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І. Обща информация за НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс” 

 

„ДСК-ОТП Премиум Микс“ (Фондът) е национален договорен фонд по смисъла на чл. 171, 

ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия 

за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Фондът не е предприятие по смисъла на 

Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 

4 ЗДКИСДПКИ. 

 

Фондът е неперсонифицирано дружество по смисъла на Закона за задълженията и 

договорите (ЗЗД), не е юридическо лице и представлява обособено имущество за 

инвестиране на набраните парични средства в различни финансови инструменти и други 

ликвидни финансови активи чрез разпределение на риска и в съответствие с 

инвестиционната стратегия, описана в Проспекта и в Правилата на Фонда. 

 

„ДСК-ОТП Премиум Микс“ няма управителни органи, като неговата дейност, 

включително управлението на активите му, се осъществява само от управляващо 

дружество, което действа от име и за сметка на Фонда, съгласно чл. 172 от ЗДКИСДПКИ. 

НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“ няма клонове. 

 

С Решение № 937-НИФ/ 23.12.2020 г. на КФН „ДСК Управление на активи” АД получи 

разрешение да организира и управлява дейността на Фонда, като публичното предлагане 

на неговите дялове започва на 15.06.2021 г., а първоначално записаните дялове са на дата 

16.06.2021 г. 

 

 

ІІ. Инвестиционна дейност и политика 

 

Основни цели на Фонда са нарастване на стойността на инвестициите в дългосрочен план 

при поемане на умерен до висок риск, както и осигуряване на ликвидност за клиентите.  

Фондът инвестира предимно в дялове на предприятия за колективно инвестиране от 

отворен тип, следващи стратегия на абсолютната възвращаемост (absolutе return strategy) 

при управление на портфейла или такива, инвестиращи основно в акции и/или във 

финансови инструменти (деривати), свързани със стоки, управлявани от „ОТП Фонд 

Мениджмънт“, Унгария, и в по-малка степен - в дялове на договорни фондове, 

инвестиращи в облигации, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД. Фондът може 

да инвестира и в дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар, деривати, както и 

във влогове в банки. Конкретната структура на активите зависи от моментните пазарни 

условия и ще е динамична в границите на законовите ограничения. 
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1. Структура на активите на НДФ „ДСК-ОТП Премуим Микс” 

 

Набраните средства от продажба на дялове на Фонда бяха инвестирани в съответствие с 

изискванията на ЗДКИСДПКИ, Наредба № 44 на КФН, Правилата и Проспекта на Фонда. 

Към 30.06.2021 г. общия размер на активите на Фонда е 1,653,817.95 лв., като в това число 

се включват: 

• Дялове на предприятия за колективно инвестиране (ПКИ) – на 8 емитента – 60.13% 

• Парични средства по банкови влогове –в 2 банки – 39.87% 
 

Структурата на активите на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“ към края на отчетния 

период, в стойностно изражение и като процент от общата стойност на активите, е както 

следва: 
 

Активи   30.06.2021 

   лв.  % 

Банкови влогове /общо/  659 438.32  39.87% 

Безсрочни банкови влогове, деноминирани в лева  657 447.02  39.75% 

деноминирани в унг. форинти  1 991.30  0.12% 

Дялове на ПКИ /общо/  994 589.63  60.13% 

Дялове на ПКИ, деноминирани в лева  104 393.37  6.31% 

  ДСК Стандарт  104 393.37  6.31% 

Дялове на ПКИ, деноминирани в евро  104 362.97  6.31% 

  ДСК Евро Актив  104 362.97  6.31% 

Дялове на ПКИ, деноминирани в унг. форинти  785 833.29  47.51% 

  OTP New Europe Derivative Fund, I series  130 873.02  7.91% 

  OTP Absolute Return Derivative Fund, B series  132 139.04  7.99% 

  OTP Treasures of the Earth Derivative Fund, I series  130 795.50  7.91% 

  OTP Trend International Equity Fund, „A” series  130 808.88  7.91% 

  OTP EMDA Derivative Fund, „I” series  130 511.93  7.89% 

  OTP Supra Derivative Fund, „I” series  130 704.92  7.90% 

Общо активи  1 654 027.95  100.00% 
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3. Структура на пасивите на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“ 

Към края на първото шестмесечие на 2021 г. Фонда има текущи задълженията към Банката 

Депозитар с матуритет до един месец. Посочените задължения се начисляват ежедневно, 

съгласно Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите, 

одобрени от КФН. 
 

Пасиви  30.06.2021  

  лв.  %  
      

Задължения към Банката Депозитар  210.00  100.00  
      

Общо пасиви  210.00  100.00  

 

4. Приходи  

В съответствие със структурата на портфейла, приходите на Фонда се формират от 

приходи от преоценка на финансови активи, приходи от съучастия и от приходи от 

операции с финансови активи. 

Приходите от преоценка на финансови активи и инструменти се формират от 

положителната преоценка на финансовите активи и инструменти на база промяната в 

тяхната цена. 

Приходите от операции с финансови инструменти са вследствие на по-високата цена при 

продажбата им спрямо тяхната балансова стойност. 

Структурата на приходите на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“ към края на отчетния 

период, е както следва: 
 

Приходи   15.06-30.06.21 

  лв.  % 
     

Приходи от преоценка на финансови инструменти  3 424.52  16.12 

Приходи по валутни операции  17 816.39  83.88 
     

Общо приходи  21 240.91  100.00 
 

5. Разходи  

5.1. Общо разходи 

Структурата на разходите на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“ към края на отчетния 

период, в стойностно изражение и като процент от общата стойност на разходите, е както 

следва: 
 

Разходи  15.06-30.06.21 

  лв.  % 
     

Разходи по преоценка на финансови активи и 

инструменти 
 3 516.95  18.63 

Други финансови разходи  365.67  1.94 

Разходи за външни услуги  210.29  1.11 

Разходи по валутни операции  14 786.65  78.32 
     

Общо разходи  18 879.56  100.00 
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Разходите по преоценка на финансови активи и инструменти се формират от капиталова 

загуба – отрицателната преоценка на финансови инструменти на база промяната в тяхната 

цена.  

Разходите по операции с финансови активи и инструменти са вследствие на по-ниската 

цена при продажба на финансови инструменти спрямо тяхната балансова стойност. 

Разходите за външни услуги се формират от възнаграждението на Управляващото 

Дружество (такса за управление на активите) и възнаграждението на Банката Депозитар за 

обслужващи и контролни функции. 

5.2. Оперативни разходи  

Тези разходи се приспадат от активите на Фонда и така косвено се поемат от всички 

притежатели на дялове. Те са вторият компонент разходи след транзакционните разходи 

при покупка/обратно изкупуване на дялове, които инвеститорът следва да има предвид  

инвестирайки във Фонда.  

Представените по-долу разходи, като процент от средната НСА, преизчислени на годишна 

база са както следва: 

• за периода 15.06-30.06.2021 г. – 1.11% 

 
Оперативни разходи  15.06-30.06.21  

  лв.  %  
      

Възнаграждение на Банката Депозитар  210.00  36.46  

Други финансови разходи   365.67  63.49  

- банкови такси по преводни 

операции 

 
320.37  55.62  

- други   45.30  7.87  
      

Общо оперативни разходи  575.96  100.00  

 

6. Данъчно третиране 

НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“, като вид национален инвестиционен фонд, допуснат до 

публично предлагане в Република България ползва преференциално данъчно третиране:  

• неговата печалба не се облага с корпоративен данък (чл. 174 от Закона за 

корпоративното подоходно облагане).  

• управлението на дейността на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”, като вид 

национален инвестиционен фонд, е освободена финансова услуга и не подлежи на 

облагане с данък добавена стойност (чл. 46, ал. 1, т. 6 от Закона за данък върху 

добавената стойност). 
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Данъчно облагане на доходите на притежателите на дялове в Национален договорен 

фонд 

• Не подлежат на данъчно облагане доходите на местни физически лица или 

физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския 

съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство 

от сделки с дялове на Фонда (реализирана капиталова печалба) в случаите на 

обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете, извършени на 

регулиран пазар по смисъла на чл. 152, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на 

финансови инструменти. 

При определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които 

подлежат на облагане по реда на ЗКПО, с тези доходи се намалява счетоводния 

финансов резултат. При загуба от сделки с дялове, лицата, които подлежат на 

облагане по реда на ЗКПО, ще следва да увеличат счетоводния си финансов 

резултат с отрицателната разлика между продажната и придобивната цена на 

дяловете 

Тези доходи не се облагат и с данък при източника. 

• Доходите от сделки с дялове на Фонда (реализираната капиталова печалба), 

получени от физически лица от трети държави, извън горепосочените, се облагат с 

окончателен данък в размер на 10% върху облагаемия доход.  

 

 

7. Ликвидност  

Поддържането и управлението на ликвидността се осъществява от Управляващото 

Дружество при спазване изискванията на Правилата за поддържане и управление на 

ликвидността на национален договорен фонд „ДСК-ОТП Премиум Микс”, организиран и 

управляван от „ДСК Управление на активи” АД. 

Управлението на ликвидността се извършва посредством: 

1. Ежедневно следене и анализ на структурата на активите по видове и матуритет; 

2. Ежедневно следене и анализ на структурата на пасивите по видове и матуритет; 

3. Ежедневно следене на входящите и изходящите парични потоци; 

4. Поддържане на оптимален размер на парични средства и други ликвидни активи с цел 

посрещане на задълженията на Фонда; 

5. Разработване на стратегии за предотвратяване на кризисни ситуации. 
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Към момента на изготвяне на настоящия отчет не съществуват тенденции, обстоятелства 

или рискове, които биха довели или за които има основание да се смята, че ще доведат до 

съществено повишаване или намаляване на ликвидността на Фонда. 

8. Капиталови ресурси 

Характерът на дейността на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“ свързва размера на 

капиталовите ресурси, подлежащи на инвестиране, от една страна с процесите на 

емитиране и обратно изкупуване на дялове на Фонда, а от друга страна с финансовите 

резултати, реализирани при операции с инструменти от неговия портфейл. 

Собственият капитал е равен на нетната стойност на активите на Фонда и се формира от: 

• основен капитал - номиналната стойност на дяловете в обръщение; 

• премии от емисии – разликата между емисионната стойност/цената на обратно 

изкупуване и номиналната стойност на дялове; 

• финансов резултат за периода. 

 

Движение по капитала 

 Основен 

капитал 

(лв.) 

 Премии от 

емисия 

(лв.) 

 Финансов 

резултат 

(лв.) 

 Общо собствен 

капитал 

(лв.) 

         

Салдо към 15.06.2021 г.  -  -  -  - 

Изменение, в т.ч.:  1 651 691  (234)  2 361  1 653 818 

   Увеличение  1 651 691  (234)  21 241  1 672 698 

   Намаление  -  -  (18 880)  (18 880) 

 
            

Салдо към 30.06.2021 г.  1 651 691  (234)  2 361  1 653 818 

Забележка: Фондът емитира/обратно изкупува само цели дялове с номинална стойност 1.00 лв. 
 

 

ІІІ. Промени в цените на дялове на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“ 

Фондът е разделен на дялове, които постоянно издава/продава на инвеститорите при 

условията на публично предлагане по емисионна стойност, и постоянно изкупува обратно 

от инвеститорите по цена на обратно изкупуване. 

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се основават на Нетната стойност 

на активите (НСА) на един дял. 
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Нетната стойност на активите, НСА на дял, емисионната стойност и цената на обратно 

изкупуване се изчисляват ежедневно, съгласно Правилата за оценка на портфейла на 

Фонда и определяне на НСА, одобрени от КФН и описани в Проспекта на Фонда. НСА се 

определя като разликата между стойността на активите и стойността на задълженията на 

Фонда. НСА на един дял се определя като съотношение между НСА и броя дялове в 

обръщение към момента на изчисляването й. 
 

ІV. Нетна стойност на активите на Фонда  

Към 30.06.2021 г. нетната стойност на активите на Фонда е 1 653 817.95 лв. 
 

V. Средна нетна стойност на активите на Фонда  

За периода 15.06-30.06.2021 г. средната НСА на Фонда е 1 188 848.79 лв.  

Средната НСА за периода е изчислена като средна аритметична от стойностите на НСА за 

всеки ден от периода. За почивните дни се използва стойността от най-близкия предходен 

работен ден. Изключение правят единствено стойностите за дати (почивни дни) към край 

на счетоводен месец. 
 

Изпълнението на поръчка за покупка/обратно изкупуване се осъществява по емисионна 

стойност/цена на обратно изкупуване, определена за следващата най-близка дата от датата 

на подаване на поръчката. 

VІ. Брой дялове в обръщение 

Към 30.06.2021 г. емитираните през периода 15.06-30.06.2021 г.. дялове на Фонда 

представляват 100.00% от общия брой в обръщение, а обратно изкупените са 0.00%. 

 

Дялове в обръщение  брой 

 
  

Салдо към 15.06.2021 г.  - 

Изменение, в т.ч.:  1 651 691 

  увеличение - емитирани дялове  1 651 691 
 

 

  

Салдо към 30.06.2021 г.  1 651 691 

 

VІІ. Данни за обявените емисионна стойност и цена за обратно изкупуване 
 

 
 15.06-30.06.21 

лв. 

 

 
 

 
 

Минимална емисионна стойност на дял/ 

Минимална цена на обратно изкупуване на дял 
 0.99471  

Максимална емисионна стойност на дял/ 

Максимална цена на обратно изкупуване на дял 
 1.00535  

Среднопретеглена емисионна стойност на дял/ 

Среднопретеглена цена на обратно изкупуване на дял 
 0.99986  

    

Забележка: Горепосочените стойности са публично обявени за покупка, съответно при обратно 

изкупуване на дялове. 
 

 

 



 

София, п.к. 1000 

ул. Алабин № 36, ет.3 

тел. (02) 930 10 00 

ел. поща: office@dskam.bg 

WEB: www.dskam.bg 
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VІІІ. Обобщена информация за дейността на Фонда  

 

Обобщена информация за отчетния и съответния период на предходната година: 
 

 
 15.06.2021  - 

30.06.2021 г. 

   

Стойност на активите в началото на периода  - 

Стойност на активите към края на периода  1 654 027.95 

Стойност на текущите задължения в началото на периода  - 

Стойност на текущите задължения към края на периода  210.00 

Общо приходи от дейността към края на периода  21 240.91 

Общо разходи за дейността към края на периода  18 879.56 

Финансов резултат към края на периода  2 361.35 

Финансов резултат от минали години  - 

Нетна стойност на активите (НСА) в началото на периода  - 

Нетна стойност на активите (НСА) към края на периода  1 653 817.95 

Брой дялове в обръщение към края на периода  1 651 691.00 

Средна НСА за периода  1 188 848.79 

НСА за един дял *  1.00129 

Емисионна стойност на 1 дял *  1.00129 

Цена на обратно изкупуване на 1 дял *  1.00129 

   

 

Заб.: Стойностите са валидни за поръчки подадени в деня или в най-близкия предходен работен ден 

към края на периода. 

 

За УД „ДСК Управление на активи” АД, организиращо и управляващо  

НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петко Кръстев 

Главен изпълнителен директор 

Димитър Тончев 

Прокурист 

Съставил: Марко Марков 

Финансов директор 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 

15 юни - 30 юни 2021 
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ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

към 30 юни 2021 
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В хиляди лева 

 30 юни 

2021 

 

    

Активи    

Парични средства   659  

Финансови активи, оценявани по справедлива 

стойност през печалбата или загубата 

 
995  

Предприятия за колективно инвестиране  995  

Общо активи  1 654  

  
 

  

Нетни активи, принадлежащи на 

инвеститорите в дялове 

 
1 654  

  
 

  

Нетна стойност на активите на дял 

(в лева) 

 
1.00129  

 

Приложените бележки са неделима част от този финансов отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петко Кръстев 

Главен изпълнителен директор 

Димитър Тончев 

Прокурист 

Съставил: Марко Марков 

Финансов директор 
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ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 

за периода от 15 юни до 30 юни 2021 
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В хиляди лева 

 Периода от  

15 юни до  

30 юни 2021 

 

    

Печалби от валутни операции, нетно  3  

Печалба преди данъчно облагане  3  
    

Данъци   -  
    

Печалба за периода  3  

Друг всеобхватен доход  -  

Общо всеобхватен доход  3  

Промяна, отчетена в нетните активи 

принадлежащи на инвеститорите в 

дялове 

 

3  

 

Приложените бележки са неделима част от този финансов отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петко Кръстев 

Главен изпълнителен директор 

Димитър Тончев 

Прокурист 

Съставил: Марко Марков 

Финансов директор 

 

 



ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС 
 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

за периода от 15 юни до 30 юни 2021 
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В хиляди лева 

 Периода от  

15 юни до  

30 юни 2021 

 

    

Парични потоци от оперативна дейност    

Покупка на финансови активи   (1 782)  

Продажба на финансови активи  780  

Плащания по валутни операции, нетно  (3)  

Нетни парични потоци от/ (за) оперативна 

дейност 
 (1 005)  

    

Парични потоци от финансова дейност    

Постъпления, свързани с емитиране на собствени 

дялове 
 1 651  

Нетни парични потоци от финансова дейност  1 651  

    

Печалба от валутна преоценка на парични 

средства 

 13  

    

Нетно изменение на пари и парични 

еквиваленти  
 659  

     

Пари и парични еквиваленти в началото на 

периода 
   

     

Пари и парични еквиваленти в края на периода  659  

 

Приложените бележки са неделима част от този финансов отчет. 

 

 

 

 

 

 

Петко Кръстев 

Главен изпълнителен директор 

Димитър Тончев 

Прокурист 

Съставил: Марко Марков 

Финансов директор 

 
 
 



ДСК-ОТП ПРЕМИУМ МИКС 
 

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕТНИТЕ АКТИВИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА 

ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ 

за периода от 15 юни до 30 юни 2021 
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В хиляди лева 

 Периода от  

15 юни до  

30 юни 2021 

 

    

Салдо към 15 юни   -  

Нетна печалба  3  

Емитиране на дялове   1 651  
      

Салдо към 30 юни  1 654  

 

 

Приложените бележки са неделима част от този финансов отчет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петко Кръстев 

Главен изпълнителен директор 

Димитър Тончев 
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Съставил: Марко Марков 

Финансов директор 
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1. Статут и предмет на дейност 

 

„ДСК-ОТП Премиум Микс” („Фондът”) представлява национален договорен фонд по 

смисъла на чл. 171, ал. 5 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на 

други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и издава/продава дялове, 

предоставящи еднакви права на техните притежатели. Фондът не е предприятие по смисъла 

на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема по смисъла на чл. 

4 ЗДКИСДПКИ. 

Ръководството на Управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД 

("Управляващото Дружество", „Дружеството” или “Ръководството”) организира и управлява 

дейността на Фонда на база Разрешение № 7–НИФ от 11.01.2021  г. на Комисията за 

финансов надзор (“КФН”), както и одобрени от нея Проспект и Правила на Фонда. 
 

 

УД „ДСК Управление на активи” АД, действащо за сметка на Фонда, е сключило договор с 

“Банка ДСК” АД - Депозитар на Фонда, съгласно изискванията на Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране 

(„ЗДКИСДПКИ”). 
 

За постоянната продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда Управляващото 

дружество е сключило договор за дистрибуция на дяловете на Фонда с „Банка ДСК” АД.  
 

Публичното предлагане на дялове на Фонда започва на 15 юни 2021 г., като първоначално 

записаните дялове на Фонда са извършени на 16 юни 2021 г. 
 

Инвеститорите предоставят парични средства, срещу които получават дялове на Фонда. 

Броят дялове, притежавани от инвеститора, удостоверява каква част от общия размер на 

активите на Фонда притежава собственикът им. По искане на притежателите на дялове, 

Фондът изкупува обратно своите дялове по цена, базирана на нетната стойност на активите 

му. Броят дялове на Фонда е променлива величина съгласно закона и може да се изменя 

всеки работен ден в зависимост от издадените и обратно изкупените дялове. 
 

Притежателите на дялове на Фонда имат: 
 

• Право на обратно изкупуване на дяловете 

• Право на информация 

• Право на ликвидационен дял 
 

Фондът е неперсонифицирано дружество по смисъла на Закона за задълженията и договорите 

и не е юридическо лице. Фондът представлява обособено имущество за инвестиране на 

набраните парични средства в различни финансови инструменти чрез разпределение на риска 

и в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в Проспекта и в Правилата на Фонда. 
 

Дейността на Фонда, включително управлението на активите му, се осъществява от 

Управляващото Дружество, което е лицензирано и контролирано постоянно от Комисията за 

финансов надзор. 
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2.  База за изготвяне 

 Приложими стандарти 

 Настоящият междинен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните 

стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС). МСФО, приети 

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).  

 База за изготвяне 
 

 Финансовият отчете е изготвен на базата на историческата стойност, с изключение на: 

• финансови активи и пасиви, оценявани по справедлива стойност през печалбата или 

загубата. 

 Функционална валута и валута на представяне 

 Този финансов отчет е представен в български лева (BGN), закръглени до хиляда. 

Българският лев е функционалната валута на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс”. 
 

 

 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.  

3.  Счетоводни политики  

Определяне нетната стойност на активите на Фонда 

НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс” спазва Правила за оценка на портфейла и за определяне на 

нетната стойност на активите, одобрени от Комисията за финансов надзор. Разработената 

методология за определяне на нетната стойност на активите на Фонда се основава на: 
 

• съответните разпоредби на счетоводното законодателство; 

• съответните разпоредби на ЗДКИСДПКИ и нормативните актове по неговото 

прилагане; 

• съответните разпоредби от Правилата и Проспекта на Фонда; 

• приложението на общоприети оценъчни методи. 

Нетна стойност на активите на един дял е основа за определяне на емисионната стойност и 

цената за обратно изкупуване на дяловете на НДФ „ДСК-ОТП Премиум Микс” за всеки 

работен ден. Нетната стойност на активите на Фонда се изчислява като от стойността на 

всички активи се извади стойността на текущите задължения. 
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3.  Счетоводни политики, продължение 

3.1. Финансови инструменти 

3.1.1. Класификация 
 

В съответствие с МСФО 9, финансовите активи и пасиви на Фонда при първоначалното им 

признаване се класифицират в представените по-долу категории. 
 

Финансови активи 

Финансовите активи на Фонда се класифицират последващо като: 

• Оценявани по амортизирана стойност, или  

• Оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата. 

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност 

Финансов актив се оценява по амортизирана стойност, ако са изпълнени следните две 

условия:  

• финансовият актив се държи в рамките на бизнес модел, чиято цел е активите да бъдат 

държани, за да се съберат договорните парични потоци; и  

• съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват парични 

потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху непогасената сума на 

главницата. 

В тази категория се класифицират разплащателни сметки, депозити и вземания. 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата 

При прилагането на тази класификация, финансов актив или финансов пасив се счита за 

държан за търгуване, ако: 

• Той е придобит основно с цел продажба или обратно изкупуване в близко бъдеще, или 

• При първоначалното признаване, той е част от портфейл от финансови инструменти, 

които се управляват заедно с цел реализиране на краткосрочна печалба, или 

• Той е дериват (с изключение на дериватив, който е договор за финансова гаранция или е 

ефективен хеджиращ инструмент) 

С оглед максимална защита на интересите на инвеститорите и за отчитане на пазарните 

условия, придобитите финансови инструменти се класифицират като „финансови активи, 

оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата” на база: 

• Активно управление на финансовите активи с цел покупка и продажба в кратък срок или 

ги държи като част от портфейл за генериране на печалба от колебанията в цената, както и с 

цел реализиране на парични потоци посредством продажба на тези активи, и 

• Използване на справедливата стойност за целите на оценка и вземане на решения за 

управлението на финансовите активи, респ. реализацията на тези справедливи стойности. 

В тази категория се класифицират всички капиталови и дългови финансови инструменти. 

Също така деривативни договори в актива. 
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3.  Счетоводни политики, продължение 

3.1. Финансови инструменти, продължение 

3.1.1. Класификация, продължение 

Финансови пасиви 

Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата  

Финансов пасив се отчита в тази категория ако отговаря на определението за държани за 

търгуване. Фондът включва в тази категория деривативни договори в пасива. 
 

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност 

Тази категория включва всички финансови пасиви, различни от тези, отчитани по 

справедлива стойност в печалбата или загубата. 
 

3.1.2. Първоначално признаване 

Финансовите инструменти се признават в момента, в който Фондът стане страна по договор, 

свързан с финансов инструмент, като относно финансовите активи се прилага метод на 

отчитане „дата на уреждане” на сделката. Датата на уреждане е датата, на която се прехвърля 

актив на или от Фонда. Отчитането на база датата на уреждане се отнася за признаване на 

актив в деня, в който е получен от Фонда, и отписване на актив и признаване на печалба или 

загуба при освобождаване в деня, в който е прехвърлен от Фонда. 

3.1.3. Първоначална оценка 

Финансовите активи и финансовите пасиви, оценявани по справедлива стойност през 

печалбата или загубата, първоначално се признават по справедлива им стойност. Всички 

транзакционни разходи за такива инструменти се признават директно в печалбата или 

загубата. 

Финансовите активи и пасиви (различни от тези, класифицирани като оценявани по 

справедлива стойност през печалбата или загубата) се оценяват първоначално по тяхната 

справедлива стойност плюс всички преки разходи, свързани с придобиването или 

емитирането. 

3.1.4. Последваща оценка 

След първоначалното признаване, за финансовите инструменти, които са класифицирани 

като оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата, се извършва ежедневна 

преоценка на тяхната справедлива стойност Последващите промени в справедливата 

стойност се отчитат в отчета за всеобхватния доход, като лихви и дивиденти по тези 

финансови инструменти се представят отделно. 

3.1.5. Отписване 

Финансов актив се отписва на датата на вальора, на която Фонда губи контрол върху 

договорните права, включващи актива. Това може да стане при погасяване и изтичане или 

когато Фонда прехвърли правата за получаване на договорните парични потоци от 

финансовия актив в сделка, според която значителна част от всички рискове и изгоди от 

собствеността на финансовия актив са прехвърлени, или нито прехвърля, нито задържа 

значителна част от всички рискове и изгоди от собствеността и не запазва контрол над 

прехвърления актив. Всяко участие в такъв отписан финансов актив, което е създадено или 

задържано от Дружеството, се признава като отделен актив или пасив. 

Дружеството отписва финансов пасив когато неговите договорни задължения са изпълнени, 

или са отменени, или са изтекли. 
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3.  Счетоводни политики, продължение 

3.2 Обезценка на финансови активи 

Признаването на коректива за загуби за очаквани кредитни загуби от финансов актив се 

признава на база Общия подход по МСФО 9.  

Към всяка отчетна дата Управляващото дружество оценява дали кредитният риск на 

финансов актив се е увеличил значително след първоначалното признаване. При оценката си 

Управляващото дружество отчита промяната в риска от настъпване на неизпълнение през 

очаквания срок на финансовия инструмент, а не промяната в размера на очакваните кредитни 

загуби. За да направи тази оценка, Управляващото дружество сравнява риска от настъпване 

на неизпълнение по финансовия инструмент към отчетната дата и към датата на 

първоначалното признаване. 

В случай, че към отчетната дата кредитният риск на финансов актив не се е увеличил 

значително след първоначалното признаване, Управляващото дружество оценява коректив за 

загуби за този финансов инструмент в размер, равен на очакваните кредитни загуби за 12 

месеца. 

В случай, че към отчетната дата кредитният риск на финансов инструмент се е увеличил 

значително, Управляващото дружество оценява коректива за загуби за финансов инструмент 

в размер, равен на очакваните кредитни загуби за целия срок на инструмента. 

Управляващото дружество оценява очакваните кредитни загуби по финансов актив на Фонда 

така, че да бъде взета предвид:  

• сумата, определена безпристрастно и претеглена на базата на вероятността чрез 

оценяване на обхвата на възможните резултати; 

• стойността на парите във времето; и  

• разумната и аргументирана информация, достъпна без извършване на излишни 

разходи или усилия към отчетната дата, за минали събития, текущи условия и 

прогнозираните бъдещи икономически условия. 
 

3.3. Принцип за оценка по справедлива стойност  

Справедлива стойност е сумата, за която може да бъде заменен един актив, или уреден един 

пасив, между информирани, съгласни страни в пряка сделка на датата на оценяване. 

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. Активен пазар 

е пазар, на който сделките за даден актив или пасив се извършват с достатъчна честота и 

обем, така че се осигурява непрекъсната ценова информация. 

Ако пазарът за даден финансов инструмент не е активен, Управляващото дружеството 

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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3.  Счетоводни политики, продължение 

3.3. Принцип за оценка по справедлива стойност, продължение 

Най-доброто доказателство за справедлива стойност на финансов инструмент обичайно е 

цената на сделката, т.е. справедливата стойност на прехвърленото или получено 

възнаграждение. Ако Управляващото дружество определи, че справедливата стойност при 

първоначално признаване се различава от цената на сделката и няма доказателство за 

справедливата стойност чрез борсова цена на сходен актив или пасив, нито тя се базира на 

техника на оценяване, която използва данни от наблюдаеми пазари, тогава финансовият 

инструмент първоначално се оценява по справедлива стойност, коригирана да разсрочи 

разликата между справедлива стойност при първоначално признаване и цената на сделката. В 

последствие тази разлика се признава в печалби и загуби разсрочено на подходяща база за 

живота на инструмента но не по-късно от момента, когато оценката може изцяло да се 

подкрепи от наблюдаеми пазарни данни или сделката е приключена. 

При оценката на финансовите инструменти на Фонда, Управляващото дружество прилага 

„Правилата за оценка на портфейла и за определяне на НСА на Фонда“, одобрени от КФН. 

Правилата съдържат детайлна информация за методите на оценка по видове финансови 

инструменти и са на разположение на интернет страницата на  

„ДСК Управление на активи“ АД (www.dskam.bg). 
 

 

3.4 Пари и парични еквиваленти 

Фондът отчита като пари и парични еквиваленти, за целите на отчета за паричните потоци, 

наличните пари в брой, парични средства по разплащателни сметки, депозити в български 

лева и валута с оригинален срок по-малък от три месеца, както и депозити „на виждане”. 

Начислените лихви не се включват в паричния поток като пари и парични еквиваленти. 
 

3.5 Приходи и разходи 

Във финансовите отчети на Фонда  се отразяват само текущите приходи и разходи, които се 

отнасят за периода, както и тези от операции, свързани със събития от минали отчетни 

периоди, които са реализирани през отчетния период. 

Приходите и разходите от лихви се признават текущо в отчета за всеобхватния доход, 

пропорционално на времевата база и чрез прилагане на метода на ефективната лихва. 

Приходите от дивиденти се признават когато правото за получаване на прихода е установено, 

независимо от момента на тяхното получаване. 

Печалби или загуби от финансови активи и пасиви, оценявани по справедлива стойност през 

печалбата или загубата, се формират от промените в справедлива стойност на тези активи и 

пасиви, както и от разликите между отчетната им стойност и продажната цена при сделки с 

тях. 

Разходите от обезценка на финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, 

отразяват размера на коректива за очакваните кредитни загуби по тези активи. 

Разходите за външни услуги се формират от възнаграждението на Управляващото дружество 

и банката-депозитар, възнаграждения и такси на инвестиционни посредници, банки и други 

подобни, свързани с инвестиционната дейност на Фонда. 

Други финансови разходи се формират от банкови такси по преводни операции, поддръжка 

на сметки и трансфер на ценни книжа. 

 

http://www.dskam.bg/
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3.  Счетоводни политики, продължение 

3.6. Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се вписват в лева при първоначалното им счетоводно 

отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централният курс на 

Българска народна банка (БНБ) към датата на сделката. Паричните позиции в чуждестранна 

валута се преоценяват ежедневно по централния курс на БНБ за текущия работен ден.  

От 1 януари 1999 българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро. БНБ 

определя обменния курс на лева към другите валути като прилага курса на евро към 

съответната валута, котиран на международните пазари. 
 

3.7. Данъци 

Фондът, като вид национален инвестиционен фонд, допуснат до публично предлагане в 

Република България, ползва преференциално данъчно третиране: неговата печалба не се 

облага с корпоративен данък. 

 

3.8 Разходи, свързани с инвестицията в дялове на Фонда 

Управляващото дружество не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове 

на Фонда, респ. цената на един дял при емитиране и при обратно изкупуване е равна на 

нетната стойност на активите на един дял. 

Въпреки това, инвеститорите трябва да имат предвид, че съгласно Правилата на Фонда, 

Дистрибуторът („Банка ДСК“ АД) може да начислява за сметка на инвеститора такси при 

продажба на дялове на Фонда в размер до 0.50% от нетната стойност на активите на дял, 

както и до 0.50% при тяхното обратно изкупуване.  

Разходи, във връзка с дейността на Фонда (“Оперативни разходи”), които се поемат 

косвено от всички негови притежатели на дялове, включително такса за управление на 

активите, възнаграждение на Банката-депозитар, комисионни на инвестиционни 

посредници и други разходи. Съгласно Правилата на Фонда, максималният размер на 

възнаграждението за управление, което Управляващото дружество има право да получи е 

до 1.00% от годишната средна нетна стойност на активите на Фонда, независимо от вида 

активи, в които Фондът инвестира. Управляващото Дружество може да се откаже от част 

от посоченото възнаграждение. 

 

4.  Инвестиционна стратегия 

Фондът инвестира преимуществено в дялове на предприятия за колективно инвестиране от 

отворен тип, следващи стратегия на абсолютната възвращаемост (absolutе return strategy) 

при управление на портфейла или такива, инвестиращи основно в акции или и/или във 

финансови инструменти (деривати), свързани със стоки, управлявани от управляващо 

дружество ОТП Фонд Мениджмънт, Унгария, и в по-малка степен в дялове на договорни 

фондове, инвестиращи в облигации, управлявани от управляващо дружество „ДСК 

Управление на активи” АД. Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа, 

инструменти на паричния пазар, деривати, както и във влогове в банки. 
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4.  Инвестиционна стратегия, продължение 

Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на капиталови печалби и 

текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на 

инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия 

портфейл. 

По отношение на ДСК-ОТП Премиум Микс не се предвижда изграждане на териториална 

специализация на Фонда. 

С оглед постигане на инвестиционните цели на Фонда Управляващото дружество може да 

инвестира активите на Фонда в следните групи финансови инструменти и активи и в 

рамките на долупосочените максимални проценти: 

1. акции и дялове на други предприятия за колективно инвестиране от отворен тип, 

включително на колективни инвестиционни схеми по смисъла на Директива 2009/65/ЕО - 

до 100 на сто от активите на Фонда; 

2. Общо до 100 на сто от активите на Фонда в: 

а) финансови инструменти, издадени или гарантирани от Република България или други 

държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави; 

б) ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от 

централни органи в Република България или в друга държава членка, от Българската 

народна банка, от централна банка на друга държава членка, от Европейската централна 

банка, от Европейския съюз или от Европейската инвестиционна банка, от публична 

международна организация, в която членува поне една държава членка; 

в) влогове в банки, платими при поискване или за които съществува правото да бъдат 

изтеглени по всяко време, при условие че банката е със седалище в Република България 

или в друга държава членка, а ако е със седалище в трета държава - при условие че е обект 

на благоразумни правила, които Комисията е определила за еквивалентни на тези съгласно 

правото на Европейския съюз; 

3. деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на тях инструменти, 

задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез парично плащане, допуснати до 

търговия или търгувани на регулиран пазар или друг организиран пазар, функциониращ 

редовно, признат и публично достъпен, и/или деривативни финансови инструменти, 

търгувани на извънборсови пазари – до 30 на сто от активите на Фонда; 

4. други финансови инструменти, извън посочените в т. 1 – 3 по-горе – до 10 на сто от 

активите на Фонда. 

Фондът може да придобива деривативни финансови инструменти само с цел хеджиране. 

При нормални обстоятелства ДСК-ОТП Премиум Микс инвестира преимуществено в 

дялове на предприятия за колективно инвестиране от отворен тип, следващи стратегия на 

абсолютната възвращаемост (absolutе return strategy) при управление на портфейла или 

такива, инвестиращи основно в акции и/или във финансови инструменти (деривати), 

свързани със стоки, управлявани от управляващо дружество ОТП Фонд Мениджмънт, 

Унгария, и в дялове на договорни фондове, инвестиращи в облигации, управлявани от 

управляващо дружество „ДСК Управление на активи” АД (до 100 на сто от активите), но 

също така и в банкови депозити, ценни книжа емитирани или гарантирани от Република 

България, държава членка или трета държава. Конкретната структура на активите зависи 

от моментните пазарни условия и е динамична в границите на горепосочените 

ограничения. 
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