
















 
Съставител БУЛСТАТ
ПОК “ДСК - Родина” АД  121 507 164 
Гр. София  
 

ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ 
 

за оповестяване на счетоводните правила и методи за оценка и амортизация 
на активите и пасивите към 31.12.2005 година 

 
1. Общи сведения 
 
Пенсионно осигурителна компания “ДСК - Родина” АД (ПОК “ДСК - Родина” или 
“Компанията”) е създадена под името ”Кооперативен пенсионен фонд” с решение на 
Софийски градски съд по ф.д. №13466 от 21.10.1997 г. с основни акционери Централен 
кооперативен съюз и свързани с него организации. От месец март 1999 г. като нови 
акционери участват Банка ДСК ЕАД и Българо-Американски Инвестиционен Фонд. 
Основен акционер на Компанията е Банка ДСК ЕАД. Уставният капитал на ПОК “ДСК 
- Родина” АД към 31.12.2005 г. е 6 000 000 (шест милиона) лева и е реално внесен от 
акционерите. Акционерното участие към 31.12.2005 г. е разпределено както следва: 
 
Банка ДСК ЕАД – 97 % 
ЦКС – 2,75% 
Други – 0,25% 
Дейността на Компанията се осъществява съгласно Част Втора, Дялове втори и трети 
на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и се регулира от Комисията за финансов 
надзор (КНФ). 
 
Към 31.12.2005 г. ПОК “ДСК - Родина” АД управлява три пенсионни фонда - 
Доброволен пенсионен фонд “ДСК - Родина” (ДПФ), Професионален пенсионен фонд “ 
ДСК - Родина” (ППФ) и Универсален пенсионен фонд “ДСК - Родина” (УПФ). 
 
 

2. База за изготвяне на годишен финансов отчет 
 
Финансовият отчет е изготвен в хиляди български лева (хил.лв.) според принципа на 
историческата цена, с изключение на инвестициите за търгуване, които се оценяват по 
справедлива стойност. Този финансов отчет е изготвен 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 отчета 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 
изготвеният финансов отчет предоставя на потребителите полезна и достоверна 
информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността на 
Дружеството, поради което е избрало да приложи тази база за съставяне на настоящия 
финансов отчет. 
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Финансовят отчет е изготвен на принципа на текущото начисляване при спазване на 
принципа за действащото предприятие, съпоставимост между приходи и разходи, 
стойностна връзка  между начален и краен баланс, документална обоснованост, 
предпазливост.  

 

 
Към 31.12.2000 г. се извършва разделяне на отчетите на Компанията и ДПФ. През  
2005 г. Компанията, ДПФ, ППФ и УПФ имат самостоятелност на счетоводната 
отчетност и осъществяват дейност като независими юридически лица.  
  
3. Дефиниция и оценка на елементите на счетоводния баланс 
 
3.1. Дълготрайните материални активи (ДМА) са първоначално оценени по цена на 
придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, свързани с 
придобиването им и привеждането им в работно състояние. Компанията е възприела 
праг на същественост за признаването на дълготраен материален актив на стойност не 
по-ниска от 500 лева. 
 
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод на амортизация 
при следните годишни амортизационни норми: 
 
Сгради    –  4 % 
Машини и оборудване  – 20% 
Транспортни средства   – 15% 
Стопански инвентар   – 15% 
 
Дълготрайните материални активи се отписват при бракуване или продажба за сметка 
на набраното изхабяване. При продажба разликата между балансовата и продажна 
стойност се отчита като текущ приход/разход. 
 
Натрупаната амортизация на притежаваните от Компанията ДМА е 225 хил.лв. към 
31.12.2004 г. и съответно 219 хил. лв. към 31.12.2005 г. 
 
3.2. Дълготрайните нематериални активи (ДНА) са оценени по цена на придобиване, 
образувана от покупната им цена и всички преки разходи, намалена с размера на 
начислената амортизация. В състава на ДНА са включени лицензионните такси, 
издадени от бившата Държавна агенция за осигурителен надзор (ДАОН) за лицензиите 
на доброволен, професионален и универсален пенсионен фонд. Компанията е 
възприела праг на същественост за признаването на дълготраен нематериален актив на 
стойност не по-ниска 500 лева. 
 
Дълготрайните нематериални активи се амортизират по линейния метод на 
амортизация при следните годишни амортизационни норми: 
 
Лицензии и търговски марки – 15% 
Програмни продукти – 20% 
 
Натрупаната амортизация на притежаваните от Компанията ДНА е 161 хил. лв. към 
31.12.2004 г. и съответно 169 хил. лв. към 31.12.2005 г. 
 
3.3. Инвестициите в краткосрочни ценни книжа са изцяло в държавни ценни книжа, 
които са лесно продаваеми и се държат с цел получаване на печалба вследствие на 
краткосрочните колебания в цените им. Всички те са класифицирани като държани за 
търгуване.  
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При тяхното придобиване инвестициите в ценни книжа се оценяват по цена на 
придобиване, която се формира като сбор от цената, заплатена за придобиването им и 
всички разходи, свързани с придобиването им. Признаването им в баланса на 
Компанията се извършва на датата на уреждането им. 
 
Компанията следва политика за ежедневна оценка на всички финансови активи 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 Наредбата № 9 от 19.11.2003 г. на КФН за начина и реда за оценка на активите 
и пасивите на пенсионните фондове и пенсионноосигурителното дружество, на 
стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и и обявяване на стойността на 
един дял и за изискването към воденето на индивидуалните партиди. От 01.07.2004 г. 
оценката е ежедневна и се извършва на база “Правила за оценка на активите и пасивите 
на компанията и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно 
осигуряване”. 
 
Компанията признава цялата сума на преоценката в приход, съответно разход за 
текущия период. 
 
Според матуритета ценните книги в портфейла на Компанията са с фиксирана лихва до 
пет години в размер на 1 383 хил.лв. и над пет години – 759 хил.лв.Разшифровката на 
ЦК по видове валути е както следва: 
 
      в лева          в евро
 
1. ДЦК          283 хил. 
2. Облигации емитирани от БНБ 225 хил.    251 хил. 
3. Облигации емитирани от фирми  650 хил.    584 хил. 
4. Ипотечни облигации         42 хил. 
5. Други ЦК    106 хил. 
 

      981 хил.             1 160 хил. 
 
3.4. Паричните средства са оценени по номиналната им стойност, а тези 
деноминирани в чужда валута –по фиксинга на Българска народна банка. 
 
3.5. УПФ “ДСК - Родина” започва дейността си от 01 януари 2002. През 2001 г. в 
Компанията са извършени разходи за набиране на клиенти на УПФ, включващи 
разходи за рекламна кампания и комисиони на посредници във връзка с набирането на 
осигурени лица. Във връзка със специфичния характер на този фонд, ръководството на 
Компанията е приело политика на разсрочване на 50% от направените разходи за 
реклама и други външни услуги за 2 години (2002 и 2003) и на всички разходи за 
комисиони за 3 години (2002, 2003 и 2004). Като разходи за осигурителни посредници в 
реда Разходи за бъдещи периоди към 31.12.2004 г. 41 хил.лв. от общо 43 хил.лв. са 
отсрочени разходи за осигурителни посредници. Към 31.12.2005 г. тези разходи се 
признават като текущи разходи. 
 
3.6. Основният капитал е представен в неговата номинална стойност съгласно 
съдебна регистрация и е изцяло внесен още през 2003 година.През юни 2004 г. 
капиталът е увеличен с 1 000 хил. лв. Към 31.12.2005 г. основният капитал е  
6 000 хил.лв.  
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4. Отчитане на приходите и разходите 
 
Дружеството има за предмет на дейност единствено пенсионно осигуряване.  
 
Приходите и разходите се начисляват в момента на тяхното възникване, независимо от 
паричните постъпления и плащания при спазване на принципа на съпоставимост.  
 
Приходите на Дружеството, посочени на редове нетни приходи от такси и удръжки, 
представляват регламентирани такси от управление на дейността на Фондовете в общ 
размер на 1 069 хил. лв. Другите приходи от дейността представляват приходи от 
префактуриран наем и консумативи, получена застрахователна премия, приход от 
реинтегрирана провизия. Общият размер на другите приходи е 42 хил.лв. 
 
Отчетените за периода Разходи за външни услуги в размер на 659 хил. лв. включват: 
- 241 хил. лв. комисиони за осигурителни посредници, в т.ч.41 хил. лв - отсрочени 

през 2005 г.разходи за рекламна кампания на УПФ “ДСК - Родина за осигурителни 
посредници); 

-   19 хил. лв. – разходи за реклама; 
-   65 хил. лв. – наеми; 
-     9 хил. лв. – за банка – попечител. 
 
5. Оповестяване на свързаните лица и сделките с тях 
 
За ПОК “ДСК - Родина” АД свързани лица са ДПФ “ДСК - Родина”, ППФ “ДСК - 
Родина”, УПФ “ДСК - Родина” (Фондовете) и акционерите. Сделките с Фондовете са от 
такси, регламентирани според КСО и Правилника за дейността на Фонда, като 
приходите за 2005 г. и 2004 г. са съответно 1 609 хил. лв. и 1 036 хил. лв., а вземанията 
към 31.12.2005 и 31.12.2004 са съответно 93 хил.лв. и 58 хил.лв. Задълженията на 
Фондовете към Дружеството се уреждат в кратки срокове в зависимост от периодите на 
възникването им. Не съществуват отклонения от нормалните пазарни условия в 
отношенията между Компанията и Фондовете.  
 
6. Данъчно облагане 
 
ПОК “ДСК - Родина” АД е с отрицателен резултат – загуба за отчетния период в размер 
на 75 хил. лв. за 2005 г. Компанията не признава актив по отсрочени данъци от 
пренесената от 2005 г. и предходни периоди загуба за данъчни цели поради 
несигурност за съществуването на печалби в бъдещи периоди, които да са достатъчни 
за реализиране на актива.    
 
7. Резерви 
 
7.1. Резерв за гарантиране на минимална доходност 
 
В съответствие с изискванията на КСО, Компанията е задължена да постига минимална 
доходност при управлението на активите на УПФ и ППФ. Минималната доходност се 
определя от заместник-председателя на комисията към края на всяко тримесечие в 
процент поотделно за универсалните и професионалните пенсионни фондове на базата 
на постигнатата доходност от управлението на активите на всички фондове от 
съответния вид за предходния 24-месечен период. 
 
За гарантиране на минималната доходност се създават резерви в УПФ и ППФ и в 
Компанията. Ако постигнатата доходност на универсалния и професионалния 
пенсионен фонд е под гарантирания минимум, разликата се покрива от съответния 
резерв във фонда. Когато средствата от резерва във фонда не са достатъчни, 
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Компанията покрива недостига със средствата от резерва, който е заделен при нея. За 
2005 г. определеният минимален % заделен за резерва по КСО е 0,6 %, а за 2004 е 0.4%. 
 
Средствата на резервите се инвестират при спазване разпоредбите на КСО. 
 
7.2. Пенсионен резерв 
 
В съответствие с изискванията на КСО, Компанията задължително създава пенсионен 
резерв, който да покрива изплащането на пенсиите на лицата осигурени в УПФ, 
преживели по-дълго от предварителните актюерски разчети. 
 
Към 31.12.2005 г. по индивидуалните партиди на осигурените лица в УПФ все още 
няма натрупани достатъчно средства, за да се предоставят пожизнени пенсии на 
осигурените лица достигнали необходимата възраст и стаж в съответствие с 
изискванията на КСО. Съгласно Наредба № 19 от 08.12.2004 г. на КФН Компанията 
заделя от собствени средства резерв за изплащане на пенсия на едно лице от ДПФ. По 
актюерски разчет размера на резервът към 31.12.2005 г. е 5 хил.лв., от които през  
2005 г. са заделени като разход допълнително 1 хил.лв. поради факта, че КФН прие 
единна таблица за смъртност и единен лихвен процент за всички пенсионни компании, 
което промени базата за изчисляване на този вид пенсия. 
 
8. Условни задължения 
 
В съответствие с изискванията на КСО, компанията гарантира с активите си 
изпълнението на задълженията на УПФ и ППФ към осигурените в тях лица. 
 
9.  Други оповестявания 
 
Към 31.12.2005 г. и 31.12.2004 г. УПФ и ППФ не са получили от НОИ информация за 
всички дължими съответно за 2005 г. и 2004 г. суми по осигурителните партиди на 
осигурените в тях лица. Поради това, ръководството на Компанията е възприело 
политика на отчитане на средствата по индивидуалните партиди на база на 
действително получените плащания. Доколкото не могат да бъдат надеждно 
определени, свързаните с тези суми такси и комисиони дължими на Компанията, също 
не са признати във финансовия отчет към 31.12.2005 г. Неполучените към 31.12.2004 г. 
суми, но получени през 2005 г. са признати през 2005 г. 
 
10. Събития след датата на баланса 
 
На 21 януари 2006 Общото събрание на акционерите взе решение за увеличаване на 
основния капитал на Компанията с 3,300 хил.лв. чрез издаването на 10 хиляди броя 
нови акции с номинал 1 лев всяка и цена на издаване 330 лева всяка. Премията от 
издаване в размер на 3,290 хил.лв. се предвижда да бъде използвана чрез фонд Резервен 
за покриване на натрупани загуби. Към датата на издаване на настоящия отчет 
процедурата за увеличение на капитала все още не е приключила.  
 
Финансовият отчет е одобрен от Управителният съвет на 10.03.2006 г.: 
 
 
Станислав Димитров       Цветанка Мишева 
Главен изпълнителен директор                   Изпълнителен директор 
 
      
20 февруари 2006      Татяна Парзулова  
         Главен счетоводител 
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