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1. Общи сведения 

 
ПОК “ДСК - Родина” АД (Компанията) получава лиценз за дейност по допълнително пенсионно 
осигуряване с Решение № 1 от 21.09.2000 г. на Съвета по допълнително пенсионно осигуряване. 
На 06.10.2000 г. Управителният съвет на Компанията приема Решение за учредяване на 
Доброволен спестовно кооперативен пенсионно осигурителен фонд “Родина” (ДСКПОФ).  
 
ДСКПОФ е регистриран на 24.10.2000 г. по фирмено дело 12575/2000 г. С решение на СГС от 
29.12.2003 г. наименованието на ДСКПОФ е променено на Доброволен пенсионен фонд “ДСК – 
Родина” (ДПФ “ДСК – Родина”, ДПФ или Фонда). 
 

2. База за изготвяне на годишен финансов отчет 
 

Тези финансови отчети са изготвени в съответствие със счетоводните стандарти, прилагани в 
България,  приети с Постановление на Министерски Съвет №21/4.02.2003 г. и обнародвани в 
Държавен вестник (ДВ), бр. 13 от 2003 г.  които са основните Международни счетоводни 
стандарти (МСС), издание 2002 г. Българският Закон за счетоводството (ЗСч), изисква за 2005 г. 
прилагането на приетите от Комисията на Европейския съюз Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), които да имат официален превод на български език, да бъдат 
допълнително приети и от МС и да бъдат обнародвани в ДВ. Към датата на отчетите 
единственото официално издание на български език, прието от МС и обнародвано в ДВ, е това на 
основните МСС от 2002 г. Поради това ръководството е на мнение, че тяхното прилагане за 2005 
г. е единственото практически възможно решение и че така изготвения финансов отчет 
предоставя на потребителите полезна и достоверна информация относно финансовото състояние 
и резултатите от дейността на Фонда, поради което е избрало да приложи тази база за съставяне 
на настоящия финансов отчет. 
 
Финансовият отчет е представен в хиляди български лева (хил.лв.) и е изготвен на принципа на 
начисляването при спазване на принципа за действащото предприятие и на принципа на 
историческата цена, с изключение на инвестициите за търгуване, което се оценяват по 
справедлива стойност.   

 
3. Описание на фонда 

 
Настоящото описание на Фонда осигурява само най-обща информация. Осигурените лица следва 
да се запознаят с правилника за организацията и дейността на Фонда, който осигурява по-
детайлна информация.  
 
ДПФ е пенсионен фонд с дефинирани  вноски. Фондът осъществява дейността си по 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване съгласно Част втора, Дял трети от Кодекса за 
социално осигуряване (КСО). През отчетния период ДПФ е имал самостоятелна и независима 
счетоводна отчетност и е осъществявал дейността си като самостоятелно юридическо лице, 
управлявано от ПОК “ДСК - Родина” АД. 
 
Към датата на баланса в ДПФ “ДСК - Родина” членуват 23,945 осигурени лица, за които има 
постъпила поне една осигурителна вноска. От тях 16,405 се осигуряват от работодател, 12,730 се 
осигуряват с лични вноски, а 9 – с вноски от друг осигурител. 
 
Осигурителните вноски, които постъпват във Фонда са доброволни по смисъла на КСО. 
Осигурените лица имат възможност да се осигуряват или да бъдат осигурявани с месечни, за друг 
период или еднократни осигурителни вноски, които те или техните осигурители и/или 
работодатели превеждат по сметките на фонда. 
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3. Описание на фонда (продължение) 
 
Получените осигурителни вноски се отчитат по индивидуални партиди на осигурените лица 
(членовете на Фонда). Задълженията към осигурените лица са дългосрочни задължения  и 
включват сумите по индивидуалните партиди на осигурените лица в ДПФ.  Индивидуалните 
партиди на осигурените лица се заверяват със съответна част от дохода от инвестиране на 
активите на Фонда. От индивидуалните партиди на членовете се удържат следните такси: 
еднократна встъпителна такса, такса от всяка осигурителна вноска,  такса при прехвърляне на 
натрупаните средства в друг фонд или на роднина и такса при изтегляне на средства от 
индивидуалната партида. Формираните по този начин суми по индивидуалните партиди на 
осигурените лица представляват разполагаемия фонд за осигуряване на индивидуалните пенсии 
на членовете. 

 
Осигурените във Фонда лица имат право на лична пенсия за старост или инвалидност, 
наследствена пенсия при смърт на осигуреното лице, на еднократно или разсрочено изплащане на 
натрупаните средства по индивидуалната партида и на еднократно или разсрочено изплащане на 
средства на наследниците на починало лице или на пенсионер. 
 

4. Счетоводни политики 
 

4.1. Дефиниция и оценка на елементите на  нетните активи 
 

4.1.1. Инвестиции 
 
Инвестициите, държани за търгуване са инвестициите в ценни книжа, издадени или гарантирани 
от държавата (Държавни ценни книжа или ДЦК), ценни книжа, приети за търговия на регулирани 
пазари на ценни книжа, общински облигации и ипотечни облигации, издадени от местни банки, 
които са лесно продаваеми и се държат с цел получаване на печалба вследствие на 
краткосрочните колебания в цените им. 
 
Възможностите за инвестиране на активите на фондовете за допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване са нормативно регламентирани в Кодекса за социално осигуряване.  
 
Към 31.12.2005 г. инвестициите в ДЦК представляват 36,35% от наличните нетни активи на 
ДПФ. В структурата на ДЦК 22,40% са инвестирани в деноминирани в евро, от които ЗУНК-ове 
13,05%, 6,51% - в ДЦК емисия 402/2003 г., 2,83% в ДЦК емисия 404/2003 г. 
 
Инвестициите в ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни книжа, 
представляват 23,76% от наличните нетни активи на ДПФ към 31.12.2005 г., от които 17,19% в 
корпоративни облигации и 6,57% в акции. В портфейла от корпоративни облигации 2,70% от 
нетните активи са инвестирани в корпоративни облигации на Юнионбанк АД, 3,71% - 
корпоративни облигации на Петрол АД, 4,26% - корпоративни облигации Ти Би Ай Кредит . 
 
Инвестициите в ипотечни облигации представляват 13,05% от стойноста на нетните активи.  
2,82% от тях - ипотечни облигации на Българо Американска Кредитна Банка АД , 4,81% - 
ипотечни облигации на ПИБ , 1,84% - ипотечни облигации на ОББ АД .  
 
От нетните активи на ДПФ 9,04% от емисиите корпоративни облигации са деноминирани в евро, 
а 8,15% са левови емисии. От емисиите ипотечни облигации – 8,04% са деноминирани в евро, а 
5,01% са левови емисии . 
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4. Счетоводни политики (продължение) 
 

4.1.1. Инвестиции (продължение) 
 
Инвестициите в чуждестранни ценни книжа  представляват 1,32% от наличните нетни активи на 
ДПФ към 31.12.2005 г., като 100% от тях са издадени от Европейската инвестиционна банка и са 
деноминирани в лева. 
 
При тяхното придобиване инвестициите се оценяват по себестойност, която се формира като сбор 
от цената, заплатена за придобиването им и всички разходи за придобиването им. Признаването 
им в баланса на ДПФ се извършва на датата на уреждането им. 
 
Към 31.12.2005 г. инвестициите на ДПФ се оценяват съгласно Правила за оценка на активите и 
пасивите на ПОК „ДСК Родина” и управляваните от нея фондове, съгласно Наредба № 9 от 
19.11.2003 г. на Комисията за финансов надзор.Основни източници на ценова информация за 
последваща оценка на финансовите активи на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и на 
пенсионната компания са банки-попечители и инвестиционни посредници – първични дилъри, 
бюлетини на регулираните пазари и други официални източници. В случаите, когато не е налице 
пазарна цена, на основата на която да бъде извършена последваща оценка на даден актив, 
пенсионната компания използва други методи за определяне на справедлива стойност, описани в 
правилата.  
След първоначалното придобиване инвестициите, държани за търгуване се оценяват по 
справедливата им цена, като се спазва принципа на предпазливостта. ДПФ следва политика на 
оценка на всички финансови инструменти по тяхната справедлива цена. Справедлива цена  е 
цената, за която един актив може да бъде заменен или един пасив – уреден, между информирани 
и желаещи страни в пряка сделка помежду им. Тя е продажна цена, борсова цена или пазарна 
цена, определена съгласно Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН за реда и начина за оценка на 
активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и 
пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване 
и обявяване на един дял и за изискванията за воденето на индивидуалните партиди. Оценката е 
ежедневна.  
 
За финансовите инструменти, които се преоценяват по справедлива цена, ДПФ признава цялата 
сума на преоценката в доход подлежащ на разпределение по индивидуалните партиди на 
осигурените лица. 
 
В следващата таблица са представени инвестициите, които представляват 5% или повече от 
нетните активи на фонда: 
 

 Към  Към 
 31.12.2005  31.12.2004 
    

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата 8,726  12,468 
Ценни книжа, приети за търговия на регулираните пазари на ценни 
книжа 5,704  1,547 

Ипотечни облигации 3,133  1,222 
 
 

4.1.2. Банкови депозити и парични средства 
 
Банковите депозити и паричните средства са оценени по номиналната им стойност, а тези 
деноминирани в чужда валута – по заключителния курс на БНБ към балансовата дата. За целите 
на изготвяне на отчета за паричните потоци, банковите депозити са приети за парични 
еквиваленти.  
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4. Счетоводни политики (продължение) 
 

4.1.2. Банкови депозити и парични средства (продължение) 
 
В баланса са включени начислени лихви, като за парични еквиваленти не са признати същите към 
31.12.2005г. в размер на 211 х.лв. 
 

4.1.3. Краткосрочни вземания 
 
Към 31.12.2005г. Фонда няма краткосрочни вземания, като към 31.12.2004г. те са били 1 хил.лв.  
 

4.1.4. Краткосрочни задължения 
 
Краткосрочните задължения включват задължения за такси към Компанията, задължения за 
данъци във връзка с изплащаните от Фонда суми и други задължения, както следва: 
 
 Към  Към 
 31.12.2005  31.12.2004 
    

Задължения към Компанията:    
- за такси от осигурителните вноски -  - 
- за инвестиционна такса 16  29 
- за встъпителна такса 1  1 
- за такси за прехвърляне на средства -  - 
- за такси за изтегляне на суми 1  - 
- за такса управление 24  9 

Задължения за данъци 16  9 
 58  48 
 
Задълженията за данък представляват удържан от осигурените лица 16% окончателен данък, 
съгласно ЗОДФЛ и дължим на Републиканския бюджет.  
 

5. Отчитане на приходите и разходите 
 
Приходите и разходите на ДПФ се формират от управление на активите му. Формираният нетен 
доход е разпределен, както следва: 
 
• 90 % между индивидуалните партиди на осигурените лица  
• 10 % инвестиционна такса, в полза на Компанията  
 

6. Постъпления от осигурителни вноски 
 
Постъпленията от осигурителни вноски се разпределят по индивидуалните партиди на лицата, за 
които те се отнасят, на датата на постъпване на сумите по сметките на фонда. 
 

7. Изплатени суми по осигурителни договори 
 
От изплатените суми по осигурителни договори през 2005 г. – 1,207 хил. лв. са за еднократно 
плащане, за смърт (наследство) - 12 хил. лв. и за старост - 798 хил. лв. 
 
Към 31.12.2005 г. ДПФ изплаща пожизнена наследствена пенсия на едно лице. Настоящата 
стойност на бъдещите плащания по тази пенсия след изчерпване на средствата, натрупани по 
партидата на осигуреното лице и на база на прогноза за продължителността на живот на 
осигуреното лице е 5 хил. лв. 
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8. Начислени такси на Компанията 
 
Начислените такси на Компанията са съгласно регламентираните в КСО и Правилниците за 
дейността на Компанията и на Фондовете и през 2005 г. и 2004 г. са както следва : 
 
 Годината, 

приключваща на 
 Годината, 

приключваща на 
 31.12.2005  31.12.2004 
    

Такси от осигурителните вноски 265  153 
Инвестиционна такса 147  171 
Встъпителна такса                         35  22 
Такси за прехвърляне на средства 6  8 
Такси за изтегляне на суми 12  6 
 465  360 

 
9. Преведени суми на / постъпили суми от други пенсионни фондове 

 
Осигурените в пенсионните фондове в България лица имат право да променят избрания от тях 
пенсионен фонд при регламентирана процедура. Преведените суми представляват прехвърлени в 
други пенсионни фондове партиди на осигурени лица, а постъпилите суми представляват 
получени от други пенсионни фондове партиди на осигурени лица съгласно направения от тях 
избор.   
 

10. Други оповестявания 
 
 
10.1. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях 

 
За ДПФ свързани лица са ПОК “ДСК - Родина” АД, акционерите й (“Банка ДСК” ЕАД и 
Централен кооперативен съюз), УПФ “ДСК - Родина” и ППФ “ДСК - Родина”.  
 
Сделките с Компанията са от такси, регламентирани според КСО и Правилника за дейността на 
Фонда, като обема за годината е оповестен в бел. 8, а задълженията към датата на баланса са 
оповестени в бел.4.1.4. Задълженията на ДПФ към Компанията се уреждат в  кратки срокове в 
зависимост от периодите на възникването им.  
 
Към 31.12.2005 г. ДПФ има предоставени депозити в свързано лице Банка ДСК ЕАД в размер на 
1,869 хил. лв.  
 
Условията по сделките със свързани лица не се отличават съществено от пазарните условия.  
 

10.2. Данъчно облагане 
 
Положителният финансов резултат на ДПФ “ДСК - Родина” не подлежи на данъчно облагане 
съгласно разпоредбите на КСО и е разпределен между партидите на осигурените лица и 
Компанията, както е посочено в бел. 5. 
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10. Други оповестявания (продължение) 
 
10.3. Пенсионен резерв 

 
В съответствие с изискванията на КСО, Компанията задължително създава пенсионни резерви, 
които да покриват изплащането на пожизнените пенсии на лицата, осигурени в ДПФ, преживели 
по-дълго от предварителните актюерски разчети.  
 
Към 31.12.2005 г. ДПФ изплаща пожизнена наследствена пенсия на едно лице, отпусната на 
основание действалия до лицензирането на Компанията Правилник за допълнително доброволно 
пенсионно осигуряване. Действаща практика, утвърдена от управителните органи на дружеството 
е недостигът да се покрива на текуща база. Настоящата стойност на бъдещите плащания по тази 
пенсия след изчерпване на средствата, натрупани по партидата на осигуреното лице и на база на 
прогноза за продължителността на живот на осигуреното лице, е 5 хил. лв. С влязлата в сила 
Наредба № 19 от 08.12.2004 г. на КФН за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионно 
осигурителните дружества, този резерв е създаден в Компанията чрез заделянето му за сметка  на 
собствени средства. 
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