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Бележки към финансовия отчет 

1. Статут и предмет на дейност 
 
ПОК “ДСК - Родина” АД (Компанията), ЕИК 121507164, получава лиценз за дейност по допълнително 
пенсионно осигуряване съобразно Лицензия №04 от 03.10.2000г. на Държавната агенция за осигурителен 
надзор, съгласно 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 Универсален спестовно 
кооперативен пенсионно осигурителен фонд “Родина” (УСКПОФ), който Компанията управлява и 
представлява съгласно разрешение за управление на УПФ „ДСК - Родина” № 343 – УПФ от 25.08.2003 г. на 
Комисията за финансов надзор.  
 
УСКПОФ е регистриран на 16.02.2001 г. по фирмено дело 1779/2001 и е с БУЛСТАТ 130479810. С решение 
на СГС от 19.12.2003 г. наименованието на УСКПОФ е променено на Универсален пенсионен фонд “ДСК – 
Родина” (УПФ “ДСК – Родина”, УПФ или Фонда).  
 
Към 31 декември 2017 г. в УПФ “ДСК - Родина” членуват 525 248 осигурени лица с активни осигурителни 
партиди. 
 
През 2017 г. не са настъпвали промени в състава на Управителния и Надзорния съвет на ПОК „ДСК – Родина” 
АД.  
 
Основната дейност на Фонда се извършва съгласно Кодекса за социално осигуряване в България (КСО), който 
регламентира държавното и допълнителното пенсионно осигуряване в страната и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му. 
 
Лицата родени след 31.12.1959г. се осигуряват в Универсален пенсионен фонд за допълнителна пенсия, ако са 
осигурени по реда на част първа на Кодекса за социално осигуряване, с изключение на лицата, които са 
избрали да се осигуряват във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на Държавното 
обществено осигуряване. Осигурителното правоотношение възниква от датата на сключване на първия 
осигурителен договор или от датата на служебното разпределение във Фонда, а в случаите на възобновяване на 
осигуряването по реда на чл.124а от КСО - от първо число на месеца, следващ месеца на избора. При промяна 
на участието на осигуреното лице от един в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване правоотношението с дружеството, управляващо Фонда, в който лицето преминава, възниква от 
датата на прехвърляне на средствата по индивидуалната му партида. 
 
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване във Фонда е индивидуално. Осигуряването се 
осъществява с месечни парични осигурителни вноски, чийто размер се определя в Кодекса за социално 
осигуряване. Вноските за допълнително задължително пенсионно осигуряване и средствата, прехвърлени от 
друг фонд, се записват и натрупват по индивидуалната партида на всяко осигурено лице към датата на 
постъпването им по сметката на Фонда. За осъществяване на дейността по допълнително задължително 
пенсионно осигуряване Компанията събира такси и удръжки от Фонда, определени в Правилника за дейността 
на Фонда.  

 
От 01 юли 2004 г. индивидуалните партиди се водят в лева и в дялове. Всеки дял представлява пропорционална 
част от нетните активи на Фонда. Стойността на един дял се  изчислява всеки работен ден и е валидна само за 
този ден. Тя се изчислява като стойността на нетните активи на Фонда към края на предходния работен ден се 
раздели на общия брой дялове на Фонда към същия ден. 
 
Стойността на нетните активи на Фонда се определя като от стойността на активите се приспаднат 
задълженията към пенсионноосигурителното дружество за заплащане на такси и удръжки съгласно Кодекса и 
други задължения на Фонда, различни от задълженията към осигурените лица и пенсионерите. Удръжките като 
процент от всяка осигурителна вноска се извършват преди отчитането им в дялове. 
 
Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица не подлежат на принудително 
изпълнение. Осигурените лица и Фондът не отговарят за задълженията на Компанията, която го е учредила и 
го управлява. Фондът не отговаря с активите си за загуби, настъпили в резултат на действия от страна на 
Компанията, както и загуби от дейността й.   
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Бележки към финансовия отчет 
 

1. Статут и предмет на дейност, продължение 
 

Осигурените лица във Фонда имат право на:  

• Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО. 

• Допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на възрастта на 
съответното осигурено лице за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, 
ал. 1 от КСО, при условие че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват 
отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен 
стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО. 

• Еднократно или разсрочено изплащане до 50 % на натрупаната по индивидуалната партида сума, при 
трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто; 

• Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната осигурителна 
партида на наследниците на починал осигурен или пенсионер на Фонда при условията и реда на КСО;  

 

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя на базата на натрупаните средства по 
индивидуалните партиди на лицата, биометричните таблици и техническия лихвен процент, одобрени от 
КФН. 
Осигурените лица имат право да променят участието си във Фонда и да прехвърлят натрупаните средства по 
индивидуалната си партида в друг пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, 
съобразно условията на чл.171 от Кодекса за социално осигуряване. Осигурените лица  имат право да променят 
осигуряването си от УПФ във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на Държавното 
обществено осигуряване /ДОО/  съобразно условията на Кодекса за социално осигуряване. Тези лица могат да 
възобновят осигуряването си в УПФ след изтичане на една година от избора за промяна на осигуряването по 
реда на чл.124а от КСО. 
Съгласно Кодекса са определени инвестиционни ограничения относно вида и структурата на активите на 
управляваните фондове. За осъществяване на дейността си и в съответствие с изискванията на КСО, 
Компанията, управляваща Фонда, сключва договор за попечителски услуги с банка – попечител, която 
съхранява всички активи на Фонда. Компанията е сключила договори с инвестиционни посредници за 
извършване на сделки с ценни книжа, свързани с управление на активите на Фонда. 

2. Съществени счетоводни политики 

2.1. Приложими стандарти 
 

Този финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), 
приети от Европейския съюз (EС). МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото наименование на рамката с общо 
предназначение-счетоводна база, еквивалентна на рамката, въведена с дефиницията съгласно § 1, т. 8 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството  под наименованието „Международни счетоводни 
стандарти” (МСС). 

2.2. База за изготвяне 

Финансовият отчет е изготвен на базата на историческата цена, с изключение на: 

• Деривативни финансови инструменти, отчетени по справедлива стойност; 

• Финансови активи и пасиви за търгуване, които са представени по справедлива стойност. 
 

2.3. Сравнителни данни  

Фондът представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година. 
Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират (и преизчисляват), за да се постигне 
съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година. 

2.4. Функционална валута и валута на представяне 

Този финансов отчет е представен в Български лева (BGN), закръглени до хиляда. Българският лев е 
функционалната валута на УПФ. 
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Бележки към финансовия отчет  
 
2. Съществени счетоводни политики, продължение 

2.5. Използване на оценки и допускания 

Изготвянето на финансовия отчет в съответствие с МСФО изисква ръководството да прави оценки, 
предвиждания и допускания, които влияят на прилагането на политиките и на отчетените суми на активи и 
пасиви, приходи и разходи. Реалният резултат може да бъде различен от тези очаквания.  

Очакванията и основните допускания се преразглеждат във всеки отчетен период. Повторното преразглеждане 
на счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е преразгледана, когато преразглеждането се 
отнася само до този период, или в периода на преразглеждането и бъдещи периоди, ако преразглеждането 
оказва влияние на сегашния и на бъдещите периоди. 
Информация за значителни позиции, които са засегнати от оценки на несигурността и критични допускания 
при прилагане на счетоводните политики, които имат най-значителен ефект върху сумите признати във 
финансовия отчет, се съдържа в приложенията по оценка на финансови инструменти. 

2.6. Финансови приходи и разходи 

 
Приходите от лихви се начисляват текущо пропорционално на времевата база, която отчита ефективния доход 
от финансовия актив.  
 
Разликите от промените на справедливата стойност на финансовите инструменти, държани за търгуване, както 
и разликата между отчетната стойност и продажната цена при сделки с тях, се признават като текущ финансов 
приход или разход.  
  
Приходите от дивиденти се признават, когато се установи правото за тяхното получаване. 

2.7. Сделки в чуждестранна валута 

 
Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Фонда по 
официалния обменен курс за деня на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка).  
Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването 
на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода  се отчитат като приходи и разходи по валутни  
операции.  
 
Основните валутни курсове спрямо българския лев са както следва: 
 

 31 декември 2017 31 декември 2016 
1 EUR (фиксиран) 1.95583 BGN 1.95583 BGN 
1 USD 1.63081 BGN 1.85545 BGN 
100 JPY 1.44866 BGN 1.58495 BGN 

2.8. Парични средства и парични еквиваленти 

 
Фондът отчита като пари и парични еквиваленти наличните пари в брой, парични средства по разплащателни 
сметки, депозити в български лева и валута с оригинален срок по-малък от три месеца.  
В отчета за паричните потоци получените лихви се представят намалени с платените лихви като част от 
покупната цена на придобитите през годината инвестиции.  

2.9. Финансови инструменти 

 
2.9.1. Финансови активи 
Притежаваните от Фонда финансови активи включват следните категории: финансови активи, държани за 
търгуване и кредити и вземания (включващи и паричните средства и паричните еквиваленти).  
 
Класификация 
Класификацията е в зависимост от същността и целите на финансовите активи към датата на първоначалното 
им признаване в отчета за нетните активи на осигурените лица и включва следните категории: 
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Бележки към финансовия отчет  
 
2. Съществени счетоводни политики, продължение 

2.9. Финансови инструменти, продължение 

 

Кредити и вземания 
 

Кредитите и вземанията, притежавани от Фонда, са недеривативни финансови активи с фиксирани или 
определяеми плащания, които не се котират на активен пазар.  
 
Финансови активи, държани за търгуване 
 

Средствата на Фонда се инвестират  при спазване принципите за постигане на максимална доходност, 
ликвидност и диверсификация на финансовите активи съгласно изискванията на пенсионното законодателство 
и вътрешните правила за дейност на пенсионноосигурителното дружество. Те включват инвестиции в 
държавни ценни книжа, корпоративни ценни книжа, ипотечни ценни книжа, акции и други. Тези 
инвестиционни цели определят класификацията на финансовите активи във Фонда като финансови 
инструменти, държани за търгуване.  
 
Деривативи, които не отговарят на критериите за хеджиране се класифицират и отчитат като държани за 
търгуване. Фондът използва деривативни финансови инструменти като валутни форуърди за управление на 
рисковете, свързани с промените във валутните курсове. 
 
Признаване и оценяване 
 
Финансови активи, държани за търгуване 

 
Фондът признава финансовите инструменти, държани за търгуване на датата на уреждане. От този момент 
Фондът отчита всички приходи и разходи, свързани с промяна на справедливата им стойност в отчета за 
промените в нетните активи на разположение на осигурените лица. 
Финансовите инструменти, държани за търгуване се отчитат по справедлива стойност при първоначално 
признаване, за която се приема цената им на придобиване без разходите по осъществяване на сделката. 
Разходите пряко свързани със сделката се признават в отчета за промените в нетните активи на разположение 
на осигурените лица при възникването им. Последващата оценка на тези инструменти е по справедлива 
стойност. 
 
Деривативните финансови инструменти се признават първоначално по цена на придобиване и впоследствие се 
преоценяват по справедлива стойност. Печалбите или загубите, възникващи от промени в справедливата 
стойност на деривативите, се признават директно в отчета за промените в нетните активи на разположение на 
осигурените лица. Деривативите се отчитат като активи, когато справедливата им стойност е положителна и 
като пасиви, когато е отрицателна. 
 
Кредити и вземания 

 
Кредити и вземания, първоначално възникнали във Фонда, се признават по справедлива стойност, която 
обичайно е равна на номиналната стойност на вземанията. 
След първоначалното им признаване, кредитите и вземанията се оценяват по амортизирана стойност, с 
използването на метода на ефективния лихвен процент (ЕЛП), намалена с провизията за обезценка. 
Амортизираната стойност се изчислява, като се вземат под внимание всякакви дисконти или премии при 
придобиването и такси, или разходи, които са неразделна част от ЕЛП. Амортизацията по ЕЛП се включва във 
финансовите приходи в отчета за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица. Загубите, 
възникващи от обезценка, се признават в отчета за промените в нетните активи като самостоятелен показател - 
разходи за обезценка. В края на всеки отчетен период вземанията подлежат на преглед, за да се прецени дали 
съществуват обективни доказателства за обезценка. Такива доказателства могат да бъдат просрочия от страна на 
длъжника, индикации, че може да бъде или е обявен в несъстоятелност, неблагоприятни промени в дейността 
на длъжника и др. 
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Бележки към финансовия отчет  
 
2. Съществени счетоводни политики, продължение 

2.9. Финансови инструменти, продължение 

 
Отписване 
 
Фондът отписва финансов актив, когато договорните права към паричните потоци от финансовия актив 
изтекат, или когато прехвърли правата за получаване на договорните парични потоци от финансовия актив в 
транзакция, в която се прехвърлят всички съществени рискове и печалби от притежаването на финансовия 
актив. Всяко участие в прехвърлени финансови активи, което е създадено или запазено от Фонда, се признава 
като отделен актив или пасив. 
 
Фондът извършва транзакция, при която прехвърля активи, признати в отчета за нетните активи на 
разположение на осигурените лица, но запазва част или всички съществени рискове и печалби от 
прехвърлените активи или част от тях. Ако са запазени част или всички съществени рискове и печалби, то 
прехвърлените активи не се отписват от отчета за нетните активи на разположение на осигурените лица. 
Прехвърляне на активи със запазване на част или всички съществени рискове и печалби са например сделки 
със заемане на ценни книжа или с ангажимент за обратно изкупуване. 
 
При транзакции, при които Фондът нито запазва, нито прехвърля всички съществени рискове и печалби от 
притежаването на един финансов актив, той отписва актива, ако не запазва контрол над него. Правата и 
задълженията, запазени при прехвърлянето, се признават отделно съответно като активи и пасиви. При сделки, 
при които се запазва контрол над актива, Фондът продължава да признава актива до степента на участие, в 
зависимост от това доколко е изложено на промени в стойността на прехвърления актив. 
Фондът отписва определени  инвестиционни ценни книжа, когато бъдат определени като несъбираеми. 
 
2.9.2. Финансови пасиви 
 
Финансовите пасиви на Фонда включват основно задължения към Компанията. 
Фондът признава финансовите пасиви на датата на възникване по справедлива стойност, нетно от преките 
разходи по транзакцията, а последващо по амортизирана стойност.  
Фондът отписва финансов пасив, когато неговите договорни задължения са изпълнени, отменени или изтекат. 
 
2.9.3. Принципи за оценка по справедлива стойност  
 
Справедлива стойност е цена при нормална сделка за продажба на актив или за прехвърляне на пасив, която би 
се случила между пазарни участници към датата на оценка. Справедливата стойност е изходяща цена и се 
базира на предположението, че операцията по продажбата ще се реализира или на основния пазар за този 
актив или пасив, или в случай на липса на основен пазар – на най-изгодния пазар за актива или пасива. Както 
определеният като основен, така и най-изгодният пазар са такива пазари, до които Фондът задължително има 
достъп. Фондът използва основно пазарния, и по-ограничено приходния подход, като най-често прилаганите 
оценъчни техники са директни и/или коригирани котирани пазарни цени и дисконтирани парични потоци. 
 
Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя всеки ден на база пазарни котировки на 
цената им към края на предходния работен ден на активен пазар за този инструмент, без в нея да се включват 
разходите по осъществяване на сделката. Пазарът се счита за активен, ако борсовите цени са регулярни и лесно 
достъпни и представляват актуални и редовно осъществявани преки пазарни сделки. 
 
Ако пазарът за даден финансов инструмент не е активен, Фондът установява справедливата стойност, 
използвайки ценообразуващи модели или техники на дисконтиране на паричните потоци. Избраната техника 
за оценка използва максимално пазарните данни, разчита възможно най-малко на специфични за Фонда 
оценки, включва всички фактори, които участниците в пазара биха взели предвид при определянето на цена, и 
е съвместима с приетите икономически методологии за ценообразуване на финансови инструменти. Данните  
за техниките за оценка удачно представят пазарните очаквания и измервания за факторите на риск и доходност, 
присъщи на финансовия инструмент.  
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Бележки към финансовия отчет  
 
2. Съществени счетоводни политики, продължение 

2.9. Финансови инструменти, продължение 

 
2.9.4. Печалби и загуби от последваща оценка  
 
Всички печалби и загуби, възникнали в резултат на промени в справедливата стойност на финансови активи на 
Фонда, се признават в отчета за промените в нетните активи на разположение на осигурените лица на 
ежедневна база. 

2.10. Такси и удръжки в полза на Компанията 
 
За осъществяване на дейността по допълнително пенсионно осигуряване и за управление на УПФ, през 2017г. 
Компанията събира следните такси и удръжки от осигурените лица, определени в Правилника на Фонда: 
 

• 4.25%  удръжка от всяка осигурителна вноска; 

• Инвестиционна такса в размер на 0,85% годишно върху стойността на нетните активи в зависимост от 
периода, през който те са били управлявани; 

 
Компанията не събира такси при прехвърляне на средства от друг пенсионен фонд, управляван от друго 
пенсионноосигурително дружество. 
 
Фондът не начислява други такси и удръжки, освен определените в Правилника за организацията на            
дейността му. 
 
2.11. Промени в счетоводните политики 
 
Първоначално прилагане на нови изменения към съществуващи стандарти, влезли в сила през текущия 
отчетен период 
 
Следните изменения към съществуващи стандарти, издадени от Съвета за Международни счетоводни стандарти 
(СМСС) и приети от ЕС, са влезли в сила за текущия отчетен период: 
 

• Изменение на МСС 7 Отчет за паричните потоци -  Инициатива за оповестяване – прието от ЕС на 6 
ноември 2017 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2017), 

• Изменение на МСС 12 Данъци върху дохода - Признаване на активи по отсрочени данъци за 
нереализирани загуби – прието от ЕС на 6 ноември 2017 (в сила за годишни периоди, започващи на или 
след 1 януари 2017), 

• Изменения на различни стандарти „Подобрения на МСФО (цикъл 2014-2016)“, произтичащи от 
годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 1, МСФО 12 и МСС 28) основно с цел отстраняване на 
противоречия и изясняване на формулировки – приети от ЕС на 8 февруари 2018 (измененията на МСФО 
12 са приложими за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2017). 

 
Приемането на тези изменения към съществуващи стандарти не е довело до промени в счетоводната политика 
на Дружеството.  
 
2.12. Стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС, които 
все още не са влезли в сила  
 
Към датата на одобряване на настоящия финансов отчет следните нови стандарти и изменения на 
съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС, все още не са влезли в сила: 
 

• МСФО 9 Финансови инструменти - приет от ЕС на 22 ноември 2016 (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2018), 

• МСФО 15 Приходи от договори с клиенти и изменения на МСФО 15 “Дата на влизане в сила на МСФО 
15” - приет от ЕС на 22 септември 2016 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 
2018), 

• МСФО 16 Лизинг – приет от ЕС на 31 октомври 2017 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 
1 януари 2019),  
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Бележки към финансовия отчет  
 

2. Съществени счетоводни политики, продължение 
 

2.12. Стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС, които 
все още не са влезли в сила, продължение  
 

Към датата на одобряване на настоящия финансов отчет следните нови стандарти и изменения на 
съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС, все още не са влезли в сила: 
 

• МСФО 9 Финансови инструменти - приет от ЕС на 22 ноември 2016 (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2018), 

• МСФО 15 Приходи от договори с клиенти и изменения на МСФО 15 “Дата на влизане в сила на МСФО 
15” - приет от ЕС на 22 септември 2016 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 
2018), 

• МСФО 16 Лизинг – приет от ЕС на 31 октомври 2017 (в сила за годишни периоди, започващи на или 
след 1 януари 2019), 

• Изменение на МСФО 4 Застрахователни договори – Приложение на МСФО 9 Финансови 
инструменти с МСФО 4 Застрахователни договори – прието от ЕС на 3 ноември 2017 (в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2018 или при първоначално приложение на МСФО 9 
Финансови инструменти), 

• Изменение на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти – Изясняване на МСФО 15 Приходи от 
договори с клиенти – прието от ЕС на 31 октомври 2017 (в сила за годишни периоди, започващи на или 
след 1 януари 2018). 

• МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестявания  - приет от ЕК (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2018 г.). Относно облекчението за преизчислението на сравнителни 
периоди и свързаните с тях оповестявания при прилагането на МСФО 9. 

• Изменения на различни стандарти „Подобрения на МСФО (цикъл 2014-2016)“, произтичащи от 
годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 1, МСФО 12 и МСС 28) основно с цел отстраняване на 
противоречия и изясняване на формулировки – приети от ЕС на 8 февруари 2018 (измененията на МСФО 
1 и МСС 28 са приложими за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018), 

 
МСФО 9 „Финансови инструменти“ напълно заменя МСС 39 „Финансови Инструменти: Признаване и 
Оценяване“, като изменя досегашните изисквания по отношение отчитането на финансови инструменти в три 
основни области:  

• Класификация и оценка – МСФО 9 въвежда нов подход към класификацията на финансовите 
активи, базиран на характеристиките на паричните потоци и бизнес модела, в рамките на който се 
управлява съответния финансовия актив.  

• Обезценка – Въвежда се нов модел на обезценка на финансови инструменти до размера на 
очаквани кредитни загуби, който ще доведе до по-ранно отчитане на кредитни загуби. 

• Отчитането на хеджирането може да следва по-точно стратегията за управление на риска, като са 
допустими по-широк обхват от хеджиращи инструменти и хеджирани обекти. Ретроспективната 
оценка на ефективността на хеджа не се изисква, а проспективната оценка се базира на принципа 
за икономическа връзка.   

 

МСФО 9 определя 3 категории на класификация на финансовите активи, които заместват досегашните 
категории съгласно МСС 39. Тези категории са: амортизирана стойност, справедлива стойност през друг 
всеобхватен доход и справедлива стойност през печалби и загуби. 
Фондът прилага изискванията на МСФО 9 от 01 януари 2018. Преди първоначалното прилагане на МСФО 9, 
съгласно изискванията на МСС 39, инвестициите на фонда бяха класифицирани като отчитани по справедлива 
стойност през печалба и загуба, като държани за търгуване. 
 

Съгласно МСФО 9, портфейл от финансови активи, който се управлява и чието поведение се оценява на база 
справедлива стойност не е държан нито в рамките на бизнес модел с цел събиране на договорни парични 
потоци, нито в рамките на бизнес модел с цел събиране на договорни парични потоци и продажба на 
финансови активи. Ръководството на Пенсионната Компания управляваща Фонда е фокусирано основно върху 
информацията за справедлива стойност и използва тази информация, за целите на оценката на дейността на 
Фонда и вземането на решения. В допълнение, портфейл от активи, който отговаря на определението за 
държан за търгуване не може да бъде управляван с цел събиране на договорни парични потоци, нито с цел 
събиране на договорни парични потоци и продажба на финансови активи. За такъв тип портфейли 
събирането на договорни парични потоци е инцидентно в рамките на постигането на целта на бизнес модела. 
Съответно такива портфейли следва да бъдат оценявани по справедлива стойност през печалба и загуба в 
съответствие с МСФО 9 пар. Б.4.1.6. 
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Бележки към финансовия отчет  
 

2. Съществени счетоводни политики, продължение 
 
2.12. Стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС, които 
все още не са влезли в сила, продължение  
 
Изискванията на МСС 39 по отношение отчитането на финансови пасиви са пренесени в МСФО 9 с 
ограничени промени. Финансовите пасиви, деривати включително, отчитани като държани за търгуване 
продължават да се отчитат по справедлива стойност през печалби и загуби. 
Тъй като инвестициите на Фонда до датата на първоначално прилагане на новия стандарт, са били отчитани 
като държани за търгуване и управлявани и оценявани на база справедлива стойност, те остават класифицирани 
като отчитани по справедлива стойност през печалби и загуби при приемането на МСФО 9. Съответно 
първоначалното прилагане на МСФО 9 от 01 януари 2018, не е довело до съществени промени в 
класификацията и оценката на финансовите инструменти държани от Фонда.  
 
Ръководството на Компанията счита, че приемането и на останалите нови стандарти и изменения на 
съществуващи стандарти от 01 януари 2018 няма да окаже съществен ефект върху финансовия отчет на Фонда в 
периода на първоначалното им прилагане, поради спецификата на дейността му. 
 
2.13. Нови стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС, които все още не 
са приети от ЕС 
 
Понастоящем, МСФО, приети от ЕС не се различават съществено от тези, приети от СМСС, с изключение на 
следните нови стандарти, изменения на съществуващи стандарти и нови разяснения, които все още не са 
одобрени от ЕС към датата на одобряване на настоящия финансов отчет (датите на влизане в сила, посочени 
по-долу са за пълните МСФО):  

 

• МСФО 14 Разчети за регулаторни отсрочени сметки (в сила за годишни периоди, започващи на или 
след 1 януари 2016) – ЕС е взел решение да не започва процеса по приемане на този междинен стандарт и 
да изчака окончателния стандарт, 

• МСФО 17 “Застрахователни договори” (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 
2021), 

• Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции – Класифициране и измерване на сделки на 
базата на акции (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018), 

• Изменение на МСФО 9 “Финансови инструменти” – Характеристики за предплащане с отрицателно 
обезщетение (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари  2019), 

• Изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети и МСС 28 Инвестиции в асоциирани 
и съвместни предприятия - Продажба или вноска на активи между инвеститор и негово асоциирано или 
съвместно предприятие и последващи изменения (датата на влизане в сила е отложена за неопределен 
период до приключване на проекта за оценка на метода на собствения капитал);  

• Изменения на МСС 19 “Доходи на наети лица” – Корекция на плана, съкращаване или уреждане (в 
сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2019), 

• Изменения на МСС 28 “Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” - Дългосрочни 
участия в асоциирани и съвместни предприятия  (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 
януари 2019), 

• Изменение на МСС 40 Инвестиционни имоти – Прехвърляне на инвестиционни имоти (в сила за 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2018), 

• Изменения на различни стандарти „Подобрения на МСФО (цикъл 2015-2017)”, произтичащи от 
годишния проект за подобрения на МСФО (МСФО 3, МСФО 11, МСС 12 и МСС 23) основно с цел 
отстраняване на противоречия и изясняване на формулировки (в сила за годишни периоди, започващи на 
или след 1 януари 2019), 

• КРМСФО 22 Сделки в чуждестранна валута и авансови плащания (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2018), 

• КРМСФО 23 “Несигурност при третирането на данъка върху доходите” (в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2019). 

 

Ръководството на Компанията очаква приемането на тези нови стандарти и изменения на съществуващи 
стандарти да не окаже съществен ефект върху финансовия отчет на Фонда в периода на първоначалното им 
прилагане. 
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Бележки към финансовия отчет  
 

2. Съществени счетоводни политики, продължение 
 
2.13. Нови стандарти и изменения на съществуващи стандарти, издадени от СМСС, които все още не 
са приети от ЕС, продължение 
 
Отчитането на хеджирането, отнасящо се до портфейли от финансови активи и пасиви, чиито принципи не са 
приети от ЕС, е все още нерегулирано. 
 

Според преценката на ръководството на Компанията, прилагането на отчитане на хеджирането за портфейли 
от финансови активи и пасиви съгласно МСС 39: Финансови инструменти: Признаване и оценяване, няма 
да окаже съществен ефект върху финансовия отчет на Фонда, ако се приложи към отчетната дата. 

 
3. Политика на ръководството по отношение на риска 
 
УПФ „ДСК Родина” е изложено на следните видове риск при операциите си с финансови активи: 

• Кредитен риск 

• Пазарен риск 

• Ликвиден риск  

• Законов риск 

• Политически риск 

• Риск от концентрация 
 
3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 
 
Управлението на риска на Фонда се извършва от Комитет по управление на риска, който взема своите решения 
на база на анализи, оценки и предложения на отдел „Управление на риска”. 
Процесът по измерване и управление на риска включва анализ на видовете рискове на които са изложени 
активите на Фонда и в случай на превишение на тези рискове, над предварително определено ниво отговарящо 
на рисковата толерантност на Фонда, вземане на решения за намаляването им. 
 

3.1. Кредитен риск 

 „Кредитен риск” е общо рискът от намаляване на стойността на инвестицията в един финансов инструмент 
при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната 
страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност.  
 
Ръководството разглежда  три основни вида кредитен риск: 
 

• Контрагентен риск – рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна по извънборсови 
сделки като валутни форуърди, лихвени суапове, и други извънборсови инструменти разрешени от 
нормативната база. Компанията управлява този риск чрез лимит за стойността на нетното вземане от 
всички извънборсови сделки сключени с една насрещна страна като процент от нетните активи. 

 

• „Рискова премия” - разликата между доходността до падеж на корпоративна, общинска или ипотечна 
облигация и държавна облигация със сходни параметри. Компанията анализира нивото на рисковата 
премия и нейното съответствие с кредитното качество на емитента.  
 

• Инвестиционен кредитен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в един дългов 
финансов инструмент поради кредитно събитие при емитента на този инструмент. Кредитно събитие 
включва обявяване в несъстоятелност, неплатежоспособност, промяна в контрола, съществена 
промяна в капиталовата структура, намаляване на кредитния рейтинг и др. Ръководството управлява 
този риск като извършва качествен и количествен кредитен анализ на базата на: финансови отчети, 
капиталова структура, обезпечение и управление и репутация на емитента. 
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Бележки към финансовия отчет 
 

3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 
 

3.1. Кредитен риск, продължение 
 

Таблицата по-долу представя качеството на финансовите активи като максимална кредитна експозиция, на 
базата на рейтинги, извлечени приоритетно от Стандард енд Пуърс. При липса на рейтинг от тази агенция са 
ползвани такива от Фич. 
 

В хиляди лева 2017 2016 
   

Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата   

Рейтинг ВВВ+ 
167 101 170 368 

Рейтинг BBB 
227 025 - 

Рейтинг BBB- 
434 843 88 755 

Рейтинг ВВ+ 
72 112 406 756 

Рейтинг ВВ 
108 115 76 095 

 
1 009 196 741 974 

Корпоративни облигации   
Рейтинг AА- 

- 3 401 
Рейтинг ВВВ+ 

21 400 5 814 
Рейтинг ВВ+ 

- 13 316 
Рейтинг ВВ 

3 743 3 940 
Без рейтинг 

207 824 
 

25 350 27 295 
Акции, права и дялове 

  
Без рейтинг 

501 201 433 303 
 501 201 433 303 
 1 535 747 1 202 572 

 

Към 31 декември 2017 г. остава несигурността относно кредитния риск, свързан с държавния дълг за някои от 
страните. Фондът внимателно управлява този риск през годината и като резултат от това общото качество на 
портфейла от държавен дълг е добро.  
Таблицата по-долу представя балансовата стойност на портфейла от държавен дълг по страни. Активите са 
представени без да е отчетена евентуална обезценка. 
 

 

 2017 2016 
В хиляди лева   

Държани за търгуване   

България 234 258 262 999 

Бразилия 56 837 29 942 

Испания 108 435 42 330 

Индонезия 74 255 50 161 

Италия 107 725 74 963 

Мексико 58 666 35 390 

Полша - 17 685 

Португалия 119 300 44 149 

Румъния 126 330 88 755 

Турция 72 112 49 447 

Хърватия 51 278 46 153 

      1 009 196 741 974 
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Бележки към финансовия отчет 

3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 

 
3.1. Кредитен риск, продължение 

• счетоводно третиране - държани за търгуване 

• обезценка – няма 

• риск на насрещна страна - сделките се сключват DvP (доставка срещу плащане, с изключение на сделките 
с Български държавен дълг) и поради тази причина рискът от насрещната страна е сведен до минимум. 

• ликвидност - емисиите представляват предимно емисии еврооблигации, издадени от съответните 
страни. Емисиите са качени за търговия на регулирани капиталови пазари. Текущо биват котирани 
обеми, по-големи от притежаваните, от множество борсови посредници и по тази причина смятаме, че 
ликвидният риск е нисък. 

• влияние на риска от промяна на цената - според правилата за управление на риска на Фонда, 
модифицираната дюрация е методът, чрез който се измерва лихвения риск на ценната книга. 
Основният риск при промяна на пазарната цена на дългов инструмент с фиксиран купон е промяната 
в пазарните лихвени проценти. Модифицираната дюрация е показател доколко пазарната цена на 
дадена дългова ценна книга е чувствителна към промяната на пазарните лихвени проценти. 

• съдебни решения, използвани в преценката за обезценка на актива – няма 

• допускания за определяне на обезценката - няма 

Таблицата по-долу представя матуритетната структура на портфейла от държавен дълг по страни. 
 

 

31 декември 2017 

В хиляди лева 

До 1 

месец 

От 1 до 3 

месеца 

От 3 месеца 

до 1 година 

От 1 до 5 

години 

Над 5 

години 

Общо 

България   189  2 094   726  9 688  221 561  234 258 

Бразилия   815   0   195  40 214  15 613  56 837 

Испания   0   0   566   0  107 869  108 435 

Хърватия   0   338   722  35 238  14 980  51 278 

Индонезия   0   0   984  19 234  54 037  74 255 

Италия   0   192   142  57 281  50 110  107 725 

Мексико   0   697   192  57 777   0  58 666 

Португалия   0  2 666   358   0  116 276  119 300 

Румъния   0   0  2 274   0  124 056  126 330 

Турция   0   0  1 518  63 086  7 508  72 112 

  1 004  5 987  7 677  282 518  712 010 1 009 196 
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Бележки към финансовия отчет 

3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 
3.1. Кредитен риск, продължение 
 

 

31 декември 2016 
В хиляди лева 

До 1 

месец 

От 1 до 3 

месеца 

От 3 месеца 

до 1 година 

От 1 до 5 

години 

Над 5 

години 

Общо 

България  1 373  2 949   313  30 366  227 998  262 999 

Бразилия   613 - -  29 329 -  29 942 

Испания  1 527   -   6 -  40 797  42 330 

Хърватия -   122   784  6 326  38 921  46 153 

Индонезия - -   708  18 472  30 981  50 161 

Италия - 160 83 8 439 66 281 74 963 

Мексико   -   372   192  11 432  23 395  35 391 

Полша - -   34 -  17 650  17 684 

Португалия -   600   137 -  43 412  44 149 

Румъния - - 1 617 19 365 67 773 88 755 

Турция - - 952 48 495 - 49 447 

 3 513 4 203 4 826 172 224 557 208 741 974 

 
3.2. Пазарен риск 

Ръководството на Компанията идентифицира и измерва основните видове пазарен риск, свързани с отделните 
инструменти в портфейла от ценни книжа на Фонда. 
 
3.2.1. Лихвен риск 

„Лихвен риск” е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в един финансов инструмент поради 
изменение на нивото на лихвения процент, влияещ върху стойността на този инструмент. 
Ръководството измерва лихвения риск чрез следните количествени методи: 
„Дюрация”  – основна мярка за чувствителността на един инструмент към изменение на нивото на лихвените 
проценти. Използва се методът на модифицираната дюрация да измери и управлява лихвения риск, свързан с 
всеки инструмент базиран на лихвен процент като облигации, лихвени суапове, фючърси базирани на лихвени 
проценти и фючърси базирани на облигации. Изчисление на модифицирана дюрация се извършва чрез 
следната формула: 

Модифицирана Дюрация = (Маколи Дюрация)/( 1 + У/n), където: 
Маколи Дюрация – средно-претеглени парични потоци на база време: 
Маколи Дюрация = Σ (Сегашна Стойност на Паричен Поток)i х (Време до Настъпване на Паричен 
Поток)i]/Цена на Облигация 
У – доходност до падеж 
n – брой лихвени плащания на година 

 
Таблиците по-долу представят лихвените финансови активи на Фонда към 31 декември 2017 г. и 31 декември 
2016 г. по тяхната балансова стойност съгласно лихвените им условия и матуритетната им структура. 
 
 
31 декември 2017    Инструменти с фиксиран лихвен процент 

В хиляди лева 

Общо 

Инструменти с 
плаващ лихвен 

процент 
 До 1 
месец 

Между 
1 и 3 

месеца 

Между 3 
месеца и 1 

година 

Между 1 
и 5 

години 
Над 5 

години 
Активи        

Парични средства 130 363 - 130 363     

Инвестиции 1 034 546 -  1 006  9 834  7 784  282 587  733 335 

Общо   -  131 369  9 834  7 784  282 587  733 335 
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Бележки към финансовия отчет 

3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 
 
3.2. Пазарен риск, продължение 
 

3.2.1. Лихвен риск, продължение 
 

31 декември 2016    Инструменти с фиксиран лихвен процент 

В хиляди лева 

Общо 

Инструменти с 
плаващ лихвен 

процент 
 До 1 
месец 

Между 1 
и 3 

месеца 

Между 3 
месеца и 1 

година 

Между 1 
и 5 

години 
Над 5 

години 
Активи        

Парични средства 116 352 - 116 352 - - - - 

Инвестиции 769 269 176  3 672  4 874  4 940  192 399 563 208 

Общо   176 120 024 4 874 4 940 192 399 563 208 

 
Чувствителност на нетните активи към промяна на лихвените нива 
 

Чувствителността към промяната на лихвените проценти и нейното отражение в отчета за промените в нетните 
активи на разположение на осигурените лица, определена чрез метода на модифицираната дюрация е показана 
в следващата таблица: 

В хиляди лева 

100 базисни точки 
промяна в лихвените нива 

  

Към 31 декември 2017 54 073 

Към 31 декември 2016 41 777 

3.2.2. Валутен риск 
 

„Валутен риск” е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в един финансов инструмент  
деноминиран във валута различна от Лев и Евро поради изменение на курса на обмяна между тази валута  и 
лев/евро. 
 

Ръководството измерва валутния риск чрез използване на историческа волатилност на курса на съответната 
валута към лева или еврото и количественото определяне на експозицията на валутата като процент от нетните 
активи на съответния пенсионен фонд.  
  

Таблиците по – долу  представят експозициите на Фонда по видове валути към 31 декември 2017 г. и  
31 декември 2016 г. 
 

В хиляди лева 2017 2017 2017 2017 2017 
    

 
 

Активи Лева Евро Йени Долари Общо 
Парични средства  115 145 14 830 - 388 130 363 
Ценни книжа, издадени или гарантирани от 
държавата 

9 877 224 381 - - 234 258 

Корпоративни облигации   207 - - 207 
Акции, дялове, права 85 089 1 031 - - 86 120 
Чуждестранни ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата 

- 718 100 - 56 838 774 938 

Чуждестранни корпоративни облигации - 25 143 - - 25 143 
Чуждестранни акции, дялове, права - 229 063 74 219 111 799 415 081 
Деривативни активи, държани с цел 
управление на риска 

- - 280 1 370 1 650  

Вземания 153 1 540 - 54 1 747 

Общо 210 264 1 214 295 74 499 170 449 1 669 507 

Пасиви      
Деривативни пасиви, държани с цел 
управление на риска 

- 528 - - 528 

Задължения 3 314 - - - 3 314 
Общо  3 314 528 - - 3 842 
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Бележки към финансовия отчет 

3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 

 
3.2. Пазарен риск, продължение 

3.2.2. Валутен риск, продължение 

 
В хиляди лева 2016 2016 2016 2016 2016 

      Активи Лева Евро Долари Йени Общо 
Парични средства  114 446 608 1 298 - 116 352 
Ценни книжа, издадени или гарантирани от 
държавата 

41 456 221 543 - - 262 999 

Корпоративни облигации  - 824 - - 824 
Акции, дялове, права 66 523 997 - - 67 520 
Чуждестранни ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата 

- 442 645 36 330 - 478 975 

Чуждестранни корпоративни облигации - 26 471 - - 26 471 
Чуждестранни акции, дялове, права - 213 807 93 684 58 292 365 783 
Деривативни активи, държани с цел 
управление на риска 

- - 805 450 1 255 

Вземания 153 1 766 78 - 1 997 

Общо 222 578 908 661 132 195 58 742 1 322 176 

Пасиви 
  

     
Деривативни пасиви, държани с цел 
управление на риска 

- 769 - - 769 

Задължения 4 497 1 - - 4 498 
Общо  4 497 770 - - 5 267 

 
Фондът управлява чуждестранната валутната експозиция чрез сключване на форъурдни договори, чрез които 
потенциалната загуба от валутна обезценка се компенсира пропорционално от промяната в стойността на 
форъурда. 
 
3.2.3. Ценови риск 

„Ценови риск, свързан с инвестиции” е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в един финансов 
инструмент  при неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени. 
 
Ръководството измерва ценовия риск чрез приложимия за съответния пазар количествен метод от изброените: 

• Историческа волатилност измерена  чрез стандартно отклонение 

• β-коефициента към индексите на съответните пазари  
 

При невъзможност за прилагане на гореописаните два метода, ръководството използва стандартното 
отклонение на индексите на регулираните пазари, на които се търгуват дадени финансови инструменти като 
заместител при цялостния анализ на портфейлите. 
 
Стандартното отклонение за 2017 година е 2.30%, което при 95% доверителен интервал не предполага дневни 
загуби, надвишаващи 3.98 млн. лв. 
 
3.3. Ликвиден риск 

 „Ликвиден риск” е рискът от загуби при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни 
условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.  
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Бележки към финансовия отчет 

3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 

 
3.3. Ликвиден риск, продължение 

В следващите таблици е представен анализ на активите и пасивите на Фонда, анализирани според остатъчните 
договорни срокове до падеж: 
 
Остатъчни договорни падежи на финансовите активи и пасиви по техните балансови стойности към 31 
декември 2017г.  
 

 
В хиляди лева До 1 

месец 
От 1 до 3 
месеца 

От 3 
месеца 

до 1 
година 

От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

Без 
договорен 
матуритет 

Общо 

Активи        

Парични средства  130 363 - - - - -  130 363 

Ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата 

  189  2 094   726  9 688  221 561 -  234 258 

Корпоративни облигации   1   1   5   70   130   -   207 

Акции, дялове и права   - - - - -  86 120  86 120 

Чуждестранни ценни книжа, 
издадени или гарантирани от 
държавата 

  816  3 893  6 952  272 829  490 448 -  774 938 

Чуждестранни корпоративни 
облигации 

-  3 846   101 -  21 196 -  25 143 

Чуждестранни акции, дялове 
и права 

- - - - -  415 081  415 081 

Деривативни активи, 
държани с цел управление на 
риска 

1 650 - - - - - 1 650 

Вземания - - - - - 1 747 1 747 

Общо активи 133 019 9 834 7 784 282 587 733 335 502 948 1 669 507 

Пасиви        
Деривативни пасиви, 
държани с цел управление на 
риска - - - 528 - - 528 

Задължения към ПОК 1882 - - - - - 1 882 

Други задължения 348 580 504    1 432  

Общо пасиви  2 230 580 504 528 - - 3 842 

 
Компанията извършва регулярно анализ на текущата ликвидност на активите и пасивите на Фонда. На база на 
актюерски изчисления ръководството на Компанията очаква предстоящите плащания на осигурени лица или 
на техни наследници в предвидените в Правилника случаи в срок от една година да са в размер на 2 989 хил. лв. 
Допълнително, ръководството на Компанията очаква в срок от една година трансфери на средства на лицата 
по реда на чл.4б от КСО от Фонда към Сребърния фонд и на средства на лицата по реда на параграф 51 от 
ПЗР на КСО от Фонда към НОИ в общ размер на 16 350 хил. лв. 
 
В резултат на анализа към 31.12.2017 г. задълженията към Компанията се погасяват в рамките на един месец. 
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Бележки към финансовия отчет 

3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 

 
3.3. Ликвиден риск, продължение 

Остатъчни договорни падежи на финансовите активи и пасиви по техните балансови стойности към  
31 декември 2016г.  
 
В хиляди лева До 1 

месец 
От 1 до 3 
месеца 

От 3 
месеца 

до 1 
година 

От 1 до 5 
години 

Над 5 
години 

Без 
договорен 
матуритет 

Общо 

Активи        

Парични средства 116 352 - - - - - 116 352 

Ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата 

1 373 2 949 313 30 366 227 998 - 262 999 

Корпоративни облигации 2 25 70 501 226 - 824 

Акции, дялове и права - - - - - 67 520 67 520 

Чуждестранни ценни книжа, 
издадени или гарантирани от 
държавата 

2 139 1 254 4 513 141 859 329 210 - 478 975 

Чуждестранни корпоративни 
облигации 

158 645 44 19 849 5 775 - 26 471 

Чуждестранни акции, дялове 
и права 

- - - - - 365 783 365 783 

Деривативни активи, 
държани с цел управление на 
риска 

1 255 - - - - - 1 255 

Вземания 1 997 - - - - - 1 997 

Общо активи 123 276 4 873  4 940 192 575 563 209 433 303 1 322 176 

Пасиви        
Деривативни пасиви, 
държани с цел управление на 
риска - - - 769 - - 769 

Задължения към ПОД 1 830 - - - - - 1 830 

Други задължения 357 1 221 1 090 - - - 2 668 

Общо пасиви 2 187 1 221 1 090 769 - - 5 267 

 
3.4. Законов риск 

 „Законов риск” – включва всички рискове за портфейла, свързани с промени в КСО и други нормативни 
актове, регулиращи инвестиционната дейност на Фонда. Подобни промени могат да доведат до загуба на 
пазарна стойност при привеждането на портфейла  в регулация. 
 
Ръководството наблюдава законовия риск чрез отчитане на вероятността за промени в нормативната база и 
разглеждане на алокацията на инвестициите спрямо тези ограничения.  
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Бележки към финансовия отчет 
 
3. Политика на ръководството по отношение на риска, продължение 
 
3.4. Законов риск, продължение 

 
В Държавен вестник бр. 92 от 2017 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално 
осигуряване. С него се извършват промени в регламентацията на допълнителното пенсионно осигуряване, в 
следните основни насоки: 

• Развитие на системата на корпоративно управление на пенсионноосигурителните дружества, 
повишаване на изискванията към членовете на управителните и контролните органи; 

• Усъвършенстване на изискванията към системите за управление на пенсионноосигурителните 
дружества; 

• Развитие на функциите на банките–попечители; 

• Усъвършенстване на режима за инвестиране на средствата на фондовете за допълнително пенсионно 
осигуряване; 

• Съобразяване с изисквания на законодателството на Европейския съюз; 

• Повишаване на изискванията към осигурителните посредници; 

• Повишаване на прозрачността на допълнителното пенсионно осигуряване и на осведомеността на 
осигурените лица; 

• Промяна в регулаторните правомощия и усъвършенстване на производствата по издаване на 
разрешения и одобрения; 

• Други. 
 

Основната част от измененията, свързани с режима за инвестиране на средствата на фондовете за 
допълнително пенсионно осигуряване влизат в сила на 18.11.2018г.. В § 155, ал.1 от ЗИДКСО е предвиден  18-
месечен срок от обнародването на закона в Държавен вестник, в който пенсионноосигурителните дружества са 
длъжни да приведат дейността си в съответствие със закона и актовете по прилагането на Кодекса, като 
съгласно § 155, ал.3 от ЗИДКСО е изрично уреден  срок до 31 декември 2021 г., в който 
пенсионноосигурителните дружества са длъжни да приведат в съответствие с предвидените изисквания към 
инвестиционната дейност активите, притежавани от управляваните от тях фондове за допълнително 
пенсионно осигуряване, които към датата на влизането в сила на закона не отговарят на тези изисквания. 
 
3.5. Политически риск 

 „Политически риск” – произтича от появата на сътресения в политическото положение, водещи до влошаване 
на нормалното функциониране на държавните органи и институции. Той се изразява в предприемането от 
страна на официалните власти на мерки и инициативи, които могат да доведат до влошаване на пазарните и 
инвестиционни условия, при които Фондът осъществява своята дейност.  
 

Ръководството наблюдава политическия риск чрез присъдения кредитен рейтинг на държавата-емитент, 
съответно на държавата по седалище на емитента/контрагента, както и наблюдение на политическата 
обстановка в държавата-емитент, съответно на държавата по седалище на емитента/контрагента. 
 

3.6. Риск от концентрация 
 

„Риск от концентрация“ е рискът от загуби поради неправилна диверсификация на експозиции към един 
емитент, група свързани лица, към един и същ икономически отрасъл или географска област. 
 
Измерването на риска от концентрация се осъществява от Ръководството, чрез количествено определяне на 
експозицията към всеки емитент (група свързани лица) като процент от нетните активи. 
 
Експозициите към финансови инструменти, надвишаващи 5% от нетните активи на УПФ, са ДЦК на 
Република България. 
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4. Използване на счетоводни преценки и предположения 

Оценка на финансовите инструменти 
Фондът определя справедлива стойност, използвайки следната йерархия, която отразява значимостта на 
факторите използвани за определяне на справедлива стойност: 

• Ниво 1 - входящите данни на ниво 1 са котираните (некоригирани) цени на инструменти на активните 
пазари за идентични финансови инструменти; 

• Ниво 2 - входящите данни на ниво 2 са входящи данни за даден актив или пасив, различни от котираните цени, 
включени в ниво 1, които пряко или косвено са достъпни за наблюдение. Тази категория включва инструменти, 
оценявани използвайки: котирани цени на подобни активи или пасиви на активни пазари; котирани цени на 
идентични или подобни активи или пасиви на пазари, които не се считат за активни; други техники за оценяване, 
където всички значими входящи данни са пряко или косвено достъпни за наблюдение, използвайки пазарни данни; 

• Ниво 3 - входящите данни на ниво 3 са ненаблюдаеми входящи данни за даден актив или пасив. Тази категория 
включва всички инструменти, при които техниката за оценяване не включва наблюдаеми входящи данни и 
ненаблюдаемите входящи данни имат значителен ефект върху оценката на инструмента. Тази категория включва 
инструменти, които се оценяват на базата на котирани цени на подобни инструменти, където значителни 
ненаблюдаеми корекции или предположения се изискват за да отразят разликите между инструментите; 

. 
Техники за оценяване и значими ненаблюдаеми входящи данни 
Следната таблица представя техниките за оценяване, използвани при оценяването на справедливите стойности на Ниво 3, 
както и използваните значими ненаблюдаеми входящи данни 

  
Справедливи стойности от Ниво 3 
Равнение на справедливите стойности от Ниво 3 

Следната таблица представя равнение на движението от началното салдо до крайното салдо на справедливите стойности от 
Ниво 3. 

В хиляди лева  Дългови ценни книжа, д-ни за търгуване 
Салдо на 1 януари 2017  824 
Печалби/(загуби), включени в отчета за промени в нетните активи 
на разположение на осигурените лица  (214) 

Покупки  145 
Продадени и падежирали   (89) 
Изходящи трансфери от Ниво 3  (459) 
Входящи трансфери към Ниво 3  - 
Салдо на 31 декември 2017  207 

Вид на 
финансовия 
инструмент 

Справедлива 
стойност на 
31.12.2017 

Техника за 
оценяване 

Значими ненаблюдаеми 
входящи данни 

Взаимовръзка между ключови 
ненаблюдаеми входящи данни и 
справедлива стойност 

Корпоративни 
облигации 

207 Дисконтирани 
парични потоци 

Дисконтов процент, коригиран 
за риска над безрисковия 
лихвен процент 

Значително увеличение над безрисковия 
лихвен процент ще доведат до по-ниска 
справедлива стойност 
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Бележки към финансовия отчет  
 
 4. Използване на счетоводни преценки и предположения 

Таблиците по-долу показват балансовите и справедливите стойности на финансовите активи и финансовите пасиви към 31 декември 2017 и 31 декември 2016 г, включително 

нивата им в йерархията на справедливите стойности. Не е включена информация за справедливите стойности на финансови активи, различни от тези оценявани по 

справедлива стойност, ако балансовата стойност е разумно приближение на справедливата стойност: 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ръководството на компанията счита, че балансовата стойност на вземания, парични средства и еквиваленти, както и задължения е приблизително равна на справедливата им 
стойност поради техния краткосрочен характер. 
 

31 декември 2017                                 Балансова стойност                                                                  Справедлива стойност 

В хил. лева Бел. 

Държани 
за 

търгуване 
Заеми и 

вземания 

Други 
финан

сови 
пасиви Общо 

 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо 
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност         

Акции, дялове и права 6 86 120 - - 86 120  86 120 - - 86 120 
Чуждестранни акции, дялове и права 6 415 081 - - 415 081  415 081 - - 415 081 
Ценни книжа, издадени или гарантирани от 
държавата 6 

234 258 
- - 

234 258 
 

234 258 
- - 

234 258 

Чуждестранни ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата 

6 774 938 
- - 

774 938  774 938 
- - 

774 938 

Корпоративни облигации 6   207 - -   207  - -   207   207 
Чуждестранни корпоративни облигации 6 25 143 - - 25 143  25 143 - - 25 143 
Деривативни активи, държани с цел управление на 
риска 6.1 1 650 - - 1 650  - 1 650 - 1 650 
  1 537 397   1 537 397  1 535 540 1 650  207 1 537 397 
 
Финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност 

    
 

Деривативни пасиви, държани с цел управление на 
риска 6.1 528 - - 528 

  
- 528 - 528 

  528 - - 528  - 528 - 528 
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Бележки към финансовия отчет  
 
 4. Използване на счетоводни преценки и предположения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

31 декември 2016                                 Балансова стойност                                                                  Справедлива стойност 

В хил. лева Бел. 
Дър-ни за 

тър-не 
Заеми и 

вземания 

Други 
фин-

ви 
пасиви Общо 

 

Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо 
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност         

Акции, дялове и права 6 67 520 - - 67 520  67 520 - - 67 520 
Чуждестранни акции, дялове и права 6 365 783 - - 365 783  365 783 - - 365 783 
Ценни книжа, издадени или гарантирани от 
държавата 6 

262 999 
- - 

262 999 
 

262 999 
- - 

262 999 

Чуждестранни ценни книжа, издадени или 
гарантирани от държавата 

6 478 975 
- - 

478 975  478 975 
- - 

478 975 

Корпоративни облигации 6 824 - - 824  - - 824 824 
Чуждестранни корпоративни облигации 6 26 471 - - 26 471  26 471 - - 26 471 
Деривативни активи, държани с цел управление на 
риска 6.1 1 255 - - 1 255  - 1 255 - 1 255 
  1 203 827 - - 1 203 827  1 201 748 1 255 824 1 203 827 
Финансови пасиви, оценявани по справедлива стойност      
Деривативни пасиви, държани с цел управление на 
риска 6.1 769 - - 769 

 - 
769 - 769 

  769 - - 769  - 769 - 769 
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Бележки към финансовия отчет 
 

5. Парични средства и парични еквиваленти 
 

В хиляди лева 2017 2016 
   
Парични средства в разплащателни сметки в банки 130 363 116 352 
 130 363 116 352 

   

 
6. Инвестиции по справедлива стойност 
 

В хиляди лева 2017 2016 
   
Финансови инструменти, държани за търгуване:   
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата 234 258 262 999 
Корпоративни облигации 207 824 
Акции, дялове и права 86 120 67 520 
Чуждестранни ценни книжа, издадени или гарантирани от 
държавата 

774 938 478 975 

Чуждестранни корпоративни облигации 25 143 26 471 
Чуждестранни акции, дялове и права 415 081 365 783 
 1 535 747 1 202 572 

 
6.1. Деривативни финансови инструменти 
 

Към 31 декември 2017г. Фондът има отворени сделки с деривативни финансови инструменти, които включват: 
валутен форуърд за продажба на щатски долари, валутен форуърд за продажба на японска йена и лихвен суап.  
Целта е намаляване на риска от промяна на валутния курс и промените в лихвените проценти, свързан с 
управлението на притежаваните от Фонда финансови активи. Сделките с деривативни финансови инструменти 
не отговарят на изискванията за отчитане на хеджиране и са отчетени по справедлива стойност в печалбата. 
Сделките са краткосрочни и имат следните параметри: 

 

 

Реализираните през 2017 г. печалби от деривативни финансови инструменти, отчитани по справедлива 
стойност, са в размер на 21 178 хил. лв. Съответно реализираните загуби от оценка на хеджирани активи са в 
размер на 20 976 хил. лв. за 2017 г. 
 

Към 31 декември 2016г. Фондът има отворени сделки с деривативни финансови инструменти, които включват: 
валутен форуърд за продажба на щатски долари, валутен форуърд за продажба на японска йена и лихвен суап.  
Целта е намаляване на риска от промяна на валутния курс и промените в лихвените проценти, свързан с 
управлението на притежаваните от Фонда финансови активи. Сделките с деривативни финансови инструменти 
не отговарят на изискванията за отчитане на хеджиране и са отчетени по справедлива стойност в печалбата. 
Сделките са краткосрочни и имат следните параметри: 

 
Реализираните през 2016 г. загуби от деривативни финансови инструменти, отчитани по справедлива стойност, 
са в размер на 7 223 хил. лв. Съответно реализираните печалби от оценка на хеджирани активи са в размер на   
7 320 хил. лв. за 2016 г. 
  

31 декември 2017 Валута Падеж Номинална стойност в 
оригинална валута 

    

Валутен форуърд Щатски долар 29.01.2018г. 103 000 000.00 

Валутен форуърд Японска йена 29.01.2018г. 5 100 000 000.00 

Лихвен суап Евро 26.06.2019г. 7 566 500.00 

31 декември 2016 Валута Падеж Номинална стойност в 
оригинална валута 

    

Валутен форуърд Щатски долар 27.01.2017г. 71 000 000.00 

Валутен форуърд Японска йена 30.01.2017г. 3 650 000 000.00 

Лихвен суап Евро 26.06.2019г. 7 566 500.00 
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6. Инвестиции, продължение 
 

6.1. Деривативни финансови инструменти, продължение 
 

6.1.1. Деривативни активи, държани с цел управление на риска  
 

В хиляди лева 2017 2016 
   
-  валутни деривативни финансови инструменти 1 650 1 255 
 1 650 1 255 

 
6.1.2. Деривативни пасиви, държани с цел управление на риска  
 

В хиляди лева 2017 2016 
   

- деривативни финансови инструменти 528 769 
 528 769 

 
7. Вземания 
 

Вземанията на Фонда включват вземания, свързани с инвестиции (просрочени лихвени плащания, вземания за 
дивиденти и други) и други краткосрочни вземания.  
 

В хиляди лева 2017 2016 
   

Вземания, свързани с инвестиции, в т.ч. 1 747 1 997 
- вземания за главници, в т. ч.: 1 418  1531 

- обезценени 813 1 062 

- вземания за лихви, в т.ч: 260 388 

- обезценени 256 351 

- вземания за дивиденти 69 78 

 1 747 1 997 
 

Към датата на съставяне на финансовия отчет са налице емитенти, които са регистрирали просрочие по 
дължими лихви и/или главници, водещи до предсрочна изискуемост на емисията. През 2017г. е начислена 
обезценка в размер на  1 076 хил. лв. по изброените емисии. Вземанията са надлежно предявени в рамките на 
съответните производства по несъстоятелност и приети от синдика. 
 

Таблицата предоставя информация за начислените обезценки към края на отчетния период – данни за емисия, 
процент за извършената обезценка и стойност.  
 

31 декември 2017 
 

    

В хиляди лева      

Емитент 
ISIN 

 

Вземане  преди 
обезценка към 

31 декември 
2017 

Начислена 
обезценка 
през 2017г. 

Общо 
Обезценка 

към 31 
декември 

2017  

Нетно 
Вземане 

към 31 
декември 

2017 
% 

Обезценка  
"ЕВРОЛИЗИНГ" ЕАД BG2100025076 155 12 155 - 99.61% 

“Фарин” ЕАД BG2100015069 1 788 497 1 150 638 64.33% 

“Хлебни Изделия-
Подуяне” АД BG2100011084 703 132 569 134 80.99% 

„Еврокредит " ЕАД BG2100047062 196 16 43 153 22.22% 

Northern Lights Bulgaria XS0834163601 11 723 - 11 723 - 100.00% 

“Никром“ АД BG2100044069 548 57 57 491 10.42% 

„Интеркапитал 
пропърти 
дивелопмънт“АДСИЦ  BG2100019079 495 241 241 254 48.76% 

„Балканстрой 
Инженеринг Груп" АД BG2100009062 526 121 526 - 100.00% 

  16 134 1 076 14 464 1 670  

 
През 2016 г. са начислени разходи за обезценка в размер на 3 405 хил. лв., които включват основно разходи за 
обезценка на вземанията от Northern Lights Bulgaria в размер на 2 469 хил. лв.     
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8. Задължения 
 
Задълженията на Фонда включват задължения за начислени такси към Компанията и други краткосрочни 
задължения. 
 
В хиляди лева 2017 2016 
   
Задължения към ПОК „ДСК – Родина” АД, в т.ч.  1 882 1 830 

- за такси от осигурителни вноски 687 839 

- за инвестиционна такса 1 195 991 

Задължения свързани с инвестиции - 1 
Задължения за превеждане на средства за лица променили 
осигуряването си от УПФ във фонд на ДОО 

1 431 2 666 

Други краткосрочни задължения 1 1 
 3 314 4 498 

 
 
9. Начислени такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителната компания 
 
В хиляди лева 2017 2016 
   
Такси и удръжки   
Такса от осигурителни вноски 7 478 7 032 
Инвестиционна такса 12 663 10 435 
 20 141 17 467 

 
 
10. Резерви 

10.1. Резерв за гарантиране на минимална доходност 

 
В съответствие с изискванията на КСО, Компанията е задължена да постига минимална доходност при 
управлението на активите на Фонда. Минималната доходност се определя от съответния регулативен орган на 
базата на постигнатата доходност от управлението на активите на всички фондове от съответния вид за 
предходния 24-месечен период, съгласно Наредба № 12 от 10.12.2003 г. на КФН. 
 
Когато постигнатата доходност от Универсалния пенсионен фонд е с над 40 на сто по-висока от средната 
постигната доходност за съответния вид пенсионен фонд или превишава с 3 процентни пункта средната - 
което от двете числа е по-голямо, средствата от доходността над този процент се заделят за резерв от 
съответния фонд. Стойността на резерва не може да надвишава 1 на сто от активите на фонда. 
 
Ако постигнатата доходност на Универсалния пенсионен фонд е под минималната доходност, разликата се 
покрива от резерва във Фонда.  Когато средствата от резерва във Фонда не са достатъчни, Компанията покрива  
недостига със средствата от резерва, формиран в Компанията. Определеният размер на минималната 
доходност към 31 декември 2017 г. от КФН за последния 24-месечен период  за УПФ възлиза на 2.24 %.  
Постигнатата доходност от управлението на активите на Фонда към 31 декември 2017 г. е над определения 
минимален размер. Постигнатата доходност не изисква образуване на резерв за гарантиране на минималната 
доходност във Фонда.  

11. Пенсионен резерв  

 
Осигурените лица в Универсалния фонд имат право на пожизнена пенсия, която се определя на база на 
актюерски разчети. Към 31 декември 2017г. в УПФ няма отпуснати пожизнени пенсии. 
 
В съответствие с изискванията на КСО Компанията следва да заделя резерви за покриване на плащанията към 
лица, на които са отпуснати пожизнени пенсии, преживели по дълго от предварителните актюерски разчети. 
Поради това настоящият финансов отчет не следва да включва и не включва такива резерви.  
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12. Други оповестявания 

 
Към 31 декември 2017 г. и 31 декември 2016 г. Фондът не е получил от Националната агенция по приходите  
информация за всички дължими съответно за 2017 г. и 2016 г. суми по осигурителните партиди на осигурените 
лица в УПФ. 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 комисионни дължими на Компанията, също не са 
признати във финансовия отчет към 31 декември 2017 г. Неполучените към 31 декември 2016 г. суми, но 
получени през 2017 г., са признати през 2017 г.  

13. Оповестяване на свързани лица 

 
За УПФ “ДСК – Родина” свързани лица са ПОК “ДСК - Родина” АД, „Банка ДСК” ЕАД като нейн основен 
акционер, ОТП Банк като едноличен собственик на капитала на „Банка ДСК” ЕАД, както и всички дружества, 
които са част от финансовата група на „Банка ДСК” ЕАД и ОТП Банк. 
Сделките с ПОК „ДСК – Родина” АД се състоят от такси и удръжки, регламентирани съгласно КСО и 
Правилника за дейността на Фонда, като те са разгледани по – подробно в бележка 9, а задълженията на Фонда 
към Компанията са оповестени в бележка 8. Задълженията на Фонда към Компанията се уреждат в  кратки 
срокове в зависимост от периодите на възникването им.  
 
През 2017 г., респ. 2016 г., УПФ „ДСК – Родина”  не е осъществявал сделки със свързани лица извън таксите, 
оповестени по-горе. 

14. Данъчно облагане 

 
Приходите на Фонда не се облагат с данък по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. 
Приходите от инвестиране на активите на фонда, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените 
лица, не се облагат с данък по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физически лица. Услугите по 
допълнителното пенсионно осигуряване не се облагат по реда на Закона за данък върху добавената стойност. 

15. Събития след датата на отчета 

 
Няма събития след датата на отчетния период, изискващи корекции или оповестяване във финансовия отчет 
на УПФ „ДСК-Родина”. 
 


