
28
Общо корекции на базовия собствен капитал от първи ред (БСК1) с оглед на
нормативните изисквания
29
Базов собствен капитал от първи ред (БСК1)
Допълнителен капитал 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 ДК 1
34
Допустим капитал от първи ред, включен в консолидирания ДК1
(включително малцинствените участия, които не сеа включени в ред 5),
емитиран от дъщерни предприятия и притежаван от трети страни
35
от които: инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, които подлежат
на постепенно отпадане
36
Допълнителен капитал от първи ред (ДК1) преди корекции с оглед на
нормативните изисквания
Допълнителен капитал от първи ред (ДК1): корекции с оглед на нормативните изисквания
37
Преките и непреките позиции на институция в собствени инструменти на
ДК1 (сума с отрицателен знак)
38

39

40

член 36, параграф 1,
буква в), член 38, член 48,
параграф 1, буква а)
член 36, параграф 1, буква
а)
член 36, параграф 1, буква
л)
член 36, параграф 1, буква
й)
-34 451 Сумата от редове 7 - 20а,
21, 22 и 25а - 27
759 143 Ред 6 минус ред 28
членове 51, 52

член 486, параграф 3
членове 85 - 86

член 486, параграф 3
Сувага ог песоне ог 30, 33 и
34
член 52, параграф 1, буква
б), член 56, буква а), член
57
член 56, буква б), член 58

Преките, непреките и синтетичните позиции в инструменти на ДК1 на
предприятия от финансовия сектор, когато тези предприятия имат с
институцията реципрочна кръстосана позиция, създадена с цел да се раздуят
изкуствено собствените ѝ средства (сума с отрицателен знак)
Преките, непреките и синтетичните 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)
Преките, непреките и синтетичните позиции на институцията в инструменти
на ДК1 на предприятия от финансовия сектор, в които тя няма значителни
инвестиции (нето от допустимите къси позиции) (сума с отрицателен знак)

празен в ЕС
Допустими приспадания от К2, които надвишават К2 на институцията (сума с
отрицателен знак)
43
Общо корекции на допълнителния капитал от 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
46
Капиталови инструменти и свързани с тях премийни резерви
47
Рамзер на допустимите позиции по член 484, параграф 5 и свързаните
премийни резерви, предмет на постепенно отпадане от К2
48
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 притежавани от трети страни
49
от които: инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, които подлежат
на постепенно отпадане
50
Корекции с оглед на кредитния риск
51
Капитал от втори ред (К2) преди корекции с оглед на нормативните
изисквания
Капитал от втори ред (К2) : корекции с оглед на нормативните изисквания
52
Преките и непреките позиции на институция в собствени инструменти на К2
и подчинените заеми (сума с отрицателен знак)

член 56, буква в), член 59,
член 60, член 79

член 56, буква г), член 59,
член 79

41
42

53

54

55

56
57
58
59
60
Капиталови съотношения и буфери
61

член 56, буква д)
0 Сумата от редове 37 до 42
0 Ред 36 минус ред 43
759 143 Сума от редове 29 и 44
363 002 членове 62 - 63
член 486, параграф 4
членове 87 - 88

член 486, параграф 4
33 292 член 62, букви в) и г)
396 294

член 63, буква б), подточка
i), член 66, буква а), член 67

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 подчинени заеми на
предприятията от финансовия сектор, в които институцията няма значителни
инвестиции (над 10 % и нето от допустимите къси позиции) (сума с
отрицателен знак)
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)
празен в ЕС
Общо корекции на капитала от втори ред (К2) с оглед на нормативните
0
изисквания
Капитал от втори ред (К2) :
396 294
Съвкупен капитал (СК = К1 + К2)
1 155 437
Съвкупни рисково претеглени активи
3 661 349

62

Базов собствен капитал от първи ред (като процент от общата рискова
експозиция)
Капитал от първи ред (като процент от общата рискова експозиция)

63

Съвкупен капитал (като процент от общата рискова експозиция)

член 66, буква б), член 68

член 66, буква в), членове
69, 70 и 79

член 66, буква г), членове
69 и 79

Сумата от редове 52 до 56
Ред 51 минус ред 57
Сумата от редове 45 и 58

20.73% член 92, параграф 2, буква
а)
20.73% член 92, параграф 2, буква
б)
31.56% член 92, параграф 2, буква
в)

64

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 антицикличен буфер; за
буфер с оглед на системния риск, както и - за институциите със системно
значение - за буфер, изразен като процент от рисковата експозиция)

65
66
67
67а

от което: изискване за буфер с оглед запазване на капитала
от което: изискване за антицикличен буфер
от което: изискване за буфер с оглед на системен риск
от което: 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)
Суми под праговете за приспадане (преди претегляне на риска)
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)

73

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)
74
празен в ЕС
75
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)
Приложими ограничения за включването на провизии в капитала от втори ред
76
Корекции с оглед на кредитния риск, включени в К2 във връзка с
експозиции, към които се прилага стандартизираният подход (преди
въвеждане на ограничението)
77
Ограничение за включването на корекции в К2 с оглед на кредитния риск
съгласно стандартизирания подход
78
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)
79
Ограничение за включването на корекции в К2 с оглед на кредитния риск
съгласно подхода на вътрешните рейтинги
Капиталови инструменти, към които се прилагат споразумения с временна сила (1 януари 2014 г. - 1 януари 2022 г.)
80
- Действащо ограничение за инструментите на БАСК1, към които се прилагат
споразумения с временна сила
81
- Сума, изключена от БАСК1 поради ограничението (превишава го след
обратното изкупуване и падежите)
82
- Действащо ограничение за инструмнтите на ДК1, към които се прилагат
споразумения с временна сила
83
- Сума, изключена от ДК1 поради ограничението (превишава го след
обратното изкупуване и падежите)
84
- Действащо ограничение за инструментите на К2, към които се прилагат
споразумения с временна сила
85
- Сума, изключена от К2 поради ограничението (превишава го след
обратното изкупуване и падежите)

201 374 ДКИ, членове 128 - 131 и
133

91 534
0
109 840
0
ДКИ, член 128

член 36, параграф 1, буква
з), членове 45 - 46, член 56,
буква в), членове 59 - 60,
член 66, буква в), членове
69 -70
член 36, параграф 1,
подточка i), членове 45 и 48

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

член 62

член 62
член 62

член 62

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

Образец за основните характеристики на капиталовите инструменти на индовидуална и консолидирана основа (1 от 5)
1
2
3

Емитент
Единен идентификатор
Приложимо право (или права) по отношение на инструмента
Регламентиране

4
5
6
7
8

Преходни правила на РКИ
Правила на РКИ за периода след прехода
Допустим на индивидуална/(под-) консолидирана/индивидуална и (под-) консолидирана основа
Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция)
Сумата, която се признава в изискуемия капитал (в хиляди парични единици, към последната отчетна дата)

9
9а
9б
10
11
12
13
14

Номинална стойност на инструмента
Емисионна цена
Цена на обратно изкупуване
Счетоводна класификация
Първоначална дата на издаване
Безсрочен или с дата
Първоначален падеж
Възможността за предварително обратно изкупуване от емитента е обект на предварително одобрение от
надзорните органи
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)

15
16
17
18
19
20а
20б
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

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
Ако е конвертируем, посочете вида инструмент, в който инструментът може да бъде конвертиран
Ако е конвертируем, посочете емитента на инструмента, в който инструментът се конвертира
Характеристики на преоценката на активи
Ако се преоценява, посочете задействащите преоценката фактори
Ако се преоценява - изцяло или частично
Ако се преоценява - с постоянна сила или временно
Ако преоценката е временна - описание на преоценъчния механизъм
Позиция на инструмента в йерархията на подчинение при ликвидация (посочете вида на непосредствено попривилегирования инструмент)
36 Действителни характеристики, за които е установено несъответствие
37 Ако отговорът е "да", посочете характеристиките, за които е установено несъответствие

Райфайзенбанк (България) ЕАД
BG1100092052
Българско
БСК1 (член 26 от Регламент (ЕС) 575/2013)
Базов собствен капитал от първи ред
Базов собствен капитал от първи ред
индивидуално и (под-) консолидирано
Обикновени акции
603 488
603 488
100%
Не се прилага
Акционерен капитал
1994 - 2009
Безсрочен
Без падеж
Да, с предварително разрешение на
надзорния орган
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Подчинен на всички останали пасиви
Не
Не се прилага

Образец за основните характеристики на капиталовите инструменти на индовидуална и консолидирана основа (2 от 5)
1 Емитент
2 Единен идентификатор
3 Приложимо право (или права) по отношение на инструмента
Регламентиране
4
5
6
7
8

Преходни правила на РКИ
Правила на РКИ за периода след прехода
Допустим на индивидуална/(под-) консолидирана/индивидуална и (под-) консолидирана основа
Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция)
Сумата, която се признава в изискуемия капитал (в хиляди парични единици, към последната отчетна дата)

9
9а
9б
10
11
12
13
14

Номинална стойност на инструмента
Емисионна цена
Цена на обратно изкупуване
Счетоводна класификация
Първоначална дата на издаване
Безсрочен или с дата
Първоначален падеж
Възможността за предварително обратно изкупуване от емитента е обект на предварително одобрение от
надзорните органи
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

15
16
17
18

19 Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на дивидент
20а Напълно или донякъде по усмотрение, или задължително (от гледна точка на момента във времето)
20б
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

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
Ако е конвертируем, посочете вида инструмент, в който инструментът може да бъде конвертиран
Ако е конвертируем, посочете емитента на инструмента, в който инструментът се конвертира
Характеристики на преоценката на активи
Ако се преоценява, посочете задействащите преоценката фактори
Ако се преоценява - изцяло или частично
Ако се преоценява - с постоянна сила или временно
Ако преоценката е временна - описание на преоценъчния механизъм
Позиция на инструмента в йерархията на подчинение при ликвидация (посочете вида на непосредствено попривилегирования инструмент)

36 Действителни характеристики, за които е установено несъответствие
37 Ако отговорът е "да", посочете характеристиките, за които е установено несъответствие

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Не се прилага
Австрийско / Българско
Капитал от втори ред (член 63 от
Регламент (ЕС) 575/2013)
Капитал от втори ред
Капитал от втори ред
индивидуално и (под-) консолидирано
Подчинен срочен дълг
138 864
138 864
100%
Не се прилага
Пасив - амортизирана стойност
2001 - 2006
Безсрочен
Без падеж
Да, с предварително разрешение на
надзорния орган
Не се прилага
Не се прилага
Плаващ
Юрибор + 1.5 пункта + 0.5% комисион
управление
Да
Задължително
Никаква свобода
Не
Кумулативен
Неконвертируем
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Подчинен на всички останали пасиви, с
изключение на собсятвения капитал от
първи ред
Не
Не се прилага

Образец за основните характеристики на капиталовите инструменти на индовидуална и консолидирана основа (3 от 5)
1 Емитент
2 Единен идентификатор
3 Приложимо право (или права) по отношение на инструмента
Регламентиране
4
5
6
7
8

Преходни правила на РКИ
Правила на РКИ за периода след прехода
Допустим на индивидуална/(под-) консолидирана/индивидуална и (под-) консолидирана основа
Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция)
Сумата, която се признава в изискуемия капитал (в хиляди парични единици, към последната отчетна дата)

9
9а
9б
10
11
12
13
14

Номинална стойност на инструмента
Емисионна цена
Цена на обратно изкупуване
Счетоводна класификация
Първоначална дата на издаване
Безсрочен или с дата
Първоначален падеж
Възможността за предварително обратно изкупуване от емитента е обект на предварително одобрение от
надзорните органи
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

15
16
17
18

19 Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на дивидент
20а Напълно или донякъде по усмотрение, или задължително (от гледна точка на момента във времето)
20б
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

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
Ако е конвертируем, посочете вида инструмент, в който инструментът може да бъде конвертиран
Ако е конвертируем, посочете емитента на инструмента, в който инструментът се конвертира
Характеристики на преоценката на активи
Ако се преоценява, посочете задействащите преоценката фактори
Ако се преоценява - изцяло или частично
Ако се преоценява - с постоянна сила или временно
Ако преоценката е временна - описание на преоценъчния механизъм
Позиция на инструмента в йерархията на подчинение при ликвидация (посочете вида на непосредствено попривилегирования инструмент)

36 Действителни характеристики, за които е установено несъответствие
37 Ако отговорът е "да", посочете характеристиките, за които е установено несъответствие

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Не се прилага
Австрийско / Българско
Капитал от втори ред (член 63 от
Регламент (ЕС) 575/2013)
Капитал от втори ред
Капитал от втори ред
индивидуално и (под-) консолидирано
Подчинен срочен дълг
39 117
39 117
100%
Не се прилага
Пасив - амортизирана стойност
39 059
Безсрочен
Без падеж
Да, с предварително разрешение на
надзорния орган
Не се прилага
Не се прилага
Плаващ
Юрибор + 1.9 пункта + 0.5% комисион
управление
Задължително
Никаква свобода
Не
Кумулативен
Неконвертируем
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Подчинен на всички останали пасиви, с
изключение на собсятвения капитал от
първи ред
Не
Не се прилага

Образец за основните характеристики на капиталовите инструменти на индовидуална и консолидирана основа (4 от 5)
1 Емитент
2 Единен идентификатор
3 Приложимо право (или права) по отношение на инструмента
Регламентиране
4
5
6
7
8

Преходни правила на РКИ
Правила на РКИ за периода след прехода
Допустим на индивидуална/(под-) консолидирана/индивидуална и (под-) консолидирана основа
Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция)
Сумата, която се признава в изискуемия капитал (в хиляди парични единици, към последната отчетна дата)

9
9а
9б
10
11
12
13
14

Номинална стойност на инструмента
Емисионна цена
Цена на обратно изкупуване
Счетоводна класификация
Първоначална дата на издаване
Безсрочен или с дата
Първоначален падеж
Възможността за предварително обратно изкупуване от емитента е обект на предварително одобрение от
надзорните органи
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

15
16
17
18

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Не се прилага
Австрийско / Българско
Капитал от втори ред (член 63 от
Регламент (ЕС) 575/2013)
Капитал от втори ред
Капитал от втори ред
индивидуално и (под-) консолидирано
Дългово-капиталов инструмент
71 583
71 583
100%
Не се прилага
Пасив - амортизирана стойност
2 013
Срочен
2 023
Да, с предварително разрешение на
надзорния орган
Не се прилага
Не се прилага
Плаващ
EURIBOR + 5.22 пункта
EUR 2 500 фиксирана такса за управление
EUR 2 500 фиксирана такса за
администриране

19 Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на дивидент
20а Напълно или донякъде по усмотрение, или задължително (от гледна точка на момента във времето)

Не
Задължително

20б
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Никаква свобода
Не
Кумулативен
Неконвертируем
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Подчинен на всички останали пасиви, с
изключение на собсятвения капитал от
първи ред
Не
Не се прилага

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
Ако е конвертируем, посочете вида инструмент, в който инструментът може да бъде конвертиран
Ако е конвертируем, посочете емитента на инструмента, в който инструментът се конвертира
Характеристики на преоценката на активи
Ако се преоценява, посочете задействащите преоценката фактори
Ако се преоценява - изцяло или частично
Ако се преоценява - с постоянна сила или временно
Ако преоценката е временна - описание на преоценъчния механизъм
Позиция на инструмента в йерархията на подчинение при ликвидация (посочете вида на непосредствено попривилегирования инструмент)

36 Действителни характеристики, за които е установено несъответствие
37 Ако отговорът е "да", посочете характеристиките, за които е установено несъответствие

Образец за основните характеристики на капиталовите инструменти на индовидуална и консолидирана основа (5 от 5)
1 Емитент
2 Единен идентификатор
3 Приложимо право (или права) по отношение на инструмента
Регламентиране
4
5
6
7
8

Преходни правила на РКИ
Правила на РКИ за периода след прехода
Допустим на индивидуална/(под-) консолидирана/индивидуална и (под-) консолидирана основа
Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция)
Сумата, която се признава в изискуемия капитал (в хиляди парични единици, към последната отчетна дата)

9
9а
9б
10
11
12
13
14

Номинална стойност на инструмента
Емисионна цена
Цена на обратно изкупуване
Счетоводна класификация
Първоначална дата на издаване
Безсрочен или с дата
Първоначален падеж
Възможността за предварително обратно изкупуване от емитента е обект на предварително одобрение от
надзорните органи
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

15
16
17
18

Райфайзенбанк (България) ЕАД
Не се прилага
Австрийско / Българско
Капитал от втори ред (член 63 от
Регламент (ЕС) 575/2013)
Капитал от втори ред
Капитал от втори ред
индивидуално и (под-) консолидирано
Дългово-капиталов инструмент
113 438
113 438
100%
Не се прилага
Пасив - амортизирана стойност
2014
Срочен
2024
Да, с предварително разрешение на
надзорния орган
Не се прилага
Не се прилага
Плаващ
EURIBOR + 5.12 пункта
EUR 2 550 фиксирана такса за управление
EUR 2 550 фиксирана такса за
администриране

19 Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на дивидент
20а Напълно или донякъде по усмотрение, или задължително (от гледна точка на момента във времето)

Не
Задължително

20б
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Никаква свобода
Не
Кумулативен
Неконвертируем
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Не се прилага
Подчинен на всички останали пасиви, с
изключение на собсятвения капитал от
първи ред
Не
Не се прилага

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
Ако е конвертируем, посочете вида инструмент, в който инструментът може да бъде конвертиран
Ако е конвертируем, посочете емитента на инструмента, в който инструментът се конвертира
Характеристики на преоценката на активи
Ако се преоценява, посочете задействащите преоценката фактори
Ако се преоценява - изцяло или частично
Ако се преоценява - с постоянна сила или временно
Ако преоценката е временна - описание на преоценъчния механизъм
Позиция на инструмента в йерархията на подчинение при ликвидация (посочете вида на непосредствено попривилегирования инструмент)

36 Действителни характеристики, за които е установено несъответствие
37 Ако отговорът е "да", посочете характеристиките, за които е установено несъответствие

Балансови позиции включени при изчисляването на собствения капитал

Консолидирана основа

Позиция от отчета за собствения капитал

СОБСТВЕН КАПИТАЛ
КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД
Капиталови инструменти, допустими като базов
собствен капитал от първи ред
Изплатени капиталови инструменти
Неразпределена печалба
Неразпределена печалба от минали години
Печалба или загуба, която се отнася към собствениците на
предприятието майка
(-) Неприемлива част от междинната или годишната печалба
Натрупан друг всеобхватен доход
Корекции на базовия собствен капитал от първи ред
поради пруденциални филтри
(-) Корекции на стойността поради изискванията за
пруденциална оценка
(-) Други нематериални активи
(-) Брутна сума на други нематериални активи
Отсрочени данъчни пасиви, свързани с други нематериални
активи
(-) Недостатъчни корекции за кредитен риск спрямо
очакваните загуби при вътрешнорейтинговия подход
Други преходни корекции на базовия собствен капитал
от първи ред
КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД
Капиталови инструменти и подчинени заеми, приемливи
като капитал от втори ред
Изплатени капиталови инструменти и подчинени заеми
Превишение на провизиите над очакваните загуби при
вътрешнорейтинговия подход
Други преходни корекции на капитала от втори ред
(-) Отсрочени данъчни активи, които се основават на
бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики,
нетно от свързаните данъчни пасиви

Внесен
капитал

Неразпределена
печалба

603 448

180 126

Печалба или загуба,
която се отнася към
собствениците на
дружеството майка
137 304

Натрупан друг
всеобхватен
доход

Нематериални
активи

Отсрочени
данъчни активи

10 020

31 188

88

Финансови
пасиви, оценени
по амортизирана
стойност
363 002

Други
корекции

Общо
капитал от
първи ред

Общо
капитал от
втори ред

930 898
759 055
0
0

363 002
396 294

0
603 448
0
180 126

603 448
180 126
137 304

137 304

-137 304

-137 304
10 020

10 020

0
-1 432
-31 188
1 367

1 367

-7 907

-7 907

4 709

4 709
0

363 002
34 083
-791

-88

-1 432
0
-31 188

0
0

363 002

0
0

34 083
-791

-88

