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II
(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/428 НА КОМИСИЯТА
от 23 март 2016 година
за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне на техническите
стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на
надзорните органи във връзка с отношението на ливъридж
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруден
циалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 648/2012 (1), и по-специално член 430, параграф 2, трета алинея от него,
като има предвид, че:
(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (2) се определят условията, според които институциите
са задължени да отчитат информация относно съблюдаването от тяхна страна на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 575/2013. Като се има предвид, че несъществените елементи на нормативната уредба, установена с Регламент
(ЕС) № 575/2013, биват постепенно допълвани и изменяни с приемането на регулаторни технически стандарти и
делегирани актове, в надзорните отчетни изисквания, заложени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на
Комисията, следва да бъдат направени съответните изменения във връзка с отношението на ливъридж (3), за да се
осигури съгласуваност между изменената нормативна уредба и информацията, предоставяна от институциите на
надзорните органи.

(2)

За да се осигури подходящото прилагане на изискванията, заложени в Регламент (ЕС) № 680/2014, предоставянето
на информация на надзорните органи относно отношението на ливъридж следва да бъде допълнително уточнено.
Поради това, от съображения за правна яснота, е уместно да бъдат заменени някои от образците за отчитане и
съответните указания.

(3)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации, анализира съответните възможни разходи и
ползи и поиска становището на Групата на участниците от банковия сектор, създадена с член 37 от Регламент (ЕС)
№ 1093/2010 (4).

(4)

Институциите следва да разполагат с достатъчно време, за да приспособят своите вътрешни отчетни процедури и
ИТ процеси с оглед на преразгледаните изисквания за предоставяне на информация относно отношението на
ливъридж. Поради това датата на първоначално прилагане на настоящия регламент за изпълнение следва да бъде
отложена до първата отчетна дата, която се пада 6 месеца след датата на публикуването му в Официален вестник,

(1) ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
(2) Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013, на техническите
стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г.,
стр. 1).
(3) Делегиран регламент (ЕС) 2015/62 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския
парламент и на Съвета във връзка с отношението на ливъридж (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 37).
(4) Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган
(Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331,
15.12.2010 г., стр. 12).
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ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се изменя, както следва:
1. В член 14 параграфи 2—5 се заменят със следното:
„2.
При отчитането на данните се следва методологията, използвана за изчисляването на съотношението на
ливъридж като съотношение на ливъридж към края на тримесечието.
3.
Ако е изпълнено някое от посочените по-долу условия, институциите са задължени да предоставят
информацията в параграф 14 от приложение XI, част II в следващия отчетен период:
а) делът на дериватите по приложение XI, част II, параграф 7 надхвърля 1,5 %;
б) делът на дериватите по приложение XI, част II, параграф 7 надхвърля 2 %.
Прилагат се входните критерии, посочени в член 4, с изключение на първа алинея, буква б) от този параграф, когато
институциите започват да предоставят информация от отчетната дата след тази отчетна дата, на която е бил превишен
съответният приложим праг.
4.
Институциите, за които общият размер на условната стойност на дериватите по смисъла на параграф 9 от
приложение XI, част II надхвърля 10 млрд. евро, предоставят информацията в параграф 14 от приложение XI, част II,
независимо от това дали техният дял на деривати отговаря на условията по параграф 3.
Входните критерии по член 4 не се прилагат. Институциите започват да предоставят информация от отчетната дата,
която следва отчетната дата на превишаването на съответния приложим праг.
5.
Ако е изпълнено някое от посочените по-долу условия, институциите са задължени да предоставят
информацията в параграф 15 от приложение XI, част II в следващия отчетен период:
а) стойността на кредитните деривати по приложение XI, част II, параграф 10 надхвърля 300 млн. евро;
б) стойността на кредитните деривати по приложение XI, част II, параграф 10 надхвърля 500 млн. евро.
Прилагат се входните критерии по член 4 с изключение на буква б), когато институциите започват да предоставят
информация от отчетната дата след тази отчетна дата, на която е бил превишен съответният приложим праг.“
2. В член 14 се заличава параграф 6.
3. Приложение X към Регламент (ЕС) № 680/2014 се заменя с текста в приложение I към настоящия регламент.
4. Приложение XI към Регламент (ЕС) № 680/2014 се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
Той се прилага от първата отчетна дата, която се пада шест месеца след датата на публикуването му в Официален вестник
на Европейския съюз.
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки
в съответствие с Договорите.
Съставено в Брюксел на 23 март 2016 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
„ПРИЛОЖЕНИЕ X
ОТЧИТАНЕ НА ЛИВЪРИДЖ

BG

ОБРАЗЦИ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ЛИВЪРИДЖ
Съкратено
наимено
вание

Код на обра
зеца

Код на обра
зеца

47

C 47.00

Изчисляване на отношението на ливъридж

40

C 40.00

Алтернативно третиране на мярката за експозиция

LR1

41

C 41.00

Балансови и задбалансови позиции — Допълнителна разбивка на експозициите

LR2

42

C 42.00

Алтернативно определяне на капитала

LR3

43

C 43.00

Алтернативна разбивка на компонентите на мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж

LR4

44

C 44.00

Обща информация

LR5

Наименование на образеца

LRCalc

Колона
010

020

040

050

070

075

085

120

Добавка за
СФЦК

Добавка по метода на
пазарната оценка (без
нетиране или друго
РКР)

Условна
стойност/
номинална
стойност

Ограни
чена
условна
стойност

Ограничена
условна стой
ност (идентично
референтно
наименование)

Хипотетично
изключен размер
на експозицията с
оглед на отноше
нието на ливъ
ридж

Ред
Счетоводна
балансова
стойност

010

Счетоводна стой
ност, без нетиране
или друго РКР
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C 40.00 — АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ НА МЯРКАТА ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ (LR1)

Деривати
Кредитни деривати (продадена за
щита)

030

Кредитни деривати (продадена
защита), които са предмет на
клауза за анулиране

31.3.2016 г.

020

010

020

050

070

075

085

120

Добавка за
СФЦК

Добавка по метода на
пазарната оценка (без
нетиране или друго
РКР)

Условна
стойност/
номинална
стойност

Ограни
чена
условна
стойност

Ограничена
условна стой
ност (идентично
референтно
наименование)

Хипотетично
изключен размер
на експозицията с
оглед на отноше
нието на ливъ
ридж

Ред
Счетоводна
балансова
стойност

Кредитни деривати (продадена
защита), които не са предмет
на клауза за анулиране

050

Кредитни деривати (закупена за
щита)

060

Финансови деривати

070

СФЦК, предмет на рамково спора
зумение за нетиране

080

СФЦК, които не са предмет на
рамково споразумение за нетиране

090

Други активи

100

Задбалансови позиции с нисък
риск по RSA; от които:

110

Револвиращи експозиции на
дребно; от които
Безусловно отменяеми ангажи
менти по кредитни карти

130

Нереволвиращи безусловни отме
няеми ангажименти
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040

Счетоводна стой
ност, без нетиране
или друго РКР
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040
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Колона

010

020

050

070

075

085

120

Добавка за
СФЦК

Добавка по метода на
пазарната оценка (без
нетиране или друго
РКР)

Условна
стойност/
номинална
стойност

Ограни
чена
условна
стойност

Ограничена
условна стой
ност (идентично
референтно
наименование)

Хипотетично
изключен размер
на експозицията с
оглед на отноше
нието на ливъ
ридж

Ред
Счетоводна
балансова
стойност

150

Задбалансови позиции със среден
риск по RSA

160

Задбалансови позиции с висок
риск по RSA

170

(поясняващи позиции) Усвоени
суми от револвиращи експозиции
на дребно

180

(поясняваща позиция) Усвоени
суми от безусловно отменяеми ан
гажименти по кредитни карти

190

(поясняващи позиции) Усвоени
суми от нереволвиращи безус
ловни отменяеми ангажименти

210

Парични обезпечения, получени
при сделки с деривати

220

Вземания за парични обезпечения,
предоставени при сделки с дери
вати

230

Ценни книжа, получени в резултат
на СФЦК и признати като актив

31.3.2016 г.

Задбалансови позиции с нисък/сре
ден риск по RSA

Официален вестник на Европейския съюз

140

Счетоводна стой
ност, без нетиране
или друго РКР

BG

040
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Колона

010

020

050

070

075

085

120

Добавка за
СФЦК

Добавка по метода на
пазарната оценка (без
нетиране или друго
РКР)

Условна
стойност/
номинална
стойност

Ограни
чена
условна
стойност

Ограничена
условна стой
ност (идентично
референтно
наименование)

Хипотетично
изключен размер
на експозицията с
оглед на отноше
нието на ливъ
ридж

Ред
Счетоводна
балансова
стойност

Кредитна операция с посредниче
ство при СФЦК (парични взема
ния)

250

Експозиции, които могат бъдат
третирани съгласно предвиденото
в член 113, параграф 6 от РКИ

260

Експозиции, които отговарят на
условията в член 429, параграф 14,
букви а)—в) от РКИ

C 41.00 — БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ — ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ (LR2)

Колона
010

020

030

Балансови и задбалансови
експозиции (експозиции по
стандартизирания подход)

Балансови и задбалансови
експозиции (експозиции по
вътрешнорейтинговия
подход)

Номинална стойност

Ред

010
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240

Счетоводна стой
ност, без нетиране
или друго РКР

BG

040
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Колона

Общо балансови и задбалансови експозиции, които са част от банковия портфейл,
както и експозиции от търговския портфейл, изложени на кредитен риск от контра
гента (разбивка в съответствие с рисковото тегло):
=0%

030

> 0 % и ≤ 12 %

040

> 12 % и ≤ 20 %
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020

020

030

Балансови и задбалансови
експозиции (експозиции по
стандартизирания подход)

Балансови и задбалансови
експозиции (експозиции по
вътрешнорейтинговия
подход)

Номинална стойност

Ред

> 20 % и ≤ 50 %

060

> 50 % и ≤ 75 %

070

> 75 % и ≤ 100 %

080

> 100 % и ≤ 425 %

090

> 425 % и ≤ 1 250 %

100

Експозиции в неизпълнение

110

(поясняваща позиция) Задбалансови позиции с нисък риск и задбалансови позиции
с конверсионен коефициент от 0 % според коефициента на платежоспособност
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BG

010
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Колона

C 42.00 — АЛТЕРНАТИВНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАПИТАЛА (LR3)

Колона
Ред
010

Базов собствен капитал от първи ред — „окончателно“ определение

020

Базов собствен капитал от първи ред — „преходно“ определение

030

Общо собствени средства — „окончателно“ определение

040

Общо собствени средства — „преходно“ определение

055

Стойност на активите, приспадната от елементите на базовия собствен капитал от първи ред — „окончателно“ опре
деление

31.3.2016 г.

010

010

Стойност на активите, приспадната от елементите на базовия собствен капитал от първи ред — „преходно“ определе
ние

075

Стойност на активите, приспадната от елементите на собствените средства — „окончателно“ определение

085

Стойност на активите, приспадната от елементите на собствените средства — „преходно“ определение

BG

065

31.3.2016 г.

Колона
Ред

C 43.00 — АЛТЕРНАТИВНА РАЗБИВКА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА МЯРКАТА ЗА ЕКСПОЗИЦИЯТА С ОГЛЕД НА ОТНОШЕНИЕТО НА ЛИВЪРИДЖ (LR4)

Ред

010
020
030

010

020

Стойност на експози
цията с оглед на отноше
нието на ливъридж

Рисково претеглени
активи

Задбалансови позиции, деривати, СФЦК и търговски портфейл

Задбалансови позиции; от които
Търговско финансиране; от които
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кре
дити
Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръсто
сано нетиране на продукти

050

Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръсто
сано нетиране на продукти

060

СФЦК, които не са предмет на договорно споразумение за кръсто
сано нетиране на продукти

065

Размер на експозициите, произтичащи от допълнително третиране за
кредитни деривати

070

Други активи от търговския портфейл
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Колона

010
Ред

Други експозиции в банковия портфейл

Стойност на експозицията с оглед на отношението
на ливъридж

Покрити облигации

90

Експозиции, третирани като към държави
Централни правителства и централни банки

110

Регионални правителства и местни органи на власт, третирани като
към държави

120

Многостранни банки за развитие и международни организации,
третирани като към държави

130

Субекти от публичния сектор,третирани като към държави

140

Експозиции към регионални правителства, многостранни банки за
развитие, международни организации и субекти от публичния сек
тор, които не са третирани като към държави

150

Регионални правителства и местни органи на власт, които не са
третирани като към държави

160

Многостранни банки за развитие, които не са третирани като към
държави

170

Субекти от публичния сектор, които не са третирани като към дър
жави

180

Институции

190

Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; от които

200

220

Рисково претеглени активи
Експозиции по стандар
тизирания подход

Експозиции по вътреш
норейтинговия подход

Обезпечени с ипотека върху жилищни имоти;
Експозиции на дребно; от които
МСП на дребно
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100

Експозиции по вътреш
норейтинговия подход

030

BG

Експозиции по стандар
тизирания подход

080

020
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Колона

010
Ред

Други експозиции в банковия портфейл

Стойност на експозицията с оглед на отношението
на ливъридж

Финансови

250

Нефинансови; от които
Експозиции към МСП

270

Експозиции, различни от експозиции към МСП

280

Експозиции в неизпълнение

290

Други експозиции; от които

320

Рисково претеглени активи
Експозиции по стандар
тизирания подход

Експозиции по вътреш
норейтинговия подход
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260

310

040

Предприятия; от които

240

300

Експозиции по вътреш
норейтинговия подход

030

BG

Експозиции по стандар
тизирания подход

230

020
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Колона

Секюритизиращи експозиции
Търговско финансиране (поясняваща позиция); от които
В рамките на официална схема за застраховане на експортни кре
дити

C 44.00 — ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ (LR5)

Колона
Ред
010

Институция — дружествена структура

020

Третиране на деривати

040

Вид институция

L 83/11

010
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C 47.00 — Изчисляване на отношението на ливъридж (LRCalc)

Колона
Eкспозиция с оглед на отношението на ливъридж: Oтчетна
референтна дата
Стойности на експозицията

020

СФЦК: Добавка за кредитен риск от контрагента

030

Дерогация за СФЦК: Добавка в съответствие с член 429б, параграф 4 и член 222 от РКИ

040

Кредитен риск от контрагента за СФЦК на посредници в съответствие с член 429б, параграф 6 от РКИ.

050

(–) Изключване на експозициите към ЦК по СФЦК на клиенти, подлежащи на клиринг

060

Деривати: Текуща разменна стойност

070

(–) Допустим получен вариационен маржин в парични средства, приспаднат от пазарната стойност на дериватите

080

(–) Изключване на експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг (разменни стойности)

090

Деривати: Добавка по метода на пазарната оценка

100

(–) Изключване на експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг (потенциална бъдеща експо
зиция)

110

Дерогация за деривати: метод на първоначалната експозиция

120

(–) Изключване на експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг (метод на първоначалната
експозиция)

130

Ограничена условна стойност на издадените кредитни деривати

140

(–) Допустими закупени кредитни деривати, приспаднати от издадените кредитни деривати

150

Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 10 % в съответствие с член 429, параграф 10 от
РКИ

31.3.2016 г.

СФЦК: Експозиция в съответствие с член 429, параграф 5 и член 429, параграф 8 от РКИ
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010

010
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Ред

Eкспозиция с оглед на отношението на ливъридж: Oтчетна
референтна дата

160

Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 20 % в съответствие с член 429, параграф 10 от
РКИ

170

Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 50 % в съответствие с член 429, параграф 10 от
РКИ

180

Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 100 % в съответствие с член 429, параграф 10 от
РКИ

190

Други активи

200

Завишаване за предоставени по деривати обезпечения

210

(–) Вземания за вариационен маржин в парични средства, предоставен при сделки с деривати

220

(–) Изключване на експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг (първоначален маржин)

230

Корекции за сделки, осчетоводени като продажба на СФЦК

240

(–) Активи, предмет на доверително управление

250

(–) Вътрешногрупови експозиции (индивидуална основа), изключени в съответствие с член 429, параграф 7 от РКИ

260

(–) Експозиции, изключени в съответствие с член 429, параграф 14 от РКИ

270

(–) Стойност на активите, приспадната от капитала от първи ред — „окончателно“ определение

280

(–) Стойност на активите, приспадната от капитала от първи ред — „преходно“ определение

290

Обща експозиция с оглед на отношението на ливъридж — при използване на „окончателно“ определение на капитал
от първи ред

300

Обща експозиция с оглед на отношението на ливъридж — при използване на „преходно“ определение на капитал
от първи ред

Ред

Капитал

Капитал от първи ред — „окончателно“ определение

320

Капитал от първи ред — „преходно“ определение
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010
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Стойности на експозицията

BG

Ред
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Колона

Eкспозиция с оглед на отношението на ливъридж: Oтчетна
референтна дата
Ред

L 83/14

Колона

Отношение на ливъридж

Отношение на ливъридж — при използване на „окончателно“ определение на капитал от първи ред

340

Отношение на ливъридж — при използване на „преходно“ определение на капитал от първи ред“

BG

330
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ЧАСТ I: ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1.

Обозначаване на образците и други установени практики

1.1. Обозначаване на образците
1.

В настоящото приложение са представени допълнителни указания за образците относно отношението на ливъридж
(наричани по-долу за краткост „LR“), включени в приложение X към настоящия регламент.

(2)

Като цяло рамката съдържа шест образеца:
— C47.00: Изчисляване на отношението на ливъридж (LRCalc): Изчисляване на отношението на ливъридж;
— C40.00: Образец 1 относно отношението на ливъридж (LR1): Алтернативно третиране на мярката за
експозиция;
— C41.00: Образец 2 относно отношението на ливъридж (LR2): Балансови и задбалансови позиции —
допълнителна разбивка на експозициите;
— C42.00: Образец 3 относно отношението на ливъридж (LR3): Алтернативно определяне на капитала;
— C43.00: Образец 4 относно отношението на ливъридж (LR4): Алтернативна разбивка на компонентите на
мярката за експозицията с оглед на отношението на ливъридж; както и
— C44.00: Образец 5 относно отношението на ливъридж (LR5): Обща информация.

L 83/16
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За всеки образец са представени препратки към нормативни актове, както и допълнителна подробна информация
относно по-общите аспекти на отчитането.

1.2. Установена практика при номериране
4.

В документа се спазват практиките за обозначаване, установени в параграфите по-долу, при позоваване на колоните,
редовете и полетата в образците. Тези цифрови кодове се използват широко в правилата за утвърждаване.

5.

В указанията се съблюдават следните общи означения: {Образец;Ред;Колона}. Когато указанието се отнася за целия
ред или колона, се използва звездичка.

6.

При утвърждаванията в рамките на образеца, когато се използват само елементи от модела за описание на данните
от този образец, в записа не се включва позоваване на образеца: {Ред;Колона}.

7.

За целите на отчитането на ливъриджа, „от които“ се отнася до позиция, която е подраздел на категория от
експозиции от по-високо ниво, а „поясняваща позиция“ се отнася до отделна позиция, която не е подраздел на клас
от експозиции. Освен ако не е указано друго, отчитането на двата вида полета е задължително.

1.3. Съкращения
8.

За целите на настоящото приложение и свързаните с него образци са използвани следните съкращения:
а) РКИ — Регламент за капиталовите изисквания, т.е. Регламент (ЕС) № 575/2013;
б) СФЦК — сделка за финансиране с ценни книжа, което означава „репо сделка, сделка за предоставяне/получаване
в заем на ценни книжа или стоки, трансакция с удължен сетълмент и маржин заемна сделка“ съгласно
посоченото в Регламент (ЕС) № 575/2013;
в) РКР — редуциране на кредитния риск.

1.4. Установени практики при използване на знаци
9.

Всички стойности се отчитат като положителни числа. Изключение правят стойностите, отчетени в
{LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010}, {LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010},
{LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010}, {LRCalc;260;010}, {LRCalc;310;010},
{LRCalc;320;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010}, {LR3;010;010},
{LR3;020;010}, {LR3;030;010}, {LR3;040;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} и {LR3;085;010}.
При това следва да се има предвид, че {LRCalc;050;010}, {LRCalc;070;010}, {LRCalc;080;010}, {LRCalc;100;010},
{LRCalc;120;010}, {LRCalc;140;010}, {LRCalc;210;010}, {LRCalc;220;010}, {LRCalc;240;010}, {LRCalc;250;010},
{LRCalc;260;010}, {LRCalc;270;010}, {LRCalc;280;010}, {LR3;055;010}, {LR3;065;010}, {LR3;075;010} и
{LR3;085;010} могат да имат единствено отрицателни стойности. Следва също да се има предвид, че, освен при
изключителни обстоятелства, {LRCalc;310;010}, {LRCalc;320;010}, {LRCalc;330;010}, {LRCalc;340;010},
{LR3;010;010}, {LR3;020;010}, {LR3;030;010} и {LR3;040;010} могат да имат единствено положителни стойности.

ЧАСТ II: УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ОБРАЗЦИТЕ

1.

Структура и честота

1.

Образецът относно отношението на ливъридж е разделен на две части. Част А включва всички данни, които
участват в изчислението на отношението на ливъридж, представени от институциите на компетентните органи в
съответствие с член 430, параграф 1, първа алинея от РКИ, а част Б включва всички данни, представени от
институциите в съответствие с член 430, параграф 1, втора алинея от РКИ (т.е. за целите на отчитането по член 511
от РКИ).

2.

При обединяване на данните за настоящия технически стандарт за изпълнение институциите вземат предвид
третирането на активите, предмет на доверително управление, в съответствие с член 429, параграф 13 от РКИ.

2.

Формули за изчисление на отношението на ливъридж

3.

Отношението на ливъридж се основава на мярката за капитала и мярката за общата експозиция, които могат да
бъдат изчислени като полета от част А.
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4.

Отношението на ливъридж — „окончателно“ определение = {LRCalc;310;010}/{LRCalc;290;010}.

5.

Отношението на ливъридж — „преходно“ определение = {LRCalc;320;010}/{LRCalc;300;010}.

3.

Прагове на същественост за деривати

6.

С цел намаляване на тежестта на отчитането за институции с ограничени експозиции в деривати се използват
следните мерки за измерване на значимостта на експозициите на деривати спрямо общата експозиция с оглед на
отношението на ливъридж. Институциите изчисляват тези мерки по следния начин:
[{LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} + {LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010}
+ {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} + {LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010}]

7.

.

Дял на дериватите =
Мярка за общата експозиция

8.

Където мярката за общата експозиция е равна на: {LRCalc;290;010}.

9.

Обща условна стойност по деривати = {LR1; 010;070}. Това поле се отчита винаги от институциите.

10. Обем на кредитните деривати = {LR1;020;070} + {LR1;050;070}. Тези полета се отчитат винаги от институциите.
11. Институциите трябва да отчитат полетата, посочени в параграф 14, през следващия отчетен период, ако е изпълнено
едно от следните условия:
— делът на дериватите, посочен в параграф 7, е по-голям от 1,5 % на две последователни референтни отчетни дати;
— делът на дериватите, посочен в параграф 7, надвишава 2,0 %.
12. Институциите, за които общата условна стойност по деривати, определена в параграф 9, надвишава 10 милиарда
евро, отчитат полетата, посочени в параграф 14, дори когато делът на дериватите не отговаря на условията по в
параграф 11.
13. Институциите трябва да отчитат полетата, посочени в параграф 15, ако е изпълнено едно от следните условия:
— обемът на кредитните деривати, посочени в параграф 10, е по-голям от 300 милиона евро на две последователни
референтни отчетни дати;
— обемът на кредитните деривати, посочени в параграф 10, надвишава 500 милиона евро.
14. Полетата, които институциите трябва да отчитат в съответствие с параграф 11, са следните: {LR1;010;010},
{LR1;010;020}, {LR1;010;050}, {LR1;020;010}, {LR1;020;020}, {LR1;020;050}, {LR1;030;050}, {LR1;030;070},
{LR1;040;050}, {LR1;040;070}, {LR1;050;010}, {LR1;050;020}, {LR1;050;050}, {LR1;060;010}, {LR1;060;020},
{LR1;060;050} и {LR1;060;070}.
15. Полетата, които институциите трябва да отчитат в съответствие с параграф 13, са следните: {LR1;020;075},
{LR1;050;075} и {LR1;050;085}.
4.

C47.00 — Изчисляване на отношението на ливъридж (LRCalc)

16. В тази част от отчетния образец се събират данните, необходими за изчисляването на отношението на ливъридж, по
смисъла на членове 429, 429а и 429б от РКИ.
17. Институциите отчитат на тримесечие отношението на ливъридж. На всяко тримесечие стойността „към отчетната
референтна дата“ представлява стойността към последния календарен ден на третия месец от съответното
тримесечие.
18. Институциите отчитат {010;010}—{030;010}, {060;010}, {090;010}, {110;010} и {150;010}—{190;010}, все едно
че изключенията, посочени в {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010} и {220;010}, не се прилагат.
19. Институциите отчитат {010;010}—{240;010}, все едно че изключенията, посочени в {250;010} и {260;010}, не се
прилагат.

L 83/18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

31.3.2016 г.

20. Всяка стойност, с която се увеличават собствените средства или експозицията с оглед на отношението на ливъридж,
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Препратки към правни норми и указания
Ред и колона

{010;010}

Стойности на експозицията

СФЦК: Експозиция в съответствие с член 429, параграф 5 и член 429, параграф 8 от
РКИ
Член 429, параграф 5, буква г) и член 429, параграф 8 от РКИ
Експозиция за СФЦК, изчислена в съответствие с член 429, параграф 5, буква г) и параграф 8 от
РКИ
В това поле институциите включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в).
Институциите не включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоста
вени на контрагент посредством горепосочените сделки и запазени в баланса (т.е. не са изпъл
нени счетоводните критерии за отписване). Вместо това институциите включват тези позиции в
{190,010}.
Институциите не включват в това поле СФЦК на посредници, когато институцията предоставя
обезщетение или гаранция на клиент или контрагент, ограничени до евентуалната разлика
между стойността на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и
стойността на обезпечението, предоставено от кредитополучателя, в съответствие с член 429б,
параграф 6, буква а) от РКИ.

{020;010}

СФЦК: Добавка за кредитен риск от контрагента
Член 429б, параграф 1 от РКИ
Добавката за кредитен риск от контрагента за СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, определена в съот
ветствие с член 429б, параграф 2 или 3 от РКИ, в зависимост от случая.
В това поле институциите включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в).
Институциите не включват в това поле СФЦК на посредници, когато институцията предоставя
обезщетение или гаранция на клиент или контрагент, ограничени до всякаква разлика между
стойността на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и стойността
на обезпечението, предоставено от кредитополучателя, в съответствие с член 429б, параграф 6,
буква а) от РКИ. Вместо това институциите включват тези позиции в {040;010}.

{030;010}

Дерогация за СФЦК: Добавка в съответствие с член 429б, параграф 4 и член 222 от
РКИ
Член 429б, параграф 4 и член 222 от РКИ
Стойността на експозицията за СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, изчислена в съответствие с
член 222 от РКИ, при спазване на долна граница от 20 % за приложимото рисково тегло.
В това поле институциите включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в) от
РКИ.
В това поле институциите не включват сделките, чиято добавена част от стойността на експози
цията с оглед на отношението на ливъридж се определя в съответствие с метода, установен в
член 429б, параграф 1 от РКИ.

{040;010}

Кредитен риск от контрагента за СФЦК на посредници в съответствие с член 429б, па
раграф 6 от РКИ.
Член 429б, параграф 6, буква а) и член 429б, параграфи 2 и 3 от РКИ
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Препратки към правни норми и указания
Ред и колона

Стойности на експозицията

Стойността на експозицията за СФЦК на посредници, когато институцията предоставя обезщете
ние или гаранция на клиент или контрагент, ограничени до всякаква разлика между стойността
на ценните книжа или паричните средства, които клиентът е дал в заем, и стойността на обезпе
чението, предоставено от кредитополучателя, в съответствие с член 429б, параграф 6, буква а)
от РКИ, състояща се единствено от добавката, определена в съответствие с член 429б, параграф 2
или 3 от РКИ, в зависимост от случая.
В това поле институциите не включват сделките в съответствие с член 429б, параграф 6, буква в).
Вместо това институциите включват тези позиции в {010;010} и {020;010} или {010;010} и
{030;010}, в зависимост от случая.

{050;010}

(-) Изключване на експозициите към ЦК по СФЦК на клиенти, подлежащи на клиринг
Член 429, параграф 11 и член 306, параграф 1, буква в) от РКИ
Изключените експозиции към ЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг СФЦК на клиенти,
при условие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1,
буква в) от РКИ.
Когато изключената част от експозицията към ЦК е ценна книга, тя не се отчита в това поле, ос
вен когато е заложена повторно и съгласно приложимата счетоводна рамка (т.е. в съответствие с
член 111, параграф 1, първо изречение от РКИ) се включва с пълната си стойност.
Институциите включват също отчетената в това поле стойност, все едно че не е имало изключ
ване, в {010;010}, {020;010} и {030;010}, и, ако условието от втората половина на предходното
изречение е спазено, в {190;010}.
Когато институцията предоставя първоначален маржин за изключената част от СФЦК, отчетена в
{190;010}, а не в {020;010} или {030; 010}, тогава институцията може да го отчете в това
поле.

{060;010}

Деривати: Текуща разменна стойност
Членове 429а, 274, 295, 296, 297 и 298 от РКИ
Текущата разменна стойност, посочена в член 274, параграф 1 от РКИ, за изброените в приложе
ние II към РКИ договори и кредитните деривати, в т.ч. и задбалансовите, отчитани без да се
приспада полученият вариационен маржин.
Както е определено в член 429а, параграф 1 от РКИ, институциите могат да отчитат въздей
ствието на договорите за новация и другите споразумения за нетиране в съответствие с член 295
от РКИ. Не се прилага кръстосано нетиране на продукти. Институциите могат все пак да нетират
в продуктовата категория, посочена в член 272, точка 25, буква в) от РКИ, и кредитни деривати,
когато те са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, посочено
в член 295, буква в) от РКИ.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на първоначалната ек
спозиция в съответствие с член 429а, параграф 8 и член 275 от РКИ.

{070;010}

(-) Допустим получен вариационен маржин в парични средства, приспаднат от пазар
ната стойност на дериватите
Член 429а, параграф 3 от РКИ
Вариационният маржин, получен в парични средства от контрагента, който може да бъде прис
паднат от частта от разменната стойност на експозицията в деривати в съответствие с член 429а,
параграф 3 от РКИ.
Не се отчитат вариационните маржини, получени в парични средства по изключената част от ек
спозициите към ЦК в съответствие с член 429, параграф 11 от РКИ.

{080;010}

(-) Изключване на експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг
(разменни стойности)
Член 429, параграф 11 от РКИ
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Препратки към правни норми и указания
Ред и колона

Стойности на експозицията

Частта от разменната стойност на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от подле
жащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на усло
вията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ. Тази стойност се отчита, без да се
приспада вариационният маржин, получен в парични средства по тази част.
Институциите включват стойностите, отчетени в това поле, и в {060;010}, все едно че не е
имало изключване.

{090;010}

Деривати: Добавка по метода на пазарната оценка
Членове 429а, 274, 295, 296, 297, 298 и член 299, параграф 2 от РКИ
В това поле се посочва добавката за потенциалната бъдеща експозиция на договорите, изброени
в приложение II към РКИ, и кредитните деривати, в т.ч. и задбалансовите, изчислени в съответ
ствие с метода на пазарната оценка (член 274 от РКИ — за договорите, изброени в приложе
ние II към РКИ, и член 299, параграф 2 от РКИ — за кредитните деривати), при прилагане на
правилата за нетиране съгласно член 429а, параграф 1 от РКИ. При определянето на стойността
на експозицията по тези договори институциите могат да отчитат ефектите на договорите за но
вация и другите споразумения за нетиране в съответствие с член 295 от РКИ. Не се прилага кръ
стосано нетиране на продукти. Институциите могат все пак да нетират в продуктовата категория,
посочена в член 272, точка 25, буква в) от РКИ, и кредитни деривати, когато те са предмет на
договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, посочено в член 295, буква в) от
РКИ.
В съответствие с член 429а, параграф 1, втора алинея от РКИ, при определянето на потенциал
ната бъдеща кредитна експозиция на кредитни деривати институциите прилагат посочените в
член 299, параграф 2 от РКИ принципи за всичките си кредитни деривати, а не само за онези,
които са включени в търговския портфейл.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на първоначалната ек
спозиция в съответствие с член 429а, параграф 8 и член 275 от РКИ.

{100;010}

(-) Изключване на експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг
(потенциална бъдеща експозиция)
Член 429, параграф 11 от РКИ
Потенциалната бъдеща експозиция на изключените експозиции към КЦК, произтичащи от под
лежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции отговарят на ус
ловията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Институциите включват стойностите, отчетени в това поле, и в {090;010}, все едно че не е
имало изключване.

{110;010}

Дерогация за деривати: метод на първоначалната експозиция
Член 429а, параграф 8 и член 275 от РКИ
В това поле се посочва мярката за експозицията по договорите, изброени в точки 1 и 2 от при
ложение II към РКИ, изчислена в съответствие с метода на първоначалната експозиция, посочен
в член 275 от РКИ.
В съответствие с член 429а, параграф 8 от РКИ, институциите, които прилагат метода на първо
началната експозиция, не намаляват мярката за експозицията с размера на получения вариацио
нен маржин в парични средства.
Институциите, които не прилагат метода на първоначалната експозиция, не отчитат това поле.
Институциите не включват в това поле договорите, изчислени по метода на пазарната оценка в
съответствие с член 429а, параграф 1 и член 274 от РКИ.

{120;010}

(-) Изключване на експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг
(метод на първоначалната експозиция)
Член 429, параграф 11 от РКИ
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Стойности на експозицията

Изключените експозиции към ЦК, произтичащи от подлежащи на клиринг сделки на клиенти,
когато се прилага методът на първоначалната експозиция, посочен в член 275 от РКИ при усло
вие че тези позиции отговарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от
РКИ.
Институциите включват стойностите, отчетени в това поле, и в {110;010}, все едно че не е
имало изключване.
{130;010}

Ограничена условна стойност на издадените кредитни деривати
Член 429а, параграфи 5—7 от РКИ
Ограничената условна стойност на издадените кредитни деривати (т.е. когато институция осигу
рява кредитна защита на контрагент), както е посочено в член 429а, параграфи 5—7 от РКИ.

{140;010}

(–) Допустими закупени кредитни деривати, приспаднати от издадените кредитни де
ривати
Член 429а, параграфи 5—7 от РКИ
Ограничената условна стойност на закупените кредитни деривати (т.е. когато институция заку
пува кредитна защита от контрагент) със същите референтни наименования като тези на кредит
ните деривати, издадени от институцията, когато остатъчният срок до падежа на закупената кре
дитна защита е равен или по-голям от остатъчния срок до падежа на продадената защита. Следо
вателно стойността не трябва да бъде по-голяма от стойността, вписана в {130;010} за всяко ре
ферентно наименование.

{150;010}

Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 10 % в съответствие с
член 429, параграф 10 от РКИ
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква г) и член 166, параграф 9 от РКИ
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква г) от РКИ стойността на
експозицията на задбалансовите позиции с нисък риск, спрямо които би се прилагал кредитен
конверсионен коефициент от 0 %, съгласно посоченото в точка 4, букви а)—в) от приложение I
към РКИ (напомня ме, че посочената тук стойност на експозицията е 10 % от номиналната стой
ност). Това са ангажименти, които могат да бъдат отменени безусловно по всяко време от инсти
туцията без предизвестие или които ефективно позволяват автоматично прекратяване на ангажи
мента при влошаване на кредитоспособността на кредитополучателя. Припомня се, че номинал
ната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Когато даден ангажимент се отнася до продължаването на друг ангажимент, се използва по-ни
ският от двата конверсионни коефициента, приложими за съответните индивидуални ангажи
менти, в съответствие с член 166, параграф 9 от РКИ.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредит
ните деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{160;010}

Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 20 % в съответствие с
член 429, параграф 10 от РКИ
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква в) и член 166, параграф 9 от РКИ
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква в) от РКИ стойността на
експозицията на задбалансовите позиции със среден/нисък риск, спрямо които би се прилагал
кредитен конверсионен коефициент от 20 %, съгласно посоченото в точка 3, букви а) и б) от
приложение I към РКИ (напомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 20 % от но
миналната стойност). Припомня се, че номиналната стойност не се намалява с корекциите за
специфичен кредитен риск.
Когато даден ангажимент се отнася до продължаването на друг ангажимент, се използва по-ни
ският от двата конверсионни коефициента, приложими за съответните индивидуални ангажи
менти, в съответствие с член 166, параграф 9 от РКИ.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредит
ните деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.
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{170;010}

Стойности на експозицията

Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 50 % в съответствие с
член 429, параграф 10 от РКИ
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква б) и член 166, параграф 9 от РКИ
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква б) от РКИ стойността на
експозицията на задбалансовите позиции със среден риск, спрямо които би се прилагал кредитен
конверсионен коефициент от 50 % според стандартизирания подход за кредитен риск, съгласно
посоченото в точка 2, букви а) и б) от приложение I към РКИ (напомня се, че посочената тук
стойност на експозицията е 50 % от номиналната стойност). Припомня се, че номиналната стой
ност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
В това поле се включват ликвидни улеснения и всякакви други ангажименти за секюритизации.
С други думи, кредитният конверсионен коефициент за всички ликвидни улеснения в съответ
ствие с член 255 от РКИ е 50 %, независимо от срока до падеж.
Когато даден ангажимент се отнася до продължаването на друг ангажимент, се използва по-ни
ският от двата конверсионни коефициента, приложими за съответните индивидуални ангажи
менти, в съответствие с член 166, параграф 9 от РКИ.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредит
ните деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{180;010}

Задбалансови позиции с кредитен конверсионен коефициент от 100 % в съответствие с
член 429, параграф 10 от РКИ
Член 429, параграф 10, член 111, параграф 1, буква а) и член 166, параграф 9 от РКИ
В съответствие с член 429, параграф 10 и член 111, параграф 1, буква а) от РКИ стойността на
експозицията на задбалансовите позиции с висок риск, спрямо които би се прилагал кредитен
конверсионен коефициент от 100 %, съгласно посоченото в точка 1, букви а)—к) от приложе
ние I към РКИ (напомня се, че посочената тук стойност на експозицията е 100 % от номинал
ната стойност). Припомня се, че номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфи
чен кредитен риск.
В това поле се включват ликвидни улеснения и всякакви други ангажименти за секюритизации.
Когато даден ангажимент се отнася до продължаването на друг ангажимент, се използва по-ни
ският от двата конверсионни коефициента, приложими за съответните индивидуални ангажи
менти, в съответствие с член 166, параграф 9 от РКИ.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кре
дитни деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{190;010}

Други активи
Член 429, параграф 5 от РКИ
Всички активи, различни от договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредитните дери
вати и СФЦК (напр. наред с другите активи в това поле се отчитат счетоводните вземания за пре
доставен вариационен маржин в парични средства, когато са признати съгласно приложимата
счетоводна рамка, ликвидните активи по смисъла на коефициента на ликвидно покритие, неу
спешните и неуредените сделки). Институциите извършват оценка въз основа на принципите, за
ложени в член 429, параграф 5 от РКИ.
Институциите включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоставени
на контрагент посредством СФЦК и запазени в баланса (т.е. не са изпълнени счетоводните крите
рии за отписване). Освен това институциите признават тук позициите, които се приспадат от ба
зовия собствен капитал от първи ред и допълнителния капитал от първи ред (напр. нематериал
ните активи, отсрочените данъчни активи и т.н.).

{200;010}

Завишаване за предоставени по деривати обезпечения
Член 429а, параграф 2 от РКИ
Размерът на всички предоставени по деривати обезпечения, при условие че предоставянето на
обезпечения намалява размера на активите съгласно приложимата счетоводна рамка, както е по
сочено в член 429а, параграф 2 от РКИ.
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Стойности на експозицията

Институциите не включват в това поле първоначалния маржин за сделките с деривати на
клиенти, подлежащи на клиринг при квалифициран ЦК (КЦК), или допустимия вариационен
маржин в парични средства, определен в член 429а, параграф 3 от РКИ.

{210;010}

(-) Вземания за вариационен маржин в парични средства, предоставен при сделки с де
ривати
Член 429а, параграф 3, трета алинея от РКИ
Вземанията за вариационен маржин в парични средства, изплатен на контрагента по сделки с де
ривати, ако от институцията се изисква съгласно приложимата счетоводна рамка да признава
тези вземания като актив, при условие че са изпълнени условията по член 429а, параграф 3,
букви а)—д) от РКИ.
Отчетената стойност се включва също в други активи, отчетени в {190, 010}.

{220;010}

(-) Изключване на експозициите към ЦК по сделки на клиенти, подлежащи на клиринг
(първоначален маржин)
Член 429, параграф 11 от РКИ
Частта от първоначалния маржин (предоставен) на изключените експозиции към КЦК, произти
чащи от подлежащи на клиринг сделки с деривати на клиенти, при условие че тези позиции от
говарят на условията, определени в член 306, параграф 1, буква в) от РКИ.
Отчетената стойност се включва също в другите активи, отчетени в {190, 010}.

{230;010}

Корекции за сделки, осчетоводени като продажба на СФЦК
Член 429б, параграф 5 от РКИ
Стойността на ценните книжа, предоставени в заем по репо сделка, които са отписани поради
сделка, осчетоводена като продажба съгласно приложимата счетоводна рамка.

{240;010}

(-) Активи, предмет на доверително управление
Член 429, параграф 13 от РКИ
Стойността на активите, предмет на доверително управление, които отговарят на критериите за
непризнаване, предвидени в МСС 39 и, когато е приложимо, на критериите за изключване от
обхвата на консолидацията, предвидени в МСФО 10, в съответствие с член 429, параграф 13 от
РКИ, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти
на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
Отчетената стойност се включва също в други активи, отчетени в {190, 010}.

{250;010}

(-) Вътрешногрупови експозиции (индивидуална основа), изключени в съответствие с
член 429, параграф 7 от РКИ
Член 429, параграф 7 и член 113, параграф 6 от РКИ
Експозициите, които не са били консолидирани на приложимото равнище на консолидация и
които биха могли да бъдат третирани в съответствие с член 113, параграф 6 от РКИ, при условие
че са изпълнени всички условия, посочени в член 113, параграф 6, букви а)—д) от РКИ, и ком
петентните органи са дали своето одобрение.
Отчетената стойност трябва да бъде включена също в съответните полета по-горе, все едно че не
е имало изключване.

{260;010}

(-) Експозиции, изключени в съответствие с член 429, параграф 14 от РКИ
Член 429, параграф 14 от РКИ
Експозициите, изключени в съответствие с член 429, параграф 14 от РКИ, при условие че са из
пълнени посочените там условия и компетентните органи са дали своето одобрение.
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Отчетената стойност трябва да бъде включена също в съответните полета по-горе, все едно че не
е имало изключване.

{270;010}

(-) Стойност на активите, приспадната от капитала от първи ред — „окончателно“ опре
деление
Член 429, параграф 4, буква а) и член 499, параграф 1, буква а) от РКИ
Тук се включват всички корекции по отношение на стойността на даден актив, изисквани по:
— членове 32—35 от РКИ, или
— членове 36—47 от РКИ, или
— членове 56—60 от РКИ,
в зависимост от случая.
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по
отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, без да вземат пред
вид дерогацията, заложена в десета част, дял I, глава 1 и 2 от РКИ. За да се избегне двойното ос
четоводяване, при изчисляване на стойността на експозицията в {010;010} — {260;010} инсти
туциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ,
нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
Тъй като тези стойности са вече приспаднати от мярката за капитала, те водят до намаляване на
експозицията с оглед на отношението на ливъридж и се отчитат като отрицателно число.

{280;010}

(-) Стойност на активите, приспадната от капитала от първи ред — „преходно“ опреде
ление
Член 429, параграф 4, буква а) и член 499, параграф 1, буква б) от РКИ
Тук се включват всички корекции по отношение на стойността на даден актив, изисквани по:
— членове 32—35 от РКИ, или
— членове 36—47 от РКИ, или
— членове 56—60 от РКИ,
в зависимост от случая.
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по
отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, както и дерога
циите, заложени в десета част, дял I, глава 1 и 2 от РКИ. За да се избегне двойното осчетоводя
ване, при изчисляване на стойността на експозицията в {010;010} — {260;010} институциите
не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ, нито
тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
Тъй като тези стойности са вече приспаднати от мярката за капитала, те водят до намаляване на
експозицията с оглед на отношението на ливъридж и се отчитат като отрицателно число.

{290;010}

Обща експозиция с оглед на отношението на ливъридж — при използване на „оконча
телно“ определение на капитал от първи ред
Институциите отчитат следната стойност:
{LRCalc;010;010}
{LRCalc;050;010}
{LRCalc;090;010}
{LRCalc;130;010}
{LRCalc;170;010}
{LRCalc;210;010}
{LRCalc;250;010} +

{300;010}

+ {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010}
+ {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010}
+ {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010}
+ {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010}
+ {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010}
+ {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010}
{LRCalc;260;010} + {LRCalc;270;010}.

+
+
+
+
+
+

{LRCalc;040;010}
{LRCalc;080;010}
{LRCalc;120;010}
{LRCalc;160;010}
{LRCalc;200;010}
{LRCalc;240;010}

+
+
+
+
+
+

Обща експозиция с оглед на отношението на ливъридж — при използване на „пре
ходно“ определение на капитал от първи ред
Институциите отчитат следната стойност:
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{LRCalc;010;010}
{LRCalc;050;010}
{LRCalc;090;010}
{LRCalc;130;010}
{LRCalc;170;010}
{LRCalc;210;010}
{LRCalc;250;010} +
Ред и колона

{310;010}

+ {LRCalc;020;010} + {LRCalc;030;010}
+ {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010}
+ {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010}
– {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010}
+ {LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010}
+ {LRCalc;220;010} + {LRCalc;230;010}
{LRCalc;260;010} + {LRCalc;280;010}.

+
+
+
+
+
+

{LRCalc;040;010}
{LRCalc;080;010}
{LRCalc;120;010}
{LRCalc;160;010}
{LRCalc;200;010}
{LRCalc;240;010}

+
+
+
+
+
+

Капитал

Капитал от първи ред — „окончателно“ определение
Член 429, параграф 3 и член 499, параграф 1 от РКИ
Това е размерът на капитала от първи ред, изчислен в съответствие с член 25 от РКИ, без да се
взема предвид дерогацията, заложена в десета част, дял I, глава 1 и 2 от РКИ.

{320;010}

Капитал от първи ред — „преходно“ определение
Член 429, параграф 3 и член 499, параграф 1 от РКИ
Това е размерът на капитала от първи ред, изчислен в съответствие с член 25 от РКИ, след като
се вземе предвид дерогацията, заложена в десета част, дял I, глава 1 и 2 от РКИ.

Ред и колона

{330;010}

Отношение на ливъридж

Отношение на ливъридж — при използване на „окончателно“ определение на капитал
от първи ред
Член 429, параграф 2 и член 499, параграф 1 от РКИ
Това представлява отношението на ливъридж, изчислено съгласно параграф 4 от част II от на
стоящото приложение.

{340;010}

Отношение на ливъридж — при използване на „преходно“ определение на капитал от
първи ред
Член 429, параграф 2 и член 499, параграф 1 от РКИ
Това представлява отношението на ливъридж, изчислено съгласно параграф 5 от част II от на
стоящото приложение.

5.

C40.00 — Алтернативно третиране на мярката за експозиция (LR1)

21. В тази част от отчета се събират данни за алтернативното третиране на дериватите, СФЦК и задбалансовите
позиции.
22. Институциите определят „отчетните балансови стойности“ в LR1 въз основа на приложимата счетоводна рамка в
съответствие с член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ. „Счетоводна стойност, без нетиране или друго РКР“ се отнася
до счетоводната балансова стойност, без да се взимат предвид ефектите от нетиране или друго редуциране на
кредитния риск.
23. Освен {250; 120} и {260; 120}, институциите отчитат LR1, все едно че изключенията, посочени в {050;010},
{080;010}, {100;010}, {120;010}, {220;010}, {250;010} и{260;010}, не се прилагат.
Ред и колона
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Препратки към правни норми и указания

Деривати — Счетоводна балансова стойност
Това е сборът от {020;010}, {050;010} и{060;010}.
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Деривати — Счетоводна стойност, без нетиране или друго РКР
Това е сборът от {020;020}, {050;020} и{060;020}.

{010;050}

Деривати — Добавка по метода на пазарната оценка (без нетиране или друго РКР)
Това е сборът от {020;050}, {050;050} и{060;050}.

{010;070}

Деривати — Условна стойност
Това е сборът от {020;070}, {050;070} и{060;070}.

{020;010}

Кредитни деривати (продадена защита) — Отчетна балансова стойност
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на кредитните деривати,
когато институцията продава кредитна защита на контрагент и договорът е признат като актив в
баланса.

{020;020}

Кредитни деривати (продадена защита) — Счетоводна стойност, без нетиране или
друго РКР
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Отчетната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на кредитните деривати, ко
гато институцията продава кредитна защита на контрагент и договорът е вписан като актив в ба
ланса, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви
ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).

{020;050}

Кредитни деривати (продадена защита) — Добавка по метода на пазарната оценка (без
нетиране или друго РКР)
Това е сборът от {030;050} и {040;050}.

{020;070}

Кредитни деривати (продадена защита) — Условна стойност
Това е сборът от {030;070} и {040;070}.

{020;075}

Кредитни деривати (продадена защита) — Ограничена условна стойност
В това поле се посочва условната стойност по кредитните деривати (продадена защита), както в
{020; 070}, след намаляване с всички отрицателни изменения в справедливата стойност, вклю
чени в капитала от първи ред, по отношение на издадения кредитен дериват.

{030;050}

Кредитни деривати (продадена защита), които са предмет на клауза за анулиране — До
бавка по метода на пазарната оценка (без нетиране или друго РКР)
Член 299, параграф 2 от РКИ
В това поле се посочва потенциалната бъдеща експозиция на кредитни деривати, когато институ
цията продава кредитна защита на контрагент, която е предмет на клауза за анулиране, без нети
ране или друго РКР. Институциите не включват в това поле добавката за кредитни деривати, ко
гато институцията продава кредитна защита на контрагент, която не е предмет на клауза за ану
лиране. Вместо това институциите я включват в {LR1;040;050}.
Под клауза за анулиране се разбира клаузата, която дава на изправната страна правото да пре
крати и приключи своевременно всички сделки по споразумението в случай на неизпълнение,
включително в случай на несъстоятелност или неплатежоспособност на контрагента.
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Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.

{030;070}

Кредитни деривати (продадена защита), които са предмет на клауза за анулиране — Ус
ловна стойност
В това поле се вписва условната стойност по кредитните деривати, когато институцията продава
кредитна защита на контрагент, която е предмет на клауза за анулиране.
Под клауза за анулиране се разбира клаузата, която дава на изправната страна правото да пре
крати и приключи своевременно всички сделки по споразумението в случай на неизпълнение,
включително в случай на несъстоятелност или неплатежоспособност на контрагента.
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.

{040;050}

Кредитни деривати (продадена защита), които не са предмет на клауза за анулиране —
Добавка по метода на пазарната оценка (без нетиране или друго РКР)
Член 299, параграф 2 от РКИ
В това поле се посочва потенциалната бъдеща експозиция на кредитни деривати, когато институ
цията продава кредитна защита на контрагент, която не е предмет на клауза за анулиране, без
нетиране или друго РКР.
Под клауза за анулиране се разбира клаузата, която дава на изправната страна правото да пре
крати и приключи своевременно всички сделки по споразумението в случай на неизпълнение,
включително в случай на несъстоятелност или неплатежоспособност на контрагента.
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.

{040;070}

Кредитни деривати (продадена защита), които не са предмет на клауза за анулиране —
Условна стойност
В това поле се вписва условната стойност по кредитните деривати, когато институцията продава
кредитна защита на контрагент, която не е предмет на клауза за анулиране.
Под клауза за анулиране се разбира клаузата, която дава на изправната страна правото да пре
крати и приключи своевременно всички сделки по споразумението в случай на неизпълнение,
включително в случай на несъстоятелност или неплатежоспособност на контрагента.
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.

{050;010}

Кредитни деривати (закупена защита) — Счетоводна балансова стойност
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на кредитните деривати,
когато институцията купува кредитна защита от контрагент и договорът е признат като актив в
баланса.
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.

{050;020}

Кредитни деривати (закупена защита) — Счетоводна стойност, без нетиране или друго
РКР
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Отчетната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на кредитните деривати, ко
гато институцията купува кредитна защита от контрагент и договорът е вписан като актив в ба
ланса, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или РКР (т.е. всякакви ефекти на
счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.
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Кредитни деривати (закупена защита) — Добавка по метода на пазарната оценка (без
нетиране или друго РКР)
Член 299, параграф 2 от РКИ
В това поле се вписва потенциалната бъдеща експозиция на кредитни деривати, когато институ
цията продава кредитна защита на контрагент, без нетиране или друго РКР.
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.

{050;070}

Кредитни деривати (закупена защита) — Условна стойност
В това поле се вписва условната стойност по кредитните деривати, когато институцията купува
кредитна защита от контрагент.
Институциите отчитат всички кредитни деривати, а не само тези в търговския портфейл.

{050;075}

Кредитни деривати (закупена защита) — Ограничена условна стойност
В това поле се посочва условната стойност по кредитните деривати (закупена защита), както в
{050;050}, след намаляване с всички положителни изменения в справедливата стойност, вклю
чени в капитала от първи ред, по отношение на закупения кредитен дериват.

{050;085}

Кредитни деривати (закупена защита) — Ограничена условна стойност (идентично ре
ферентно наименование)
Условната стойност по кредитните деривати, когато институцията купува кредитна защита с
идентично референтно наименование като това на кредитните деривати, издадени от отчитащата
се институция.
За целите на отчитането на стойността в това поле, съответните референтни наименования се
приемат за идентични, ако се отнасят до едно и също юридическо лице и ранг.
Закупената кредитна защита по отношение на група от референтни субекти се приема за иден
тична, ако защитата е икономически еквивалентна на закупуване на защита отделно по отноше
ние на всяко отделно наименование в групата.
Ако институцията купува кредитна защита по отношение на група от референтни наименования,
то тази кредитна защита се приема за идентична, ако закупената кредитна защита обхваща из
цяло компонентите на групата, по отношение на която е продадена кредитната защита. С други
думи, приспадането може единствено да бъде признато, когато групата от референтни субекти и
нивото на подчиненост при двете сделки са идентични.
За всяко референтно наименование, условната стойност на закупената кредитна защита, която се
вписват в това поле, не надвишава стойностите, отчетени в {020;075} и {050;075}.

{060;010}

Финансови деривати — Счетоводна балансова стойност
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на договорите, изброени в
приложение II към РКИ, когато договорите са признати като актив в баланса.

{060;020}

Финансови деривати — Счетоводна стойност, без нетиране или друго РКР
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Отчетната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на договорите, изброени в
приложение II към РКИ, когато договорите са признати като актив в баланса, като се допуска, че
няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране
или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
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Финансови деривати — Добавка по метода на пазарната оценка (без нетиране или
друго РКР)
Член 274 от РКИ
В това поле се посочва потенциалната регулаторна бъдеща експозиция по договорите, изброени
в приложение II към РКИ, без нетиране или друго РКР.

{060;070}

Финансови деривати — Условна стойност
В това поле се вписва условната стойност по договорите, изброени в приложение II към РКИ.

{070;010}

СФЦК, предмет на рамково споразумение за нетиране — Счетоводна балансова стой
ност
Член 4, параграф 1, точка 77 и член 206 от РКИ
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на СФЦК, които са пред
мет на рамково споразумение за нетиране, отговарящо на изискванията по член 206 от РКИ.
Институциите не включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоста
вени на контрагент посредством горепосочените сделки и запазени в баланса (т.е. не са изпъл
нени счетоводните критерии за отписване). Вместо това институциите ги включват в {090,010}.

{070;020}

СФЦК, предмет на рамково споразумение за нетиране — Счетоводна стойност, без не
тиране или друго РКР
Член 4, параграф 1, точка 77 и член 206 от РКИ
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на СФЦК, които са пред
мет на рамково споразумение за нетиране, отговарящо на изискванията по член 206 от РКИ, ко
гато договорите са признати като актив в баланса, като се допуска, че няма ефект на пруден
циално или счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране
или РКР върху балансовата стойност са елиминирани). Освен това, при осчетоводяването на про
дажбата по отношение на СФЦК съгласно приложимата счетоводна рамка, институциите елими
нират всички свързани с продажбата счетоводни вписвания.
Институциите не включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоста
вени на контрагент посредством горепосочените сделки и запазени в баланса (т.е. не са изпъл
нени счетоводните критерии за отписване). Вместо това институциите ги включват в {090 020}.

{070;040}

СФЦК, предмет на рамково споразумение за нетиране — Добавка за СФЦК
Член 206 от РКИ
Институциите образуват нетиращи съвкупности за СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, които са пред
мет на споразумение за нетиране, отговарящо на изискванията по член 206 от РКИ. За всяка не
тираща съвкупност институциите изчисляват добавката за текуща експозиция от контрагент по
следната формула
n�X
X � o
CCE ¼ max
E
−
Ci ;0
i
i
i
където:
i

= всяка сделка, включена в нетиращата съвкупност

Ei = за сделка i, стойността Ei съгласно определението в член 220, параграф 3 от РКИ
Ci = за сделка i, стойността Ci съгласно определението в член 220, параграф 3 от РКИ.
Институциите сумират резултата от тази формула за всички нетиращи съвкупности и отчитат
крайния резултат в това поле.
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СФЦК, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране — Счетоводна балан
сова стойност
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на СФЦК, които не са
предмет на рамково споразумение за нетиране по член 206 от РКИ, когато договорите са приз
нати като актив в баланса.
Институциите не включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоста
вени на контрагент посредством горепосочените сделки и запазени в баланса (т.е. не са изпъл
нени счетоводните критерии за отписване). Вместо това институциите ги включват в {090,010}.

{080;020}

СФЦК, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране — Счетоводна стой
ност, без нетиране или друго РКР
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на СФЦК, които не са
предмет на рамково споразумение за нетиране, отговарящо на изискванията по член 206 от
РКИ, когато договорите са признати като актив в баланса, като се допуска, че няма ефект на сче
товодно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху ба
лансовата стойност са елиминирани). Освен това, при осчетоводяването на продажбата по отно
шение на СФЦК съгласно приложимата счетоводна рамка, институциите елиминират всички
свързани с продажбата счетоводни вписвания.
Институциите не включват в това поле получените парични суми или обезпеченията, предоста
вени на контрагент посредством горепосочените сделки и запазени в баланса (т.е. не са изпъл
нени счетоводните критерии за отписване). Вместо това институциите ги включват в {090 020}.

{080;040}

СФЦК, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране — Добавка за СФЦК
Член 206 от РКИ
За СФЦК, в т.ч. и задбалансовите, които не са предмет на рамково споразумение за нетиране, от
говарящо на изискванията по член 206 от РКИ, институциите образуват нетиращи съвкупности,
състоящи се от всички активи, включени в дадена сделка (т.е. всяка СФЦК се третира като само
стоятелна съвкупност), и за всяка съвкупност изчисляват добавката за текуща експозиция от кон
трагент по следната формула
CCE = max {(E – C); 0}
където:
E = стойността Ei съгласно определението в член 220, параграф 3 от РКИ
С = стойността Сi съгласно определението в член 220, параграф 3 от РКИ.
Институциите сумират резултата от тази формула за всички горепосочени съвкупности и отчитат
крайния резултат в това поле.

{090;010}

Други активи — Счетоводна балансова стойност
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на всички активи, раз
лични от договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредитни деривати и СФЦК.

{090;020}

Други активи — Счетоводна стойност, без нетиране или друго РКР
Член 4, параграф 1, точка 77 от РКИ
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Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на всички активи, раз
лични от договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредитни деривати и СФЦК, като се
допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счето
водно нетиране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).

{100;070}

Задбалансови позиции с нисък риск по RSA (Revised Standardised Approach, прераз
гледан стандартизиран подход); от които — Номинална стойност
Член 111 от РКИ
В това поле се посочва номиналната стойност на задбалансовите позиции, спрямо които би се
прилагал кредитен конверсионен коефициент от 0 % според стандартизирания подход за креди
тен риск. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредит
ните деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{110;070}

Револвиращи експозиции на дребно; от които — Номинална стойност
Член 111 и член 154, параграф 4 от РКИ
В това поле се попълва номиналната стойност на задбалансовите квалифицирани револвиращи
експозиции на дребно, които отговарят на условията, заложени в член 154, параграф 4,
букви а)–в) от РКИ. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен
риск.
Това обхваща всички експозиции към физически лица, които са револвиращи и безусловно отме
няеми съгласно посоченото в член 149, буква б) от РКИ и са ограничени до 100 000 евро общо
за длъжник.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредит
ните деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{120;070}

Безусловно отменяеми ангажименти по кредитни карти — Номинална стойност
Член 111 и член 154, параграф 4 от РКИ
В това поле се посочва номиналната стойност на ангажименти по кредитни карти, които са без
условно отменяеми по всяко време от институцията без предизвестие, спрямо които би се прила
гал кредитен конверсионен коефициент от 0 % според стандартизирания подход за кредитен
риск. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Институциите не включват в това поле кредитните ангажименти, които ефективно позволяват ав
томатично прекратяване на ангажимента при влошаване на кредитоспособността на кредитопо
лучателя, но не са безусловно отменяеми по всяко време без предизвестие.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредит
ните деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{130;070}

Нереволвиращи безусловни отменяеми ангажименти — Номинална стойност
Член 111 и член 154, параграф 4 от РКИ
Посочва се номиналната стойност на другите ангажименти, които са безусловно отменяеми по
всяко време от институцията без предизвестие, спрямо които би се прилагал кредитен конвер
сионен коефициент от 0 % според стандартизирания подход за кредитен риск. Номиналната
стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Институциите не включват в това поле кредитните ангажименти, които ефективно позволяват ав
томатично прекратяване на ангажимента при влошаване на кредитоспособността на кредитопо
лучателя, но не са безусловно отменяеми по всяко време без предизвестие.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кредит
ните деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

L 83/32

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Ред и колона

{140;070}

31.3.2016 г.

Препратки към правни норми и указания

Задбалансови позиции с нисък/среден риск по RSA — Номинална стойност
Член 111 от РКИ
В това поле се посочва номиналната стойност на задбалансовите позиции, спрямо които би се
прилагал кредитен конверсионен коефициент от 20 % според стандартизирания подход за кре
дитен риск. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кре
дитни деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{150;070}

Задбалансови позиции със среден риск по RSA — Номинална стойност
Член 111 от РКИ
В това поле се посочва номиналната стойност на задбалансовите позиции, спрямо които би се
прилагал кредитен конверсионен коефициент от 50 % според стандартизирания подход за кре
дитен риск. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кре
дитни деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{160;070}

Задбалансови позиции с висок риск по RSA — Номинална стойност
Член 111 от РКИ
В това поле се посочва номиналната стойност на задбалансовите позиции, спрямо които би се
прилагал кредитен конверсионен коефициент от 100 % според стандартизирания подход за кре
дитен риск. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кредитен риск.
Институциите не включват в това поле договорите, изброени в приложение II към РКИ, кре
дитни деривати и СФЦК в съответствие с член 429, параграф 10 от РКИ.

{170;070}

(поясняващи позиции) Усвоени суми от револвиращи експозиции на дребно — Номи
нална стойност
Член 154, параграф 4 от РКИ
В това поле се посочва номиналната стойност на усвоените суми от задбалансвоите револвиращи
експозиции на дребно. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кре
дитен риск.

{180;070}

(поясняваща позиция) Усвоени суми от безусловно отменяеми ангажименти по кре
дитни карти — Номинална стойност
Член 111 и член 154, параграф 4 от РКИ
В това поле се посочва номиналната стойност на усвоените суми от безусловно отменяеми анга
жименти по кредитни карти. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен
кредитен риск.

{190;070}

(поясняващи позиции) Усвоени суми от нереволвиращи безусловни отменяеми анга
жименти — Номинална стойност
Член 111 и член 154, параграф 4 от РКИ
В това поле се посочва номиналната стойност на усвоените суми от нереволвиращи безусловни
отменяеми ангажименти. Номиналната стойност не се намалява с корекциите за специфичен кре
дитен риск.
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Парични обезпечения, получени при сделки с деривати — Счетоводна стойност, без не
тиране или друго РКР
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на паричните обезпечения,
получени при сделки с деривати, като се допуска, че няма ефект на счетоводно нетиране или
друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата стойност са
елиминирани).
За целите на отчитането на това поле, парични средства се дефинират като общия размер на па
рични средства, включително монети и банкноти/валута. Тук се включва общият размер на депо
зитите, държани при централни банки, доколкото тези депозити могат да бъдат изтеглени в пе
риоди на напрежение. В това поле институциите не отчитат паричните средства по депозит при
други институции.

{220;020}

Вземания за парични обезпечения, предоставени при сделки с деривати — Счетоводна
стойност, без нетиране или друго РКР
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на вземанията за парични
обезпечения, предоставени при сделки с деривати, като се допуска, че няма ефект на счетоводно
нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или РКР върху балансовата
стойност са елиминирани). Институции, които по силата на приложимата счетоводна рамка
имат право да нетират вземане за парично обезпечение, предоставено срещу свързаното дери
ватно задължение (отрицателна справедлива стойност) и които изберат да направят това, елими
нират нетирането и отчитат нетното парично вземане.

{230;020}

Ценни книжа, получени в резултат на СФЦК и признати като актив — Счетоводна
стойност, без нетиране или друго РКР
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на СФЦК, които са приз
нати като актив в баланса съгласно приложимата счетоводна рамка, като се допуска, че няма
ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нетиране или
РКР върху балансовата стойност са елиминирани).

{240;020}

Кредитна операция с посредничество при СФЦК (парични вземания) — Счетоводна
стойност, без нетиране или друго РКР
Счетоводната балансова стойност, по приложимата счетоводна рамка, на парично вземане при
парично кредитиране на притежателя на ценни книжа в рамките на квалифицирана кредитна
операция с посредничество (qualifying cash conduit lending transaction — CCLT), като се допуска,
че няма ефект на счетоводно нетиране или друго РКР (т.е. всякакви ефекти на счетоводно нети
ране или РКР върху балансовата стойност са елиминирани).
За целите на отчитането на това поле, под парични средства се разбира общият размер на парич
ните средства, включително монети и банкноти/валута. Тук се включва общият размер на депо
зитите, държани при централни банки, доколкото тези депозити могат да бъдат изтеглени в пе
риоди на напрежение. Институциите не отчитат в това поле парични средства по депозит при
други институции.
Под CCLT се разбира комбинация от две сделки, при които институцията заема ценни книжа от
притежателя им и ги предоставя в заем на трето лице (заемополучател на ценни книжа). Съще
временно институцията получава парично обезпечение от заемополучателя и предоставя в заем
получените парични средства на притежателя на ценните книжа. CCLT отговаря на всяко от
следните условия:
а) двете отделни сделки, които съставляват CCLT, са извършени на една и съща дата на търговия
или при международни сделки — в рамките на последователни работни дни;
б) когато по сделките, съставляващи CCLT, не е определен конкретен падеж, институцията има
законното право да закрие всяка от позициите по CCLT, т.е. всяка от двете съставляващи я
сделки, по всяко време и без предизвестие;

L 83/34

Официален вестник на Европейския съюз

BG

Ред и колона

31.3.2016 г.

Препратки към правни норми и указания

в) когато по сделките, съставляващи CCLT, е определен конкретен падеж, CCLT не е причина за
възникване на падежни несъответствия за институцията; институцията има законното право
да закрие всяка от позициите по CCLT, т.е. всяка от двете съставляващи я сделки, по всяко
време и без предизвестие;
г) тя не е причина за възникване на допълнителни експозиции.
{250;120}

Експозиции, които могат бъдат третирани съгласно предвиденото в член 113, параграф
6 от РКИ — Хипотетично изключен размер на експозицията с оглед на отношението
на ливъридж
Размерът на общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж, който ще бъде изключен,
ако компетентните органи разрешат в най-голяма степен изключването на експозиции, за които
са изпълнени всички условия по член 113, параграф 6, букви а) — д) от РКИ и за които е било
дадено одобрението по член 113, параграф 6 от РКИ. Ако компетентният орган вече е разрешил
това в най-голяма степен, стойността в тази клетка е равна на тази в {LRCalc;250;010}

{260;120}

Експозиции, които отговарят на условията в член 429, параграф 14, букви а)—в) от
РКИ — Хипотетично изключен размер на експозицията с оглед на отношението на ли
въридж
Размерът на общата експозиция с оглед на отношението на ливъридж, който ще бъде изключен,
ако компетентните органи разрешат в най-голяма степен изключването на експозиции, които от
говарят на условията в член 429, параграф 14, букви а)—в) от РКИ. Ако компетентният орган
вече е разрешил това в най-голяма степен, стойността в тази клетка е равна на тази в
{LRCalc;260;010}

6.

C41.00 — Балансови и задбалансови позиции — допълнителна разбивка на експозициите (LR2)

24. В образец LR2 се представя информация за допълнителната разбивка на всички балансови и задбалансови
експозиции (1), които са част от банковия портфейл, и всички експозиции от търговския портфейл, изложени на
кредитен риск от контрагента. Разбивката съответства на рисковите тегла, приложими съгласно раздела относно
кредитния риск от РКИ. Информацията за експозициите е извлечена по различен начин според съответно стандарти
зирания и вътрешнорейтинговия подход.
25. За експозициите, по отношение на които се прилагат техники за РКР, което предполага заместване на рисковото
тегло на контрагента с рисковото тегло на гаранцията, институциите посочват рисковото тегло след ефекта на
заместване. Съгласно вътрешнорейтинговия подход институциите прилагат следното изчисление: за експозиции
(различни от тези, за които са предвидени специфични регулаторни рискови тегла), които принадлежат към всяка
категория на длъжника, рисковото тегло се извежда, като се раздели рисково претеглената експозиция, получена
чрез формулата за рисковото тегло или чрез надзорната формула (съответно за кредитен риск и секюритизиращи
експозиции), на стойността на експозицията, след като се отчетат входящите и изходящите потоци вследствие на
техники за РКР с ефект на заместване върху експозицията. Съгласно вътрешнорейтинговия подход експозициите в
неизпълнение се изключват от редове {020;010}—{090;010} и се включват в {100;010}. Съгласно стандарти
зирания подход експозициите, попадащи в обхвата на член 112, буква ѝ) от РКИ, се изключват от редове
{020;020}—{090;020} и се включват в {100;020}.
26. Съгласно двата подхода институциите отчитат експозициите, приспаднати от регулаторния капитал, като се прилага
рисково тегло от 1 250 %.
Ред
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Общо балансови и задбалансови експозиции, които са част от банковия портфейл,
както и експозиции от търговския портфейл, изложени на кредитен риск от контра
гента (разбивка в съответствие с рисковото тегло):
Това е сборът от {020:*} — {100;*}.

020

=0%
Експозиции с рисково тегло от 0 %

(1) Тук се включват секюритизации и експозиции в капиталови инструменти, изложени на кредитен риск.
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> 0 % и ≤ 12 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи
от 0 % и по-малки или равни на 12 %.

040

> 12 % и ≤ 20 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи
от 12 % и по-малки или равни на 20 %.

050

> 20 % и ≤ 50 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи
от 20 % и по-малки или равни на 50 %.

060

> 50 % и ≤ 75 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи
от 50 % и по-малки или равни на 75 %.

070

> 75 % и ≤ 100 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи
от 75 % и по-малки или равни на 100 %.

080

> 100 % и ≤ 425 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи
от 100 % и по-малки или равни на 425 %.

090

> 425 % и ≤ 1 250 %
Експозиции с рисково тегло, попадащо в рамките на поредица рискови тегла, строго по-големи
от 425 % и по-малки или равни на 1 250 %.

100

Експозиции в неизпълнение
Съгласно стандартизирания подход — експозициите, които попадат в обхвата на член 112,
буква ѝ) от РКИ.
Съгласно вътрешнорейтинговия подход всички експозиции с вероятност за неизпълнение (PD) от
100 % са експозиции в неизпълнение.

110

(поясняваща позиция) Задбалансови позиции с нисък риск или задбалансови позиции
с конверсионен коефициент от 0 % според коефициента на платежоспособност
Задбалансови позиции с нисък риск в съответствие с член 111 от РКИ и задбалансови позиции с
конверсионен коефициент от 0 % в съответствие с член 166 от РКИ.

Колона
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Балансови и задбалансови експозиции (експозиции по стандартизирания подход)
Стойността на балансовите и задбалансовите експозиции след отчитане на корекциите на стой
ността, всички средства за РКР и кредитни конверсионни коефициенти съгласно изчисленията
по част трета, дял II, глава 2 от РКИ.
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Балансови и задбалансови експозиции (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)
Стойността на балансовите и задбалансовите експозиции в съответствие с член 166 от РКИ и
член 230, параграф 1, второ изречение от РКИ след отчитане на изходящите и входящи потоци
вследствие на техники за РКР с ефект на заместване върху експозицията.
За задбалансовите позиции институциите прилагат конверсионните коефициенти, определени в
член 166, параграфи 8—10 от РКИ.

030

Номинална стойност
Стойности на експозициите на задбалансовите позиции, както това е посочено в членове 111
и 166 от РКИ, без прилагане на конверсионни коефициенти.

7.

C42.00 — Алтернативно определяне на капитала (LR3)

27. В образец LR3 се представя информация за капиталовите мерки, необходими за прегледа по член 511 от РКИ.
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Базов собствен капитал от първи ред — „окончателно“ определение
Член 50 от РКИ
Това е размерът на базовия собствен капитал от първи ред, определен в член 50 от РКИ, без да
се взима предвид дерогацията, заложена в част 10, глава 1 и 2 от РКИ.

{020;010}

Базов собствен капитал от първи ред — „преходно“ определение
Член 50 от РКИ
Това е размерът на базовия собствен капитал от първи ред, определен в член 50 от РКИ, след
като се вземе предвид дерогацията, заложена в част 10, глава 1 и 2 от РКИ.

{030;010}

Общо собствени средства — „окончателно“ определение
Член 72 от РКИ
Това е размерът на собствените средства, съгласно определението в член 72 от РКИ, без да се
взима предвид дерогацията, заложена в част 10, глава 1 и 2 от РКИ.

{040;010}

Общ размер на собствените средства — „преходно“ определение
Член 72 от РКИ
Това е размерът на собствените средства, съгласно определението в член 72 от РКИ, след като се
вземе предвид дерогацията, заложена в част 10, глава 1 и 2 от РКИ.

{055;010}

Стойност на активите, приспадната от елементите на базовия собствен капитал от
първи ред — „окончателно“ определение
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на елементите на базовия собствен капи
тал от първи ред, с които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
— членове 32—35 от РКИ, или
— членове 36—47 от РКИ,
в зависимост от случая
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Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по
отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, без да вземат пред
вид дерогацията, заложена в десета част, глава 1 и 2 от РКИ. За да се избегне двойното осчетово
дяване, при изчисляване на стойността на експозицията в {LRCalc;10;10} — {LRCalc;260;10}
институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от
РКИ, нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
Тъй като с тези корекции се намалява общият размер на собствените средства, те се отчитат като
отрицателна стойност.

{065;010}

Стойност на активите, приспадната от елементите на базовия собствен капитал от
първи ред — „преходно“ определение
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на базовия собствен капитал от първи
ред, с които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
— членове 32—35 от РКИ, или
— членове 36—47 от РКИ,
в зависимост от случая.
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по
отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, както и дерога
цията, заложена в десета част, глава 1 и 2 от РКИ. За да се избегне двойното осчетоводяване,
при изчисляване на стойността на експозицията в {LRCalc;10;10} — {LRCalc;260;10} институ
циите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ,
нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
Тъй като с тези корекции се намалява общият размер на собствените средства, те се отчитат като
отрицателна стойност.

{075;010}

Стойност на активите, приспадната от елементите на собствените средства — „оконча
телно“ определение
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на елементите на собствените средства, с
които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
— членове 32—35 от РКИ, или
— членове 36—47 от РКИ, или
— членове 56—60 от РКИ, или
— членове 66—70 от РКИ,
в зависимост от случая.
Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по
отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, без да вземат пред
вид дерогацията, заложена в десета част, глава 1 и 2 от РКИ. За да се избегне двойното осчетово
дяване, при изчисляване на стойността на експозицията в {LRCalc;10;10} — {LRCalc;260;10}
институциите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от
РКИ, нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
Тъй като с тези корекции се намалява общият размер на собствените средства, те се отчитат като
отрицателна стойност.

{085 010}

Стойност на активите, приспадната от елементите на собствените средства — „пре
ходно“ определение
Тук се включва стойността на регулаторните корекции на елементите на собствените средства, с
които се коригира стойността на актив и които са изисквани по:
— членове 32—35 от РКИ, или
— членове 36—47 от РКИ, или
— членове 56—60 от РКИ, или
— членове 66—70 от РКИ,
в зависимост от случая.
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Институциите вземат предвид изключенията, алтернативните подходи и освобождаванията по
отношение на такива приспадания, заложени в членове 48, 49 и 79 от РКИ, както и дерога
цията, заложена в десета част, глава 1 и 2 от РКИ. За да се избегне двойното осчетоводяване,
при изчисляване на стойността на експозицията в {LRCalc;10;10} — {LRCalc;260;10} институ
циите не отчитат корекциите, които вече са били приложени по силата на член 111 от РКИ,
нито тези, които не водят до намаляване на стойността на определен актив.
Тъй като с тези корекции се намалява общият размер на собствените средства, те се отчитат като
отрицателна стойност.

8.

C43.00 — Алтернативна разбивка на компонентите на мярката за експозицията с оглед на отношението
на ливъридж (LR4)

28. Институциите отчитат стойността на експозицията с оглед на отношението на ливъридж в LR4, след прилагането на
изключенията — където е приложимо, в следните полета LRCalc: {050;010}, {080;010}, {100;010}, {120;010},
{220; 010}, {250;010} и {260;010}.
29. С цел избягване на двойно отчитане институциите прилагат формулата, посочена в следния параграф:
30. Формулата, която институциите трябва да прилагат съгласно параграф 29, е: [{LRCalc;010;010} + {LRCalc;020;010}
+ {LRCalc;030;010} + {LRCalc;040;010} + {LRCalc;050;010} + {LRCalc;060;010} + {LRCalc;070;010} +
{LRCalc;080;010} + {LRCalc;090;010} + {LRCalc;100;010} + {LRCalc;110;010} + {LRCalc;120;010} +
{LRCalc;130;010} + {LRCalc;140;010} + {LRCalc;150;010} + {LRCalc;160;010} + {LRCalc;170;010} +
{LRCalc;180;010} + {LRCalc;190;010} + {LRCalc;200;010} + {LRCalc;210;010} + {LRCalc;220;010} +
{LRCalc;230;010} + {LRCalc;240;010} + {LRCalc;250;010} + {LRCalc;260;010}] = [{LR4;010;010} +
{LR4;040;010} + {LR4;050;010} + {LR4;060;010} + {LR4;065;010} + {LR4;070;010} + {LR4;080;010} +
{LR4;080;020} + {LR4;090;010} + {LR4;090;020} + {LR4;140;010} + {LR4;140;020} + {LR4;180;010} +
{LR4;180;020} + {LR4;190;010} + {LR4;190;020} + {LR4;210;010} + {LR4;210;020} + {LR4;230;010} +
{LR4;230;020} + {LR4;280;010} + {LR4;280;020} + {LR4;290;010} + {LR4;290;020}].
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Задбалансови позиции; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението
на ливъридж
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж, изчислена като сбор от
{LRCalc;150;010}, {LRCalc;160;010}, {LRCalc;170;010} и {LRCalc;180;010}.

{010;020}

Задбалансови позиции; от които — Рисково претеглени активи
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на
СФЦК и деривати — според стандартизирания подход и вътрешнорейтинговия подход. При ек
спозициите по стандартизирания подход институциите определят размера на рисково претегле
ните експозиции в съответствие с глава 2, дял II, част 3 от РКИ. При експозициите по вътрешно
рейтинговия подход институциите определят размера на рисково претеглените експозиции в съ
ответствие с глава 3, дял II, част 3 от РКИ.

{020;010}

Търговско финансиране; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението
на ливъридж
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции,
свързани с търговско финансиране. За целта на отчитането в LR4, задбалансови позиции, свър
зани с търговско финансиране, са издадените и потвърдени акредитиви за внос и износ, които са
краткосрочни и самоликвидиращи се, както и сходните сделки.

{020;020}

Търговско финансиране; от което — Рисково претеглени активи
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на
СФЦК и деривати — свързани с търговско финансиране. За целта на отчитането в LR4, задбалан
сови позиции, свързани с търговско финансиране, са издадените и потвърдени акредитиви за
внос и износ, които са краткосрочни и самоликвидиращи се, както и сходните сделки.

31.3.2016 г.

BG

Ред и колона

{030;010}

Официален вестник на Европейския съюз

L 83/39

Препратки към правни норми и указания

В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на
експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на задбалансовите позиции,
свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни
кредити.
За целта на отчитането в LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити е офи
циалното подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за ек
спортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефи
нансиране, лихвени субсидии (където фиксиран лихвен процент е гарантиран за целия срок на
кредита), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и
гаранции при експортно кредитиране.

{030;020}

В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково прете
глени активи
Размер на рисково претеглените експозиции на задбалансовите позиции — с изключение на
СФЦК и деривати — свързани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застра
ховане на експортни кредити.
За целта на отчитането в LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити е офи
циалното подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за ек
спортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефи
нансиране, лихвени субсидии (където фиксиран лихвен процент е гарантиран за целия срок на
кредита), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и
гаранции при експортно кредитиране.

{040;010}

Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на про
дукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на деривати и СФЦК, предмет
на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272,
точка 25 от РКИ.

{040;020}

Деривати и СФЦК, предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на про
дукти — Рисково претеглени активи
Размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента,
според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на деривати и СФЦК, в т.ч. и задбалансовите,
ако са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в
член 272, точка 25 от РКИ.

{050;010}

Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на
продукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на деривати, ако не са предмет
на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272,
точка 25 от РКИ.

{050;020}

Деривати, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на
продукти — Рисково претеглени активи
Размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента,
според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на деривати, в т.ч. и задбалансовите, ако не са
предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272,
точка 25 от РКИ.

{060;010}

СФЦК, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на про
дукти — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на СФЦК, ако не са предмет на
договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти, определено в член 272, точка 25
от РКИ.

{060;020}

СФЦК, които не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на про
дукти — Рисково претеглени активи
Размерът на рисково претеглените експозиции за кредитен риск и кредитен риск от контрагента,
според изчисленията по част трета, дял II от РКИ, на СФЦК, включително тези, които са задба
лансови, ако не са предмет на договорно споразумение за кръстосано нетиране на продукти,
определено в член 272, точка 25 от РКИ.

L 83/40

BG

Ред и колона

{065;010}

Официален вестник на Европейския съюз

31.3.2016 г.

Препратки към правни норми и указания

Размер на експозициите, произтичащи от допълнително третиране за кредитни дери
вати — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
Стойността в това поле е равна на разликата между {LRCalc;130;010} и {LRCalc;140;010}.

{070;010}

Други активи от търговския портфейл — Стойност на експозицията с оглед на отноше
нието на ливъридж
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж, отчетена в {LRCalc;190;010}, с
изключение на позициите от банковия портфейл.

{070;020}

Други активи от търговския портфейл — Рисково претеглени активи
Капиталовите изисквания, умножени по 12,5, за позициите, предмет на част трета, дял IV от
РКИ.

{080;010}

Покрити облигации — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
— експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции под формата на покрити облигации съгласно определението в член 129 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{080;020}

Покрити облигации — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж
— експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции под формата на покрити облигации съгласно определението в член 161, параграф 1,
буква г) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{080;030}

Покрити облигации — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания
подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции под фор
мата на покрити облигации съгласно определението в член 129 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{080;040}

Покрити облигации — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтин
говия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции под фор
мата на покрити облигации съгласно определението в член 161, параграф 1, буква г) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{090;010}

Експозиции, третирани като към държави — Стойност на експозицията с оглед на от
ношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Това е сборът от полета {100,010} — {130,010}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{090;020}

Експозиции, третирани като към държави — Стойност на експозицията с оглед на от
ношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Това е сборът от полета {100,020} — {130,020}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{090;030}

Експозиции, третирани като към държави — Рисково претеглени активи — експозиции
по стандартизирания подход
Това е сборът от полета {100,030} — {130,030}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
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Експозиции, третирани като към държави — Рисково претеглени активи — експозиции
по вътрешнорейтинговия подход
Това е сборът от полета {100,040} — {130,040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{100;010}

Централни правителства и централни банки — Стойност на експозицията с оглед на
отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към централни правителства или централни банки съгласно определението в
член 114 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{100;020}

Централни правителства и централни банки — Стойност на експозицията с оглед на
отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към централни правителства или централни банки съгласно определението в
член 147, параграф 2, буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{100;030}

Централни правителства и централни банки — Рисково претеглени активи — експози
ции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към цен
трални правителства или централни банки съгласно определението в член 114 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{100;040}

Централни правителства и централни банки — Рисково претеглени активи — експози
ции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към цен
трални правителства или централни банки съгласно определението в член 147, параграф 2,
буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{110;010}

Регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави —
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по
стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към дър
жави, попадащи в обхвата на член 115, параграфи 2 и 4 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{110;020}

Регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави —
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по въ
трешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към регионални правителства и местни органи на власт, попадащи в обхвата на член
147, параграф 3, буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{110;030}

Регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави — Ри
сково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към ре
гионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави, попадащи в обх
вата на член 115, параграфи 2 и 4 от РКИ.
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От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
{110;040}

Регионални правителства и местни органи на власт, третирани като към държави — Ри
сково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към ре
гионални правителства и местните органи на власт, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3,
буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{120;020}

Многостранни банки за развитие и международни организации, третирани като към
държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експо
зиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към многостранни банки за развитие и международни организации, попадащи в обх
вата на член 147, параграф 3, букви б) и в) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{120;010}

Многостранни банки за развитие и международни организации, третирани като към
държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експо
зиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към многостранни банки за развитие и международни организации, попадащи в обх
вата на член 117, параграф 2 и член 118 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{120;030}

Многостранни банки за развитие и международни организации, третирани като към
държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
многостранни банки за развитие и международни организации, попадащи в обхвата на член 117,
параграф 2 и член 118 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{120;040}

Многостранни банки за развитие и международни организации, третирани като към
държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия под
ход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
многостранни банки за развитие и международни организации, попадащи в обхвата на член 147,
параграф 3, букви б) и в) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{130;010}

Субекти от публичния сектор, третирани като към държави — Стойност на експози
цията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания под
ход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към субекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 116, параграф 4 от
РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{130;020}

Субекти от публичния сектор, третирани като към държави — Стойност на експози
цията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия
подход
Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват ек
спозиции към субекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3,
буква а) от РКИ.
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От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{130;030}

Субекти от публичния сектор, третирани като към държави — Рисково претеглени ак
тиви — експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към су
бекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 116, параграф 4 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{130;040}

Субекти от публичния сектор, третирани като към държави — Рисково претеглени ак
тиви — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към су
бекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 147, параграф 3, буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{140;010}

Експозиции към регионални правителства, многостранни банки за развитие, междуна
родни организации и субекти от публичния сектор, които не са третирани като към
държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експо
зиции по стандартизирания подход
Това е сборът от полета {150,010} — {170,010}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{140;020}

Експозиции към регионални правителства, многостранни банки за развитие, междуна
родни организации и субекти от публичния сектор, които не са третирани като към
държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експо
зиции по вътрешнорейтинговия подход
Това е сборът от полета {150,020} — {170,020}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{140;030}

Експозиции към регионални правителства, многостранни банки за развитие, междуна
родни организации и субекти от публичния сектор, които не са третирани като към
държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Това е сборът от полета {150,030} — {170,030}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{140;040}

Експозиции към регионални правителства, многостранни банки за развитие, междуна
родни организации и субекти от публичния сектор, които не са третирани като към
държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия под
ход
Това е сборът от полета {150,040} — {170,040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{150;010}

Регионални правителства и местни органи на власт, които не са третирани като към
държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експо
зиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към регионални правителства и местни органи на власт, които не са третирани като
към държави, попадащи в обхвата на член 115, параграфи 1, 3 и 5 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
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Регионални правителства и местни органи на власт, които не са третирани като към
държави — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експо
зиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към регионални правителства и местни органи на власт, които не са третирани като
към държави, попадащи в обхвата на член 147, параграфи 4, буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{150;030}

Регионални правителства и местни органи на власт, които не са третирани като към
държави — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към ре
гионални правителства и местни органи на власт, които не са третирани като към държави, по
падащи в обхвата на член 115, параграфи 1, 3 и 5 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{150;040}

Регионални правителства и местни органи на власт, които не са третирани като към
държави — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия под
ход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към ре
гионални правителства и местни органи на власт, които не са третирани като към държави, по
падащи в обхвата на член 147, параграфи 4, буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{160;010}

Многостранни банки за развитие, които не са третирани като към държави — Стойност
на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизи
рания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към многостранни банки за развитие, попадащи в обхвата на член 117, параграфи 1
и 3 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{160;020}

Многостранни банки за развитие, които не са третирани като към държави — Стойност
на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорей
тинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към многостранни банки за развитие, които не са третирани като към държави, по
падащи в обхвата на член 147, параграфи 4, буква в) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{160;030}

Многостранни банки за развитие, които не са третирани като към държави — Рисково
претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
многостранни банки за развитие, попадащи в обхвата на член 117, параграфи 1 и 3 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{160;040}

Многостранни банки за развитие, които не са третирани като към държави — Рисково
претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
многостранни банки за развитие, които не са третирани като към държави, попадащи в обхвата
на член 147, параграфи 4, буква в) от РКИ.
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От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{170;010}

Субекти от публичния сектор, които не са третирани като към държави — Стойност
на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизи
рания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към субекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 116, параграфи 1, 2,
3 и 5 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{170;020}

Субекти от публичния сектор, които не са третирани като към държави — Стойност
на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорей
тинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към субекти от публичния сектор, които не са третирани като към държави, попа
дащи в обхвата на член 147, параграфи 4, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{170;030}

Субекти от публичния сектор, които не са третирани като към държави — Рисково
претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към су
бекти от публичния сектор, попадащи в обхвата на член 116, параграфи 1, 2, 3 и 5 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{170;040}

Субекти от публичния сектор, които не са третирани като към държави — Рисково
претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към су
бекти от публичния сектор, които не са третирани като към държави, попадащи в обхвата на
член 147, параграфи 4, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{180;010}

Институции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — ек
спозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към институции, попадащи в обхвата на членове 119—121 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{180;020}

Институции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — ек
спозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към институции, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква б) от РКИ, и
които не са експозиции под формата на покрити облигации по член 161, букви г) от РКИ и не
попадат в обхвата на член 147, параграф 4, букви а)—в) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{180;030}

Институции — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към ин
ституции, попадащи в обхвата на членове 119—121 от РКИ.
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От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{180;040}

Институции — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия
подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към ин
ституции, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква б) от РКИ, и които не са експози
ции под формата на покрити облигации по член 161, букви г) от РКИ и не попадат в обхвата
на член 147, параграф 4, букви а)—в) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{190;010}

Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; от които — Стойност на експозицията с
оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, попадащи в обхвата на член 124 от
РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{190;020}

Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; от които — Стойност на експозицията с
оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към предприятие, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в), или експо
зиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експо
зиции са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1,
буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{190;030}

Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; от които — Рисково претеглени активи
— експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции, обезпе
чени с ипотеки върху недвижим имот, попадащи в обхвата на член 124 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{190;040}

Обезпечени с ипотека върху недвижим имот; от които — Рисково претеглени активи
— експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
предприятие, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в), или експозиции на дребно,
попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции са обезпе
чени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{200;010}

Обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти — Стойност на експозицията с оглед на
отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции, напълно и изцяло обезпечени с ипотека върху жилищен имот, попадащи в обхвата
на член 125 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
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Обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти — Стойност на експозицията с оглед на
отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в), или експо
зиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експо
зиции са обезпечени с ипотеки върху жилищен имот в съответствие с член 199, параграф 1,
буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{200;030}

Обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти — Рисково претеглени активи — експо
зиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции, напълно
и изцяло обезпечени с ипотека върху жилищен имот, попадащи в обхвата на член 125 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{200;040}

Обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти — Рисково претеглени активи — експо
зиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в), или експозиции на дребно,
попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции са обезпе
чени с ипотеки върху жилищен имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{210;010}

Експозиции на дребно; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението
на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 123 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{210;020}

Експозиции на дребно; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението
на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези
експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, пара
граф 1, буква а) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{210;030}

Експозиции на дребно; от които — Рисково претеглени активи — експозиции по стан
дартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции на
дребно, попадащи в обхвата на член 123 от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{210;040}

Експозиции на дребно; от които — Рисково претеглени активи — експозиции по въ
трешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции на
дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако тези експозиции не
са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а)
от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
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МСП на дребно — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж —
експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към малки и средни предприятия, попадащи в обхвата на член 123 от РКИ.
За целите на отчитането на това поле, понятието „малко и средно предприятие“ е определено в
съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{220;020}

МСП на дребно — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж —
експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции на дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако това
са експозиции към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотеки върху недвижим
имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
За целите на отчитането на това поле, понятието „малко и средно предприятие“ е определено в
съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{220;030}

МСП на дребно — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания под
ход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
малки и средни предприятия, попадащи в обхвата на член 123 от РКИ.
За целите на отчитането на това поле, понятието „малко и средно предприятие“ е определено в
съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{220;040}

МСП на дребно — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия
подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции на
дребно, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква г) от РКИ, ако това са експозиции
към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съот
ветствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
За целите на отчитането на това поле, понятието „малко и средно предприятие“ е определено в
съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{230;010}

Предприятия; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъ
ридж — експозиции по стандартизирания подход
Това е сборът от {240,010} и{250,010}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{230;020}

Предприятия; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъ
ридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Това е сборът от {240,020} и{250,020}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
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Предприятия; от които — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизира
ния подход
Това е сборът от {240,030} и {250,030}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{230;040}

Предприятия; от които — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорей
тинговия подход
Това е сборът от {240,040} и {250,040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{240;010}

Финансови — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — ек
спозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към финансови предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ. За целта на
отчитането в LR4, финансови предприятия са регулирани или нерегулирани предприятия, раз
лични от институциите, посочени в {180;10}, чиято основна дейност е придобиване на дялови
участия или извършване на една или повече от дейностите, изброени в приложение I към Дирек
тива 2013/36/ЕС, както и предприятията, определени в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ,
различни от институциите, посочени в {180;10}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{240;020}

Финансови — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж — ек
спозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към финансови предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в)
от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с
член 199, параграф 1, буква а) от РКИ. За целта на отчитането в LR4, финансови предприятия
са регулирани или нерегулирани предприятия, различни от институциите, посочени в {180;10},
чиято основна дейност е придобиване на дялови участия или извършване на една или повече от
дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС, както и предприятията, опре
делени в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ, различни от институциите, посочени в {180;10}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{240;030}

Финансови — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към фи
нансови предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ. За целта на отчитането в LR4,
финансови предприятия са регулирани или нерегулирани предприятия, различни от институ
циите, посочени в {180;10}, чиято основна дейност е придобиване на дялови участия или извър
шване на една или повече от дейностите, изброени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС,
както и предприятията, определени в член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ, различни от инсти
туциите, посочени в {180;10}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{240;040}

Финансови — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия
подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към фи
нансови предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези
експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, пара
граф 1, буква а) от РКИ. За целта на отчитането в LR4, финансови предприятия са регулирани
или нерегулирани предприятия, различни от институциите, посочени в {180;10}, чиято основна
дейност е придобиване на дялови участия или извършване на една или повече от дейностите, из
броени в приложение I към Директива 2013/36/ЕС, както и предприятията, определени в
член 4, параграф 1, точка 27 от РКИ, различни от институциите, посочени в {180;10}.
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От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{250;010}

Нефинансови; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъ
ридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към нефинансови предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ.
Това е сборът от {260,010} и {270,010}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{250;020}

Нефинансови; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъ
ридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към нефинансови предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2,
буква в) от РКИ, ако тези експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съот
ветствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
Това е сборът от {260,020} и {270,020}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{250;030}

Нефинансови; от които — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизира
ния подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към не
финансови предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ.
Това е сборът от {260,030} и {270,030}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{250;040}

Нефинансови; от които — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорей
тинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към не
финансови предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако
тези експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199,
параграф 1, буква а) от РКИ.
Това е сборът от {260,040} и {270,040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{260;010}

Експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъ
ридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към малки и средни предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ.
За целите на отчитането на това поле, понятието „малко и средно предприятие“ е определено в
съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{260;020}

Експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъ
ридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ,
ако това са експозиции към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотеки върху
недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
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За целите на отчитането на това поле, понятието „малко и средно предприятие“ е определено в
съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{260;030}

Експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по стандартизира
ния подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
малки и средни предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ.
За целите на отчитането на това поле, понятието „малко и средно предприятие“ е определено в
съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{260;040}

Експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — експозиции по вътрешнорей
тинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако това са експози
ции към малки и средни предприятия и не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съ
ответствие с член 199, параграф 1, буква а) от РКИ.
За целите на отчитането на това поле, понятието „малко и средно предприятие“ е определено в
съответствие с член 501, параграф 2, буква б) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{270;010}

Експозиции, различни от експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед
на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ и не са отчетени в
{230;040} и {250;040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{270;020}

Експозиции, различни от експозиции към МСП — Стойност на експозицията с оглед
на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ,
ако тези експозиции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с
член 199, параграф 1, буква а) от РКИ и не са отчетени в {230;040} и {250;040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{270;030}

Експозиции, различни от експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — ек
спозиции по стандартизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
предприятия, попадащи в обхвата на член 122 от РКИ и не са отчетени в {230;040} и
{250;040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{270;040}

Експозиции, различни от експозиции към МСП — Рисково претеглени активи — ек
спозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към
предприятия, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква в) от РКИ, ако тези експози
ции не са обезпечени с ипотеки върху недвижим имот в съответствие с член 199, параграф 1,
буква а) от РКИ и не са отчетени в {230;040} и {250;040}.
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От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
{280;010}

Експозиции в неизпълнение — Стойност на експозицията с оглед на отношението на
ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции в неизпълнение и като такива попадат в обхвата на член 127 от РКИ.

{280;020}

Експозиции в неизпълнение — Стойност на експозицията с оглед на отношението на
ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които попадат в ка
тегориите експозиции, изброени в член 147, параграф 2 от РКИ, ако е настъпило неизпълнение
в съответствие с член 178 от РКИ.

{280;030}

Експозиции в неизпълнение — Рисково претеглени активи — експозиции по стандар
тизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции в неиз
пълнение и като такива попадат в обхвата на член 127 от РКИ.

{280;040}

Експозиции в неизпълнение — Рисково претеглени активи — експозиции по вътреш
норейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които попадат в категориите експозиции,
изброени в член 147, параграф 2 от РКИ, ако е настъпило неизпълнение в съответствие с
член 178 от РКИ.

{290;010}

Други експозиции; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението на
ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които попадат в ка
тегориите експозиции, изброени в член 112, букви к), м), н), о), п) и р) от РКИ.
Институциите отчитат тук активите, които са приспаднати от собствените средства (напр. не
материални активи), но не попадат в никоя друга категория, дори ако подобна категоризация
не се изисква за определяне на капиталовите изисквания, основани на риска, в колони {*; 030}
и {*; 040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{290;020}

Други експозиции; от които — Стойност на експозицията с оглед на отношението на
ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които попадат в катего
риите експозиции, изброени в член 147, параграф 2, букви д), е) и ж) от РКИ.
Институциите отчитат тук активите, които са приспаднати от собствените средства (напр. не
материални активи), но не попадат в никоя друга категория, дори ако подобна категоризация не
се изисква за определяне на капиталовите изисквания, основани на риска, в колони {*; 030}
и {*; 040}.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{290;030}

Други експозиции; от които — Рисково претеглени активи — експозиции по стандар
тизирания подход
Стойност на рисково претеглената експозиция на активи, които попадат в категориите експози
ции, изброени в член 112, букви к), м), н), о), п) и р) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{290;040}

Други експозиции; от които — Рисково претеглени активи — експозиции по вътреш
норейтинговия подход
Стойност на рисково претеглената експозиция на активи, които попадат в категориите експози
ции, изброени в член 147, параграф 2, букви д), е) и ж) от РКИ.
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От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{300;010}

Секюритизиращи експозиции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на
ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 112, буква м) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{300;020}

Секюритизиращи експозиции — Стойност на експозицията с оглед на отношението на
ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на активи, които представляват
експозиции към секюритизации, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква е) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{300;030}

Секюритизиращи експозиции — Рисково претеглени активи — експозиции по стандар
тизирания подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към се
кюритизации, попадащи в обхвата на член 112, буква м) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{300;040}

Секюритизиращи експозиции — Рисково претеглени активи — експозиции по вътреш
норейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на активи, които представляват експозиции към се
кюритизации, попадащи в обхвата на член 147, параграф 2, буква е) от РКИ.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{310;010}

Търговско финансиране (поясняваща позиция); от които — Стойност на експозицията
с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свър
зани с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и ек
спортни кредити и сходни трансакции.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{310;020}

Търговско финансиране (поясняваща позиция); от които — Стойност на експозицията
с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани
с кредитиране на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и ек
спортни кредити и сходни трансакции.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{310;030}

Търговско финансиране (поясняваща позиция); от които — Рисково претеглени активи
— експозиции по стандартизирания подход
Стойност на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с кредитиране
на износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и
сходни трансакции.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
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Търговско финансиране (поясняваща позиция); от които — Рисково претеглени активи
— експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с кредитиране на
износител или вносител на стоки или услуги посредством импортни и експортни кредити и
сходни трансакции.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{320;010}

В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на
експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по стандартизира
ния подход
Стойност на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свър
зани с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кре
дити. За целта на отчитането в LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити се
отнася до официално подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция
за експортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, ре
финансиране, лихвени субсидии (където фиксиран лихвен процент е гарантиран за целия срок
на кредита), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане
и гаранции при експортно кредитиране.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{320;020}

В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Стойност на
експозицията с оглед на отношението на ливъридж — експозиции по вътрешнорей
тинговия подход
Размер на експозицията с оглед на отношението на ливъридж на балансовите позиции, свързани
с търговско финансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити.
За целта на отчитането в LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити се отнася
до официално подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за ек
спортно кредитиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефи
нансиране, лихвени субсидии (където фиксиран лихвен процент е гарантиран за целия срок на
кредита), финансиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и
гаранции при експортно кредитиране.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{320;030}

В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково прете
глени активи — експозиции по стандартизирания подход
Стойност на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с търговско фи
нансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити. За целта на от
читането в LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити се отнася до официално
подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно креди
тиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лих
вени субсидии (където фиксиран лихвен процент е гарантиран за целия срок на кредита), финан
сиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при
експортно кредитиране.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.

{320;040}

В рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити — Рисково прете
глени активи — експозиции по вътрешнорейтинговия подход
Размер на рисково претеглената експозиция на балансовите позиции, свързани с търговско фи
нансиране в рамките на официална схема за застраховане на експортни кредити. За целта на от
читането в LR4, официална схема за застраховане на експортни кредити се отнася до официално
подпомагане, предоставено от правителството или друг субект като агенция за експортно креди
тиране, под формата, наред с другото, на пряко кредитиране/финансиране, рефинансиране, лих
вени субсидии (където фиксиран лихвен процент е гарантиран за целия срок на кредита), финан
сиране по помощни програми (кредити и безвъзмездни средства), застраховане и гаранции при
експортно кредитиране.
От отчетените от институциите стойности се приспадат експозициите в неизпълнение.
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31. Тук се събира допълнителна информация за целите на категоризирането на дейностите на институцията и регула
торните варианти, избрани от институцията.
Ред и колона

{010;010}

Указания

Институция — дружествена структура
Институцията класифицира дружествената си структура в съответствие с представените по-долу
категории:
— Акционерно дружество;
— Взаимоспомагателно дружество/кооперация;
— Други неакционерни дружества.

{020;010}

Третиране на деривати
Институцията уточнява регулаторното третиране на дериватите в съответствие с представените
по-долу категории:
— Метод на първоначалната експозиция;
— Метод на пазарната оценка.

{040;010}

Вид институция
Видът на институцията се класифицира в съответствие с представените по-долу категории:
— Универсално банкиране (на дребно/търговско и инвестиционно банкиране);
— Банкиране на дребно/търговско банкиране;
— Инвестиционно банкиране;
— Специализиран заемодател.“

