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1. Обща информация 

 
Информация за Дружеството 
 
“ДСК Управление на активи” (Дружеството) е вписано в търговския регистър на Софийски 
градски съд („СГС”) по ф.д. № 13978/2004 на 22.12.2004 г. като еднолично акционерно 
дружество собственост на ОТП Фонд Мениджмънт Лтд., Унгария. След придобиване от 
страна на „Банка ДСК” ЕАД на 66% от капитала, с Решение № 3 на СГС от 19.05.2005 г., 
Дружеството продължава дейността си като акционерно дружество. „ДСК Управление на 
активи” АД притежава разрешение да извършва дейност като управляващо дружество, 
издадено с Решение на Комисията за финансов надзор („КФН”) № 862-УД от 15.12.2004 г. От 
17.08.2005 г. “ДСК Управление на активи“ АД притежава нов лиценз за управляващо 
дружество № 3-УД/19.09.2005 г., съобразен с промените в Закон за публичното предлагане на 
ценни книжа („ЗППЦК”) (ДВ, бр. 39 от 2005г.), издаден с Решение на КФН № 523-УД. 
 
“ДСК Управление на активи” АД притежава разрешения от КФН да организира и управлява: 
 

- Договорен Фонд “ДСК Стандарт” - Разрешение № 3-ДФ/19.09.2005 г. издадено на 
база на Решение 525-ДФ/17.08.2005 г. на КФН; 

- Договорен Фонд “ДСК Баланс” - Разрешение № 5-ДФ/06.10.2005 г. издадено на база 
на Решение 621-ДФ/05.10.2005 г. на КФН; 

- Договорен Фонд “ДСК Растеж” - Разрешение № 14-ДФ/08.12.2005 г. издадено на 
база на Решение 750-ДФ/07.12.2005 г. на КФН. 

 
Статут на УД „ДСК Управление на активи”АД 
 
„ДСК Управление на активи” е управляващо дружество по смисъла на чл. 202, ал. 1 и ал.2 от 
ЗППЦК.  
 
Дружеството е с предмет на дейност:  
 

• управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни 
дружества от затворен тип, включително:  

 

- управление на инвестициите;  
- администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни 

услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на 
инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или 
акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на 
притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други 
плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, 
изпълнение на договори, водене на отчетност;  

- маркетингови услуги;  
 

• управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален 
портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни 
книжа, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента;  

• предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа. 
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2.  База за изготвяне и счетоводни политики  

 
База за изготвяне 
 
Този финансов отчет е изготвен в съответствие със счетоводните стандарти,  приети с 
Постановление на Министерски съвет (МС) № 21/14.02. 2003 г. и обнародвани в Държавен 
вестник (ДВ), бр. 13 от 2003 г., които са основните Международни счетоводни стандарти 
(МСС), издание 2002 г. Българският Закон за счетоводството (ЗСч), изисква за 2005 г. 
прилагането на приетите от Комисията на Европейския съюз Международни стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), които да имат официален превод на български език, да бъдат 
допълнително приети и от МС и да бъдат обнародвани в ДВ. Към датата на издаване на 
отчета единственото официално издание на български език, прието от МС и обнародвано в 
ДВ, е това на основните МСС от 2002 г. Поради това ръководството е на мнение, че тяхното 
прилагане за 2005 г. е единственото практически възможно решение и че така изготвеният 
финансов отчет предоставя на потребителите полезна и достоверна информация относно 
финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството. 
 
Отчетът за паричния поток е изготвен на база на прекия метод. 
 
Счетоводните регистри на Дружеството се водят в български лева, която е националната 
валута на Република България. Данните в годишния финансов отчет са представени в хиляди 
български лева (хил.лв.). 
 
Приходи от дейността 
 
Основните приходи на Дружеството се формират от такси, свързани с: 
 

• управление на Договорни Фондове; 
• управление на портфейли на институционални инвеститори; 
• управление на собствени средства; 
• инвестиционни консултации относно ценни книжа. 

 
Приходите от такси се признават при спазване на принципа на начисляването при 
предоставяне на съответната услуга или на времева база за периода на съответния договор.   
 
Финансови приходи 
 
Основните финансови приходи на Дружеството са приходи от лихви от банкови депозити и се 
признават текущо в отчета за доходите, пропорционално на времевата база, чрез метода на 
ефективния доход от актива. 
 
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 
година 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. 
 

2.  База за изготвяне и счетоводни политики (продължение) 
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Курсовите разлики, възникващи при уреждането на парични позиции или при отчитането на 
парични позиции по курсове, различни от тези, по които са били заведени първоначално, се 
отчитат като текущ финансов приход или текущ финансов разход за периода, в който са 
възникнали. 
 
Парични средства 
 
Паричните средства в каса, по разплащателни сметки и банкови депозити в български лева и 
валута се отчитат по номиналната им стойност, като това са също така и компонентите на 
пари и парични еквиваленти за целите на отчета за паричните потоци.. 
 
Дълготрайни активи 
 
Дълготрайните материални и нематериални активи са представени по цена на придобиване, 
намалена с начислените амортизации. 
 
Първоначално всеки дълготраен материален и нематериален актив се оценява по цена на 
придобиване, която включва покупната цена и всички преки разходи, необходими за 
привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. 
Последващите разходи, свързани с отделен дълготраен материален актив, като например 
ремонти и поддръжка, се признават за текущи в периода, през който са направени. В 
случаите, когато може да бъде доказано, че последващите разходи водят до подобряване на 
бъдещите икономически изгоди над първоначално оценената ефективност от използването на 
актива, тези разходи се капитализират към стойността му. 
 
Дружеството амортизира дълготрайните си материални и нематериални активи като прилага 
линеен метод на амортизация и амортизационни норми, определени въз основа на 
предполагаемия полезен срок на годност на активите към датата на придобиване. Годишните 
амортизационни норми на основните групи дълготрайни материални и нематериални активи 
са както следва: 
 

 Амортизационни 
норми

Транспортни средства 25%
Компютърно оборудване  50%
Програмни продукти 50%
 
Данъци 
 
Дължимите текущи данъци се изчисляват в съответствие с българското законодателство. 
Корпоративният данък се изчислява на база на облагаемата печалба, получена чрез 
коригиране на финансовия резултат за някои приходни и разходни позиции. Към 31 декември 
2005 Дружеството няма временни разлики, които да пораждат активи или задължения по 
отсрочени данъци. Към 31 декември 2005 г. не е признат актив по отсрочени данъци от 
пренесената загуба за данъчни цели, поради липсата на достатъчна сигурност за 
съществуването на достатъчни печалби в бъдещи периоди за реализиране на този актив. 
Загубата за данъчни цели може да бъде пренасяна в бъдещи периоди за срок от 5 години. 
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3.  Парични средства 
 

31 декември 2005 
хил. лв. 

 31 декември 2004
хил. лв.

    

Парични средства в каса в лева 3  -
Парични средства по разплащателни сметки в лева 6  10
Депозити в лева 320  690
Общо 329  700

 
Няма блокирани суми и други ограничения за ползване на паричните средства на 
Дружеството. 
 

4.  Вземания 
 

31 декември 2005 
хил. лв. 

 31 декември 2004 
хил. лв.

    

Вземания от лихви по депозити 1  -
Вземания, свързани с управление на активите на договорни 
фондове 4  -

Вземания, свързани с управление на институционални 
инвеститори 2  -

Вземания от търговски контрагенти 3  -
Общо 10  -

 
5.  Дълготрайни активи 

 
 Транспортни 

средства
Компютърно 
оборудване

Програмни 
продукти 

 Общо

Отчетна стойност към 
1 януари 2005 - - -  -

Новопридобити 51 18 6  75
Отчетна стойност към  

31 декември 2005  51 18 6  75
Натрупана амортизация към 

1 януари 2005 - - -  -
Натрупана амортизация към 

31 декември 2005 10 5 2  17
Балансова стойност към  

31 декември 2005 41 13 4  58

Балансова стойност към  
31 декември 2004  - - -  -
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6.  Разходи за бъдещи периоди 
31 декември 2005 

хил. лв. 
 31 декември 2004 

хил. лв.
    

Разходи за бъдещи периоди 2  - 

 
Включени са разходите (в т.ч. застраховки на транспортни средства и абонаменти за печатни 
издания), платени през текущата година, но отнасящи се за следващ отчетен период. 
 

7.  Задължения към персонала 

Задълженията към персонала в размер на 51 хил.лв. отразяват начислени разходи за 
възнаграждения на служителите към 31.12.2005 г. съгласно решение на управителните органи 
на Дружеството в размер на 49 хил.лв., както и сумата дължима на персонала за неизползвани 
годишни отпуски за 2005 г. в размер на 2 хил.лв.  

 
8. Регистриран капитал 

 
„ДСК Управление на активи” АД e регистрирано с основен капитал 350,000 (триста и 
петдесет хиляди лева), разделени в 35,000 (тридесет и пет хиляди) обикновени безналични 
акции с номинална стойност 10 (десет) лева всяка една.  

 
Към 31 декември 2005 г. капиталовата структура на Дружеството е, като следва: 
 

 
Обикновени 

акции
бр.

Основен 
капитал  
хил. лв. 

 % собственост

   
„Банка ДСК” ЕАД 23,100 231  66
ОТП Фонд Мениджмънт Лтд. 11,900 119  34
Общо 35,000 350  100

 
Премийните резерви са формирани като разлика между номиналната и емисионна стойност 
на акциите на Дружеството. 
 

9.  Приходи, свързани с управление на активи 
 

31 декември 2005 
хил. лв. 

31 декември 2004 
хил. лв.

  

Приходи от Договорни фондове, в т.ч.  
а) Транзакционни разходи при сделки с дялове 2 -
б) Такса управление на активи 2 -

Приходи от управление на портфейли на институционални 
инвеститори 27 -

Приходи от инвестиционни консултации относно ценни 
книжа 9 -

Общо 40 -
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10.  Разходи за персонал 
 

31 декември 2005 
хил. лв. 

 31 декември 2004 
хил. лв.

    

Разходи за възнаграждения 243  -
Разходи за социално и здравно осигуряване 29  -
Разходи за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване на служителите 2  

-
Социални разходи 1  -
Общо 275  -

 
11.  Разходи за външни услуги 

 
31 декември 2005 

хил. лв. 
 31 декември 2004 

хил. лв.
    

Разходи за пощенски и телефонни услуги 5  -
Разходи за наем на офис помещения 8  -
Разходи за маркетинг и реклама 4  -
Разходи за външни услуги, свързани с експлоатация на ДМА 4  -
Разходи за такси към регулаторни институции и камари 24  -
Разходи за други външни услуги 59  -
Общо 104  -
 
В разходи за други външни услуги се включват правни услуги, услуги по независим финансов 
одит, преводи и легализация и други. 
 

12.  Оповестяване на свързани лица 
 
„ДСК Управление на активи” АД е контролирано от „Банка ДСК” ЕАД и непряко от ОТП Банк, 
като едноличен собственик на капитала на „Банка ДСК” ЕАД. Другият акционер в 
Управляващото Дружеството, също контролиран от ОТП Банк, е ОТП Фонд Мениджмънт Лтд. 
 
Свързани лица на „ДСК Управление на активи” АД са ПОК „ДСК-Родина” АД, ЗК „ДСК 
Гаранция” АД и ЖЗК „ДСК Гаранция” АД, като част от финансовата група ОТП / „Банка 
ДСК” ЕАД, а също и всички други дружества от групата на ОТП Банк. 
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12.  Оповестяване на свързани лица (продължение) 
 
Сделките между свързани лица са осъществени при действащите обичайни пазарни условия. 
 

Свързано лице 
 
Характер на сделките 

31 декември 
2005  

хил. лв. 

 31 декември 
2004 

хил. лв.
       

„Банка ДСК” ЕАД  Приходи от лихви 17  -
ПОК „ДСК-Родина” АД  Приходи от управление на 

активи и консултантски услуги 35  -
ПОК „ДСК-Родина” АД  Разходи за наем и режийни 13  -
ЗК „ДСК Гаранция” АД  Приходи от управление на 

активи 1  -
ЖЗК „ДСК Гаранция” АД  Приходи от управление на 

активи 1  -
Общо   67  -

 
Вземанията, задълженията със свързани лица се състоят от: 
 
Свързано лице  Характер на сделките 31 декември 

2005 
хил. лв. 

 
31 декември 

2004
хил. лв.

       

„Банка ДСК” ЕАД  Вземания от лихви по депозити 1  -
ЗК „ДСК Гаранция” АД  Вземания от такси за 

управление на активи 1  -
ЖЗК „ДСК Гаранция” АД  Вземания от такси за 

управление на активи 1  -
Общо   3  -

 
13.  Чужди активи под управление 

 
Дружеството управлява чужди активи – индивидуални портфейли на институционални 
инвеститори, за сметка и от името на контрагентите и портфейли на договорни фондове, за 
тяхна сметка и от свое име. За тези услуги Дружеството получава такси от управлението на 
активите. Към 31.12.2005 г. Дружеството управлява следните чужди активи: 
 

Вид актив  ДСК Стандарт ДСК Баланс Институционални 
инвеститори 

 Общо

Парични средства по 
разплащателни сметки и 
депозити 

 

514 349 1,463  2,326
Корпоративни облигации  101 152 1,052  1,305
Ипотечни облигации  49 49 -  98
Акции и свързани права с 
акции 

 
157 -  157

Други финансови активи  4 5 -  9

Общо  668 712 2,515  3,895
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14.  Събития след датата на баланса 

 
След датата на баланса не са настъпили събития с коригиращ характер, които биха оказали 
влияние върху верността и пълнотата на представената във финансовия отчет информация. 
 
С Решение № 5 на Софийски градски съд от 3.02.2006 г. в Регистъра за търговски дружества е 
вписано увеличение на капитала на „ДСК Управление на активи” АД от 350 хил. лв. на 500 
хил. лв., чрез издаване на 15,000 броя нови обикновени поименни безналични акции, с право 
на глас и номинална стойност 10 лв. за всяка една. Акциите са придобити по емисионна 
стойност 20 лв., като няма промени в състава на собствениците на Дружеството и се запазва 
капиталовата му структура. 
 

От 01 март 2006 г. започна публичното предлагане на дялове на ДФ „ДСК Растеж”, 
организиран и управляван от „ДСК Управление на активи” АД. Със старта на „ДСК Растеж” 
се допълва продуктовата гама на предлаганите от Дружеството договорни фондове, като по 
този начин се покриват основните три рискови профила – нискорисков („ДСК Стандарт”), 
среднорисков („ДСК Баланс”) и високорисков („ДСК Растеж”). 
 






