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Обща информация

ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД /наричано по-долу за краткост ЮБХ/ е дружество вписано в 
регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор (подолу  
„КФН” или „Комисията”), с номер №03-0197/20.12.2017 г.; извършващо дейност като нвестиционен 
посредник. Дружеството разполага с частичен лиценз за извършване на дейността си.

Изискванията за публично оповестяване са дефинирани в Регламент 575/2013/ЕС с цел 
представяне на основните рискови показатели и методите за управлението им. Изискванията за 
публично оповестяване на регулаторни данни спомагат за подобряване на пазарната дисциплина, 
като фокусът им е както върху изискванията по измерване на кредитния, пазарния и операционния 
риск, така и върху други оповестявания на допълнителна информация, подпомагаща ранното 
идентифициране на рисковете.

Оповестявания съгласно чл. 67, ал. 1 от Наредба 50 
за капиталовата адекватност на инвестиционните 
посредници във връзка с Част Осма от Регламент 575/2013

Информация по чл. 435, параграф 1 от Регламент 575/2013

Процесът по установяването, управлението и наблюдаването на рисковете има за цел да редуцира 
влиянието на външните и вътрешните рискови фактори върху дейността на ЮБХ, включително на 
рисковете произтичащи от макроикономическата среда.

Процедурите за оценка и управление на отделните видове риск включват:

• идентифициране на отделните външни и вътрешни данни, факти и събития влияещи върху 
дейността на ЮБХ;

• дентифициране и измерване на риска;

• конкретни методи за управление на всеки вид риск и основни допускания и изходни 
параметри за прилагането на избрания метод;

• наблюдаване, оценка и контрол на риска;

• докладване на риска.

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

• основните и значими дейности при ЮБХ;

• вида и нивото/степента/ на присъщите за посредника рискове; 

• адекватността на действащите контролни системи за управление на риска; 

• обща оценка на риска;
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• оценка на риска, основана на външни анализи, включително кредитен рейтинг, когато това 
е приложимо. 

Рисковите фактори, които оказват влияние върху дейността на ИП са: 

• пазарен риск - вероятността да се понесат загуби или да не се реализира печалба 
подвъздействието на неблагоприятни промени в цените на финансовите инструменти, 
пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други;

• сетълмент риск, кредитен риск на насрещната страна - вероятността от неизпълнение на 
задълженията на насрещната страна по сделка;

• операционен риск - вероятността да се понесат загуби в резултат на неподходящи или 
неправилни вътрешни процедури, грешки на длъжностни лица при инвестиционния 
посредник, вкл. в офисите или от вътрешни събития;

• правен риск - вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения 
или неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или  
вътрешно-дружествените документи;

• репутационен риск - възможността от негативни публикации и изявления в средствата за 
масова информация, електронните медии и др. касаещи инвестиционния посредник, верни 
или неверни, което да доведе до намаление на клиентската база, приходите или до завеждане 
на съдебни дела; 

• бизнес риск - възможността под влиянието на различни фактори от външната среда - 
макроикономически, политически и други, както и от условията за работа в тази среда да се 
причинят негативни последици в дейността на инвестиционния посредник;

• позиционен риск /общ и специфичен/ - риск от промяната на цената на даден инструмент в 
резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструментсвързан с 
емитента на базовия инструмент, както и риска от промяната в цената на дадения инструмент 
поради промяна в равнището на лихвените проценти;

• стоков риск - риска от позиции в борсово търгувани стоки или стокови деривативни 
инструменти в инвестиционния и търговски портфейл на инвестиционния посредник;

• риск от концентрация - риск от не съчетаване на падежите между експозициите и кредитната 
им защита, както и риска, който възниква при прилагането на техники за редукция на 
кредитния риск и на големите индиректни кредитни експозиции;

• ликвиден риск - възможността инвестиционният посредник да не разполага с достатъчно 
средства за посрещане на задълженията си, когато те станат изискуеми и невъзможността 
да реализира свои активи при подходяща цена и в приемливи срокове.

• валутен риск - рискът от промените на валутния курс на лева спрямо чуждите валути;

• лихвен риск - риск от колебания в лихвените проценти, дотолкова доколкото лихвоносните 
активи и лихвените пасиви падежират или търпят промени в лихвените равнища по различно 
време и в различна степен.
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Информация по чл. 435, параграф 2, буква „в“ от Регламент 575/2013

Политиката за осигуряване на разнообразие при подбора на служителите и 
управителните органи е съобразена с приложимите нормативни изисквания и  
по-конкретно с изискванията на чл. 13 и чл. 14 от ЗПФИ. 

При подбора на членове в ръководния орган на инвестиционния посредник се осигурява 
разнообразие, като се вземат предвид следните критерии:

• образованието на кандидата;

• професионална област и професионален опит; 

• психологически, интелектуални и волеви качества; 

• социални знания и умения; 

• организационни умения и мотивация. 

Опитът, като критерий за оценка на пригодността на управителите, включва както теоретичния 
опит, придобит чрез образование и обучения, така и практическия, придобит по време на заемане 
на предишни длъжности.

Знанията, уменията и професионалния опит на кандидатите трябва да съответстват на спецификата 
на осъществяваните от инвестиционния посредник дейности и основните рискове, на които той е 
или може да бъде изложен. 

При подбора на кандидати се оценява и репутацията на лицето. Лицето трябва да се ползва с добра 
репутация и да не застрашава управлението на инвестиционния посредник. Добра репутация е 
налице, когато не съществуват доказателства за противното и поведението на лицето не дава 
повод за каквито и да било съмнения относно способността му да осигури стабилно и разумно 
управление на инвестиционния посредник. 

При подбора на управителите се оценяват и други критерии, имащи отношение към 
функционирането на управителния орган на посредника, включително потенциален конфликт на 
интереси, възможността за отделяне на достатъчно време, за да се осигури надлежно изпълнение 
на възложените задачи, необходимите колективни познания и експертен опит и способността на 
членовете да изпълняват задълженията си безпристрастно и без неправомерно въздействие от 
други лица.

В инвестиционния посредник няма изграден комитет за подбор на кандидати, тъй като от гледна 
точка на размера, вътрешната организация и характера, естеството, обхвата и сложността на 
неговата дейност, дружеството не отговаря на критериите за значим посредник.

Информация, относно обхват и методи на консолидация по чл. 436 от 
Регламент 575/2013

Инвестиционен посредник „Юропиън Брокеридж Хаус” ООД се отчита на неконсолидирана основа.
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Информация, относно собствения капитал по чл. 437 от Регламент 575/2013

Структурата на капитала на дружеството е представена в приложената таблица: 

С 01.00 - Собствени средства Стойност в BGN

1.1 КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД 1 580 370

1.1.1 БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД 1 580 370

1.1.1.1
Капиталови инструменти, приемливи като базов собствен 
капитал от първи ред

2 405 000

1.1.1.1.1 Изплатени капиталови инструменти

1.1.1.2 Неразпределена печалба (783 675)

1.1.1.2.1 Неразпределена печалба от предишни години (292 901)

1.1.1.2.2 Приемлива печалба или загуба (490 774)

1.1.1.2.2.1
Печалба или загуба, която се отнася към собствениците на 
дружеството майка

(490 774)

1.1.1.4 Други резерви 44 500

1.1.1.11 Други нематериални активи -

1.1.1.11.1
Други нематериални активи преди приспадане на пасиви с 
отсрочен данък

-

1.1.1.12
Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща 
пeчалба и не произтичат от временни разлики, без да се 
включват свързаните данъчни пасиви

-

1.1.1.22
Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на 
предприятия от финансовия сектор, когато институцията 
няма значителни инвестиции

(85 455)

Приложение II

Образец за основните характеристики на капиталовите
инструменти (‘)

1 Емитент
Юропиън Брокеридж 
Хаус ООД

2
Единен идентификатор (например CUSIP, ISIN или 
идентификаторът на Bloomberg за частно пласиране на емисии 
на ценни книжа)

3 Приложимо право (или права) по отношение на инструмента
Законодателството  
на Р. България
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Регламентиране
Базов собствен 
капитал от първи ред

4 Преходни правила на РКИ
Базов собствен 
капитал от първи ред

5 Правила на РКИ за периода след прехода
Базов собствен 
капитал от първи ред

6
Допустим на индивидуална/(под-)консолидирана / 
индивидуална & (под-) консолидирана основа

индивидуална

7 Вид инструмент (видовете се определят от всяка юрисдикция) дялове

8
Сумата, която се признава в изискуемия капитал (в хиляди 
парични единици, към последната отчетна дата)

2 405

9 Номинална стойност на инструмента 1

9а Емисионна цена 1

9б Цена на обратно изкупуване Не се прилага

10 Счетоводна класификация Акционерен капитал

11 Първоначална дата на издаване 2001

12 Безсрочен или с дата Безсрочен

13 Първоначален падеж Не се прилага

14
Възможността за предварително обратно изкупуване от 
емитента е обект на предварително одобрение от надзорните 
органи

Не се прилага

15
Евентуална дата на предварителното обратно изкупуване, 
условни дати и размер

Не се прилага 

15
Последващи дати на предварителното обратно изкупуване, ако 
е приложимо

Не се прилага

Купони/дивиденти Не се прилага

17 Фиксиран или плаващ дивидент/купон Не се прилага

18 Ставка на купона и свързани с нея индекси Не се прилага

19
Наличие на механизъм за преустановяване изплащането на 
дивидент

Не

20а
Напълно или донякъде по усмотрение, или задължително (от 
гледна точка на момента във времето)

Не се прилага
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20б
Напълно или донякъде по усмотрение, или задължително (от 
гледна точка на размера)

Не се прилага

21
Наличие на повишена цена или друг стимул за обратно 
изкупуване

Не

22 Некумулативен или некумулативен Не се прилага

23 Конвертируем или неконвертируем Не се прилага

24 Ако е конвертируем — фактор(и), задействащ(и) конвертирането Не се прилага

25 Ако е конвертируем — изцяло или частично Не се прилага

26 Ако е конвертируем — отношение на конвертирането Не се прилага

27
Ако е конвертируем — задължително или незадължително 
конвертиране

Не се прилага

28
Ако е конвертируем, посочете вида инструмент, в който 
инструментът може да бъде конвертиран

Не се прилага

29
Ако е конвертируем, посочете емитента на инструмента, в който 
инструментът се конвертира

Не се прилага

30 Характеристики на преоценката на активи Не

31
Ако се преоценява, посочете задействащите преоценката 
фактори

Не се прилага

32 Ако се преоценява — изцяло или частично Не се прилага

33 Ако се преоценява — с постоянна сила или временно Не се прилага

34
Ако преоценката е временна — описание на преоценъчния 
механизъм

Не се прилага

35
Позиция на инструмента в йерархията на подчинение 
при ликвидация (посочете вида на непосредствено 
попривилегирования инструмент)

Не се прилага

36
Действителни характеристики, за които е установено 
несъответствие

Не

37
Ако отговорът е „да“, посочете характеристиките, за които е 
установено несъответствие

Не се прилага

(1) Отбележете „не се прилага”, ако въпросът не е относим.
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Информация, относно съотношенията на капиталовата адекватност и размери 
на капитала по чл. 438 от Регламент 575/2013

При изчисляване на капиталовата адекватност дружеството спазва стриктно изискванията на 
Наредба № 50 на КФН и Регламент /ЕС/№ 575/2013.

Дружеството не ползва методика за изчисляването на съотношението на капиталовата си 
ликвидност, различна от указаната в нормативните документи на регулатора.

Капиталови изисквания по класове експозиции

Кредитен риск (според стандартизирания подход)

Капиталови изисквания Стойност в BGN

1.1 ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ 625 422

1.1
РАЗМЕР НА РИСКОВОПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА 
КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ 
РАЗСЕЙВАНЕ И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ

577 874

1.1.1 Стандартизиран подход /SA/ 577 874

1.1.1.1
Класове експозиции при стандартизирания подход с 
изключение на секюритизиращи позиции

577 874

1.1.1.1.15 Експозиции в капиталови инструменти 169

1.3
ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИОНЕН, 
ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

19 819

1.3.1
Рискова експозиция за позиционен, валутен и стоков риск при 
стандартизираните подходи /SA/

19 819

1.3.1.1 Търгувани дългови инструменти -

1.3.1.2 Експозиции в капиталови инструменти -

1.3.1.3 Валутни сделки 19 819

1.4
ОБЩА РИСКОВА ПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАЦИОНЕН РИСК 
/OpR/

27 729

1.4.1
Подход на базисния индикатор /BIA/ на операционния риск /
OpR/

27 729

Съотношения на капиталовата адекватност и размери на капитала

Капиталови изисквания Стойност

1 Съотношение на базовия собствен катитал от първи ред 253

2 Излишък (+)/Недостиг (-) на базовия собствен капитал от 
първи ред 1 552 226
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3 Съотношение на капитала от първи ред 253

4 Излишък (+)/Недостиг (-) на капитал от първи ред 1 542 845

5 Съотношение на обща капиталова адекватност 253

6 Излишък (+)/Недостиг (-) на общата стойност на капитала 1 530 336

Информация, относно кредитния риск от контрагента по чл. 439 от Регламент 
575/2013

Капиталови изисквания по класове експозиции

Кредитен риск (според стандартизирания подход) 

Параметри Стойност в BGN

1.1.1.1 Класове позиции при стандартизирания подход с изключение 
на секюритизиращи позиции 577 874

1.1.1.1.07 Предприятия 383 864

1.1.1.1.11 Високо рискови експозиции 193 841

1.1.1.1.15 Експозиции в капиталови инструменти 169

Информация, относно капиталови буфери по чл. 440 от Регламент 575/2013

Съгласно чл. 77 от Наредба 50, ИП „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД не прилага капиталови буфери.

Информация, относно показатели от глобално системно значение по чл. 441 от 
Регламент 575/2013

Дружеството не е определено като глобално системно значима институция, съгласно чл. 131 от 
Директива 2013/36/ЕС.

Информация за корекции за кредитен риск по чл. 442 от Регламент 575/2013

Вземанията, които са без фиксиран падеж, се признават първоначално по цена на придобиване. В 
счетоводния баланс на дружеството същите се посочват по цена, намалена с евентуална загуба 
от обезценка, поради несъбираемост. Загуба от обезценка се отчита в случай, че съществува 
обективно доказателство, че дружеството няма да бъде в състояние да събере всички дължими 
суми, съгласно първоначалните условия по отношение на съответното вземане поради значителни 
финансови затруднения на длъжника, вероятност за обявяване в несъстоятелност и ликвидация, 
финансово преструктуриране или невъзможност за изплащане на задължението (повече от 360 
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дни). Балансовата стойност на активите се намалява чрез използване на корективна сметка за 
обезценка, а стойността на загубата се отразява в отчета за доходите като разходи за обезценка.

През 2019 г. ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД не е извършило обезценка за счетоводни цели и 
корекции за кредитен риск.

Информация, относно свободни от тежести активи по чл. 443 от Регламент 
575/2013

ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД не притежава обременени от тежести активи.

Информация, относно използваните АВКО при прилагане на стандартизирания 
подход за кредитен риск по чл. 444 от Регламент 575/2013

Не се ползват АВКО.

Информация, относно експозиция към пазарен риск по чл. 445 от Регламент 
575/2013

ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД не изчислява капиталови изисквания по чл. 92, параграф 3, букви 
б/ и в/ от Регламент № 575/2013, няма секюритизиращи позиции и не е изложено на специфичен 
лихвен риск по тях..

Информация, относно изчисляване на капиталовите изисквания за 
операционен риск по чл. 446 от Регламент 575/2013

Дружеството използва подхода на базисния индикатор /BIA/ при изчисляване на капиталовите 
изисквания за операционен риск. Капиталовото изискване за операционен риск се изчислява като 
15% от средната стойност от сумата на нетния приход на дружеството за последните три години, 
като не се включва резултатът от продажба на позиции в инвестиционния портфейл, извънредните 
приходи и получените застрахователни обезщетения.

Брутен доход (лв.) Капиталово
изискване (лв.)

Общ размер на експозицията
към операционен риск (лв.)

2016 г. 2017 г. 2018 г.

34 172 - 10 195 2 218 27 729

Информация, относно експозициите в капиталови инструменти, които не са 
включени в търговски портфейл по чл. 447 от Регламент 575/2013

Съгласно лиценза си ЮБХ не поддържа позиции в търговски портфейл. 
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Посочените по-долу експозиции са дългосрочни инвестиции в непублични дружества /
инвестиционен портфейл/:

№ Емитент Брой акции
Отчетна 
стойност
(лв.)

Пазарна
стойност (лв.)

1 Буковецлес АД 220 169 169

2 Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ Юнивърсъл Пропъртис АДСИЦ е заличен в Търговски 
регистър на 23.07.2019 г.

Информация за излагането на лихвен риск, по отношение на позиции, 
включени в инвестиционния портфейл по чл. 448 от Регламент 575/2013

Предвид характера и структурата на позициите, излагането на лихвен риск е незначително. Самите 
инструменти, включени в портфейла не са лихвоносни и евентуалните номинални доходи от тях 
не са обвързани с глобалните и секторните лихвени нива. Единствено реалната доходност след 
затваряне на тези позиции би могла да бъде повлияна негативно от повишаване на лихвените нива 
и инфлацията. 

Информация за експозиции по секюритизиращи позиции по чл. 449 от 
Регламент 575/2013

Дружеството не прилага секюритизация, респективно не отчита такива позиции.

Информация, относно политика на възнагражденията по чл. 450 от Регламент 
575/2013 и чл. 75, ал. 1 от Наредба 50 за капиталовата адекватност на 
инвестиционните посредници

Извадка съгласно чл. 75, ал. 1 от Наредба 50 за капиталовата адекватност и ликвидността на 
инвестиционните посредници от информацията по чл. 450 от Регламент 575/2013, подлежаща на 
оповестяване.

Чл. 450, буква „Ж“ - Обобщена количествена информация относно възнагражденията в 
посредника, разграничена по видове дейност

Професии Брой служители Сума BGN

Ръководители 2 141 878

Специалисти 4 128 981

Общо 6 270 859
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Чл. 450, буква „З“ - Обобщена количествена информация относно възгражденията, разграничена 
поотделно за висшето ръководство и за служителите, чиито дейности оказват съществено 
въздействие върху рисковия профил на посредника

Размер на възнагражденията за 2019 г., разделен на постоянен и променлив елемент и брой 
получатели:

Персонал
Постоянен елемент на
възнагражденията в BGN

Променлив елемент на 
възнагражденията 

 в BGN

Брой
получатели

Висше ръководство 141 878 - 2

Общо 141 878 - 2

Размер и вид на променливите елементи на възнагражденията, разделени на парични средства, 
акции, свързани с акции инструменти и други:

Персонал
Постоянен елемент на
възнагражденията в BGN

Променлив елемент на 
възнагражденията 

 в BGN

Брой
получатели

Висше ръководство - - -

Служители - - -

Общо - - -

Размер на неизплатените разсрочени възнаграждения, разделен на вече получени и на такива, 
които предстои да бъдат получени: 

• Получени неизплатени разсрочени възнаграждения: няма

• Неизплатени разсрочени възнаграждения, които предстои да бъдат получени: няма.

• Размер на разсрочените възнаграждения, отпуснати през 2019 г., изплатени и намалени 
посредством корекции въз основа на постигнатите резултати: няма.

Възнагражденията при наемане на работа и обезщетенията при освобождаване от работа, 
изплатени през 2019 г. и броят на получателите на такива плащания 

• Възнаграждения при наемане на работа, изплатени през 2019 г.: няма. 

Обезщетения при освобождаване от работа, изплатени през 2019 г.:

• Брой на получателите: 3

Размерите на обезщетенията при освобождаване от работа, отпуснати през 2019 г.,  
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броят на получателите на такива обезщетения и най-високият размер на такова обезщетение, 
отпуснато на отделно лице: 

• Размер на обезщетенията при освобождаване на работа, отпуснати през 2019 г.: 1 380 лв. 

• Брой на получателите: 3

• Най-висок размер на такова обезщетение, отпуснато на отделно лице: 837 лв. 

Чл. 450, буква „И“ и чл. 75, ал. 1, т. 2 от Наредба № 50

Брой на отделните лица, получаващи възнаграждение от 1 милион евро или повече за 2019 г., за 
възнаграждение от 1 милион евро до 5 милиона евро – разпределени на интервали от по 500 000 
EUR, а за възнаграждение от 5 милиона евро и повече - разпределени на интервали от по 1 милион 
евро – за 2019 г. няма изплатени такива възнаграждения.

Брой на лицата, получаващи възнаграждения, равняващи се най-малко на 100 000 лв. за 2019 г., 
включително професионалните им задължения, сфера на дейност, основните елементи на общото 
възнаграждение, премии, дългосрочни облаги и пенсионни вноски – за 2019 г. няма изплатени 
такива възнаграждения.

Всички възнаграждения се заплащат в размера и сроковете, предвидени в  съответните трудови 
или граждански договори, както и в договорите за управление и контрол. 

Оповестявания съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредба  50 
за капиталовата адекватност на инвестиционните 
посредници относно спазването на изискванията на 
разпоредбите на чл. 64, ал. 2 от ЗПФИ

Управителният орган на ИП „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД: 

• Отговаря за ефективното и надеждно управление на инвестиционния посредник в 
съответствие с нормативните изисквания, включително за подходящото разпределение 
на задълженията и отговорностите при определяне на организационната структура, за 
приемането на правилата по чл. 65 от ЗПФИ и за контрола за тяхното изпълнение, както и за 
предотвратяване на установяване на конфликтите на интереси. 

• Одобрява и контролира изпълнението на стратегическите цели на инвестиционния посредник 
и на стратегията относно риска и вътрешното управление.

• Осигурява целостта и непрекъснатото функциониране на системите за счетоводно и 
финансово отчитане, включително финансови и оперативни контроли, и съответствие на 
дейността с нормативните изисквания и приложимите стандарти. 

• Ръководи и контролира изпълнението на изискванията съгласно този закон относно 
разкриването и предоставянето на информация. 

• Отговаря за упражняването на ефективен контрол спрямо висшия ръководен персонал.
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• Контролира и периодично оценява ефективността на системите за управление в 
инвестиционния посредник, като при необходимост предприема необходимите мерки за 
отстраняване на констатираните несъответствия.

Оповестявания във връзка с чл. 68, ал. 1 от Наредба 50 
за капиталовата адекватност на инвестиционните 
посредници относно спазването на изискванията на 
разпоредбите на чл. 134 от ЗПФИ

Наименование и местоположение - „Юропиън Брокеридж Хаус ” ООД е дружество с ограничена 
отговорност, регистрирано в България и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията. 
Седалището му е в град София. Адресът на управление е в град София, ул.Шар Планина 33, ет.2, 
офис 8.

Предмет на дейност - Извършване в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо 
пространство, както и в трети държави на следните услуги и дейности: приемане и предаване на 
нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за 
сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; 
управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; предлагане за 
първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за 
придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; съхраняване и администриране на 
финансови инструменти за сметка на клиенти, включително и попечителска дейност / държане на 
финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги 
като управление на постъпилите парични средства/ предоставените обезпечения; предоставяне 
на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че 
лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 
консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани 
с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; 
предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани 
с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или 
други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти; услуги, свързани 
с поемане на емисии финансови инструменти. 

Размер на оборота – за календарната 2019 г. дружеството е реализирало:

• Финансови приходи – 195 хил.лв.

Брой служители на пълен работен ден /еквивалентна база/ - средната численост на персонала 
за 2019 г. е 4 заети лица на пълно работно време и 2 лица на договор за Управление и контрол.  

Финансов резултат от дейността преди данъчно облагане – за 2019 г. дружеството е реализирало 
отрицателен финансов резултат в размер на 490 774 лв. 

Няма начислени данъци върху финансовия резултат от дейността – след данъчно преобразуване 
и приспадане на данъчна загуба от минали години. 

Получени държавни субсидии – през 2019 г. дружеството не е получавало държавни субсидии. 
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Доходност на активите – Дружество не е отчело доходността на активите за 2019 г.

Оповестявания съгласно чл. 68, ал. 1 от Наредба 50 
за капиталовата адекватност на инвестиционните 
посредници относно спазването на изискванията на 
разпоредбите на чл. 18-32 от Наредба 50 за капиталовата 
адекватност на инвестиционните посредници

Управителите на „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД са приели Политика за възнагражденията съгласно 
изискванията на чл. 18-32 от Наредба № 50 за капиталовата адекватност на инвестиционните 
посредници.

Политиката за възнаграждения е изготвена и при прилагането й се отчитат следните основни 
принципи:

• осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска;

• ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите за дружеството нива;

• осигуряване на съответствие на Политиката със стратегията, целите, ценностите и 
дългосрочните интереси на дружеството;

• прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси, породени от начина на формиране 
на възнагражденията.

Политиката за възнаграждения е изготвена и при прилагането й се отчитат следните основни 
принципи: 

• заплати;

• финансови стимули;

• материални стимули.

Дружеството определя ниво на заплащане на служителите, което му позволява да наема на 
съответните позиции квалифициран и опитен персонал.

Възнаграждението на персонала на дружеството включва всички форми на плащания или

стимули, направени пряко от дружеството или косвено (направени от акционерите или други 
свързани с дружеството лица) за извършваните от персонала дейности.

Структурата на възнагражденията се изгражда по начин да не поражда конфликт на интереси.

Възнагражденията се формират по начин да не накърняват независимостта на служителите, като 
те не се поставят в ситуация, при която одобрението на сделка, вземането на решения или даването 
на съвети по въпроси, засягащи риска и финансовия контрол, са пряко свързани с увеличението на 
възнаграждението.
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Възнаграждението се формира по начин да не съществува пряка обвързаност между 
възнаграждението на лицата, извършващи основно една дейност, и възнаграждението на лицата, 
извършващи основно друга дейност за инвестиционния посредник, или приходите, реализирани 
от последните.

Дружеството прилага стриктно и последователно заложените в Политиката разпоредби.

Инвестиционният посредник не е определен, като значим от гледна точка на размера, вътрешната 
организация и характера, естеството, обхвата и сложността на неговата дейност и съответно не е 
създаван Комитет по възнагражденията.

Инвестиционен посредник Юропиън Бпокеридж Хаус ООД прилага стриктно изискванията на 
Регламент /ЕС/575/2013 съобразно размера, вътрешната организация, естеството, мащаба и 
сложността на своите дейности.
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