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AOKAAA HA HE3ABHCHMHH OAHTOP
 

Ao AKuHOHepHTe Ha 
TIOA "AYKOHA rapaHT - OoArapHH" AA 
rp. COepHH 

AOKAaA Bopxy epHHaHCOBHH o-rqeT 

HHe H3BbprnHXMe OMIT Ha npHAO)KeIU1JI qmHaHcoB OTtfeT Ha DOA ".i\YKOHA fapaHT 

DbATapWI" AA BIV\IQlfBam 6aAaHC KbM 31 AeI<el\-IBpl1 2007 r., OTtfeT 3a AOXOAI1Te, OTlfeT 3a 

rrpOMeHlne B C06CTBeHI1JI KaI1J:ITaA, OT"IeT 3a npOMeHHTe B neHCHOHHO-OCYlrypI1TeAHI1Te 

pe3epBH, OTtfeT 3a napHlfHHTe nOTOUH 3a rOAHHaTa, 3aBbplllBama Ha Ta3H AaTa, KaKTO 11 

0606u-leHOTO onOBeCTHBaHe Ha CbmeCTBeHHTe C"IeTOBOAHI1 nOAI1THKH H Apyrl1Te 

nOSlCHI1TeAHI1 npHAO){<eHHSI. 

OmzooopNocm Na PoKoooocmoomo 3a gJUNaNcoOUfl omttem 

OrrOBopHOCTTa 3a 113rOTBHHeTO I1 AOCTOBepHOTO rrpeACTaBHHe Ha T03H qHIHaHcoB OT'ieT B 

CbOTBeTCTBl1e C Me){(AyHapoAHHTe CTaHAapTI1 3a epHHaHCOBI1 OTtfeTI1, npl1eTI1 OT EC H 

HaUl10HaAHOTO 3aKOHOAaTeACTBO ce HOCH OT PbKOBOACTBOTO. Ta3H OTrOBopHOCT 

BI0\1O"IBa: 

• pa3pa60TBaHe, BHeApJIBaHe I1 rrOAAbp){(aHe Ha CI1CTelV1a 3a BbTPerneH KOHTpOA, CBbp3aHa 

C H3TOTBJIHeTO H AOCTOBepHOTO rrpeACTaBHI-fe Ha epHHaHCOBH OT-qeTH, KOI1TO Aa He 

CbAbp){(aT CbmeCTBeHH HeTOlfHOCTH, OTMOHeHHH H HeCbOTBeTCTBHH, He3aBHCl1MO AaAH Te 

ce AbJ\)f(aT Ha H3MaMa I1AH Ha rpenn<a; 

• nOA60p H rrpl1AO){(eHHe Ha rrOAXOAJIml'l ClfeTOBOAHl'l rrOAI1Tl'lKl'l; H 

113TOTBJIHe Ha rrpl'l6i\H3HTei\HH ClfeTOBOAHl'l o ueHI<H, KOHTO Aa ca pa3yMHH rrpl'l 

KOHI<peTHI1Te 06cTOHTeACTBa. 

OmzooopNocm Na ooumopa 

HawaTa oTroBopHoCT ce CBe)KAa AO 113pa3JIBaHe Ha OAHT'OpCKO MHeHI.-Ie B'bpXY T0311 

epHHaHcoB OTtfeT, OCHOBaBamo ce Ha H3BbprneHI1S1 OT Hac OAI1T. Harnl1JIT OAHT 6e 

rrpOBeAeH B CbOTBeTCTBl'le C rrpoepeCl'lOHaAHl'lTe 113I1CKBaHl'lSi Ha Me){(AyHapoAHHTe 

OAHTOpClill CTaHAapTI1. Te3H CTaHAapTH HaAaraT crra3BaHe Ha eTl'llfHJ.-ITe H3l'lCKBaHHiI, 

KaKTO H OAHTbT Aa 6bAe rrAaHl'lpaH H npOBeAeH TaKa, lfe HHe Aa ce y6eAI1M B pa3Yl\IHa 

CTeneH Ha CHIJ'pHOCT AOKOAKO <pl1I-faHCOBl'liIT OT"IeT He CbAbp)I<a CbmecraeHH 

HeTOlfHOCTH, OTMOHeHHSI I1 HeCbOTBeTCTBHJI. 

OAHTbT BI0\1O'-lBa H3nbAHeHHeTO Ha rrponeAypH C ueA nOAylfaBaHe Ha O/~HTOPCKH 

AOKa3aTeACTBa OTHOCHO cyMHTe H orrOBeCTiIBaI-IHJITa, rrpeACTaBeHH BbB epHHaHCOBHJI 

OTtfeT. Yb6paIHne rrpoueAypl1 3aBHCJIT OT rrpeueHKaTa Ha OAJ.-ITOpa, BI0\IQlfHTeAHO 

OUeI-IKaTa I-Ia pHCKoneTe OT CbmeCTBeHH HeTOlfHOCTH, OTI0\OHeHHSI H HeCbOTBeTCTBHH BbB 

epHHaHCOBl'liI OT'ieT, He3aBl'lCl'lMO AaAH Te ce A'bJ\){<aT Ha H3MaMa HAH Ha rpernKa. Dpl1 

H3BbplllBaI-IeTO Ha Te3H oueHlill Ha pl'lCKa OAHTOpbT B3eMa rrOA BHHl\IaHl1e Cl'lCTeMaTa 3a 

BbTperneH KOHTpOA, CBbp3aI-Ia C H3TOTBJIHeTO H AOCTOBePHOTO npeACTaBHHe Ha 

epHHaHCOBHH OTy:eT OT crpaHa Ha npeArrpHSITueTO, 3a Aa pa3pa60HI OAHTOpCKH 
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AOKAAA HA HE3ABI1CI1MI1H OAI1TOP (rrpOA'bA)KeHHe) 

npoueAypH, KOHTO ca nOAXOAJl.ll(H npH Te3H 06CTOJITeACTBa, HO He C ueA H3pa3J1BaHe Ha 

MHeHHe OTHOCHO e¢eKTHIlHOCTra va CHCTeMaTa 3a B'bTPeweH KOHTpOA Ha 

rrpeAnp WITHeTO. OAHTDT C'bW:O TaKa BKAI-O'IBa oueHKa Ha yMeCTHOCTTa Ha npHAaraHHTe 

C'IeTOBOAHH nOAHTHKH H pa3yMHOCTTa Ha rrpH6AH3HTeAHHTe C'IeTOBOAHH OUeHKH, 

HarrpaBeHH OT p'bKOBOACTBOTO, KahTO H oueHKa Ha UMOCTHOTO npeACTaBJIHe B'bB 

¢HHaHCOBH!I OT':feT. 

C'IHTaMe, 'Ie H3B'bprueHHJlT OT Hac OAHT rrpeAOCTaBJI AOCTaTD'IHa H nOAXOAJIw:a 6a3a 3a 

H3pa3eHOTO OT Hac OAHTOpCKO MHeHHe. 

L 

L 

_I 

TIo Hawe MHeHHe ¢HHaHCOBHJlT OT':feT AaBa BJipHa H 'IeCTHa rrpeACTaBa 3a ¢HHaHCOBOTO 

C'bCTOJlHHe Ha TIOA "AYKOi1A fapaHT - D'bArapHJI" AA KbM 31 AeKeMBpH 2007 r., KaKTO H 

3a ¢HHaHcoBHTe pe3yATaTH OT AeMHocTTa H 3a napH'IHHTe nOTOUH 3a rOAHHaTa, 

3aB'bplllBaw:a ToraBa, B C'bOTBeTCTBHe C Me)K,AyHapoAHHTe cTaHAapTH 3a ¢HHaHcoBH 

OT':feTH, rrpHeTH OT EC H HaUHOHaAHOTO 3aKOHOAaTeACTBO. 

AOKAaA B'bpXY Apynl rrpaBHH H peryAaTopHH H3HCKBaHHH - rOAHllIeH AOKAaA 3a 

AeliHOCrra 

HHe nperAeAaxMe npHAO}KeHHJI fOAHllIeH AOKAaA 3a AeMHocTTa Ha TIOA ,,AyKOHA 

fapaHT - D'bArapH5I" AA I<OMTO He e 'IaCT OT ¢HHaHCOBHJI OT':feT. I1cTOpH'IeCKaTa 

¢HI-IaHCOBa HH¢opMaLU1J1, npeACTaBeHa B fOAHruHHJI AOKAaA 3a AeHHOCTTa, C'bCTaBeH OT 

p'bKOBOACTBOTO, C'bOTBeTCTBa B C'bw:eCTBeHHTe CH acneKTH Ha ¢HHaHCOBaTa 

HH¢OpMaUHJI, KO!lTO ce C'bA'bp)Ka B'bB ¢HHaHCOBHJI OT':feT KbM 31 AeKeMBpH 2007 r., 

H3rOTBeH B C'bOTBeTCTBHe C Me)I\AYHapoAHHTe cTaHAapTH 3a ¢HHaHcoBH OT'IeTH, npHenI 

OT EC H HaUHOHaAHOTO 3aKOHOAaTeACTBO. OrroBopHoCTTa 3a H3rOTBJlHeTO Ha fOAHWHHH 

AOKAaA 3a AeMI-IOCTTa ce HOCH OT p'bKOBOACTBOTO. 

04 MapT 2008 r. 

fp. CO¢HJI 
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Изминалата 2007 год. бе година на утвърждаване на постигнатите от ПОД 
„Лукойл Гарант – България”АД (Дружеството) и управляваните от него пенсионни 
фондове резултати. 
  



А. ОСИГУРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 
Общият брой на осигурените лица към 31.12.2007 год. е 32 570, което е с 1 083 

души по-вече спрямо 31.12.2006 год., когато са били 31 487. Броят на  осигурителни 
партиди по групови договори е 38 187, а по индивидуалните договори – 7 623. 

През годината новоосигурените лица са 2 293, от тях: по групови договори са 
открити 2 080 осигурителни партиди, а по индивидуални – 1 011. 

18 души са прехвърлили средства във фонда от други пенсионни фондове. От 
тях 4 са с работодателски осигурителни вноски, а 16 души са прехвърлили лични вноски, 
а 10 са новоосигурени лица.  

Средният месечен размер на личните вноски през годината е 40.27 лв., а на 
вноските от работодател е 23.74 лв. 

От началото на годината до 31.12.2007 год. са изплатени еднократно суми на 
1 290 лица, след придобиване на право на пенсия, и на 1 372 осигурени – преди 
настъпване на осигурителен случай. 

175 лица са прехвърлили средства в други фондове, управлявани от други 
дружества. От тях 26 са по лични договори, а 168 – по работодателски. 

Броят на пенсионерите, на които фонда изплаща месечна пенсия към 31.12.2007 
год. е 255. Средният размер на изплащаните месечни пенсии е 141.37 лв. 

N ПОКАЗАТЕЛ БРОЙ 

1. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА КЪМ 31.12.2007 ГОД. 32 570

1.1. ОП С ЛИЧНИ ВНОСКИ – АКТИВНИ 5 615

1.2. ОП С ЛИЧНИ ВНОСКИ - СПРЯНО ПЛАЩАНЕ 2 008

1.3. ОП С РАБОТОДАТЕЛСКИ ВНОСКИ – АКТИВНИ 20 996

1.4. ОП С РАБОТОДАТЕЛСКИ ВНОСКИ - СПРЯНО ПЛАЩАНЕ 17 191

2. НОВООСИГУРЕНИ ЛИЦА 2 293 

2.1. НОВИ ОП С ЛИЧНИ ВНОСКИ 1 011

2.2. НОВИ ОП С РАБОТОДАТЕЛСКИ ВНОСКИ 2 080

3. ПРЕХВЪРЛЕНИ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ОТ ДРУГ ФОНД 18

3.1. ПРЕХВЪРЛЕНИ С ЛИЧНИ ВНОСКИ 16

3.2. ПРЕХВЪРЛЕНИ С РАБОТОДАТЕЛСКИ ВНОСКИ 4

4. ПЕНСИОНЕРИ С МЕСЕЧНИ ПЕНСИИ КЪМ 31.12.2007 ГОД. 255

5. ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАТЕНИ ПРИ НАСТЪПИЛ ОСИГУРИТЕЛЕН СЛУЧАЙ 1 290

6. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ПРЕДСРОЧНО ИЗТЕГЛИЛИ СУМИ 1 372

7 ПРЕХВЪРЛЕНИ В ДРУГИ ФОНДОВЕ 175

7.1. ПРЕХВЪРЛЕНИ С ЛИЧНИ ВНОСКИ 26

7.2. ПРЕХВЪРЛЕНИ С РАБОТОДАТЕЛСКИ ВНОСКИ 168

8. СРЕДЕН РАЗМЕР НА ВНОСКИТЕ И ПЕНСИИТЕ ЛВ.

8.1. СРЕДЕН РАЗМЕР НА ЛИЧНА ВНОСКА 40.27

8.2. СРЕДЕН РАЗМЕР НА РАБОТОДАТЕЛСКА ВНОСКА 23.74

8.3. СРЕДЕН РАЗМЕР НА МЕСЕЧНА ПЕНСИЯ 141.37
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ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 
Общият брой на осигурените с вноски лица към 31.12.2007 год. е 13 186, което е с 

1 025 души повече спрямо 31.12.2006 год., когато са били 12 161. От тях 2 988 са от 
подадени заявления, 1 932 са прехвърлени от друг фонд и 8 266 са служебно 
разпределени. 

450 лица са служебно разпределени, но все още не са получили вноска. 
Новите осигурени лица през 2007 год. са 1 712. От тях от подадени заявления са 

261 осигурени, прехвърлени от друг фонд – 212, а служебно разпределените – 1239. 
От подадените през годината 405 заявления за участие в професионален 

пенсионен фонд 173 са одобрени, 89 – отказани, а 143 все още са с неясен статус. 
През 2007 г. са преведени на НОИ натрупаните суми на 272 пенсионирали се по 

параграф 4 от ПЗР на КСО.  
Поради старост, инвалидизация или смърт на 25 осигурени лица или на техни 

наследници са изплатени еднократно натрупаните суми.  
През годината в други професионални фондове, управлявани от други пенсионни 

дружества са се прехвърлили 390 осигурени лица. 
Средният размер на вноските през годината е в размер на 41.20 

 

№ ПОКАЗАТЕЛ БРОЙ

1. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА КЪМ 31.12.2007 ГОД. 13 186

2. НОВООСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2007 ДО 31.12.2007. 1 712

2.1. НОВИ ОСИГУРЕНИ С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ 261

2.2. НОВИ ОСИГУРЕНИ ОТ СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1239

2.3. ПРЕХВЪРЛЕНИ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ОТ ДРУГ ФОНД 212

3 ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2007 ДО 31.12.2007. 405

3.1. ОДОБРЕНИ НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ 173

3.2. ОТКАЗАНИ НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ 89

3.3. НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ С НЕЯСЕН СТАТУС 143

4 ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАТЕНИ ПРИ НАСТЪПИЛ ОСИГУРИТЕЛЕН СЛУЧАЙ 25

5 ПРЕХВЪРЛЕНИ НА НОИ СРЕДСТВА НА ПЕНСИОНЕРИ ПО §4 ОТ КСО 272

6 ПРЕХВЪРЛЕНИ В ДРУГИ ФОНДОВЕ 390

7. СРЕДЕН РАЗМЕР НА МЕСЕЧНАТА ВНОСКА В ЛЕВА 41.20

 

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД 
Общият брой на осигурените лица с вноски към 31.12.2007 год. е 104 946, което е 

с 8 613 души повече спрямо 31.12.2006 год., когато са били 96 333. От тях 32 644 са от 
подадени заявления, 9 689 са се прехвърлили от друг пенсионен фонд, а 62 613 са 
служебно разпределени.  

За 677 лица, подали заявления за участие в Лукойл Гарант – България – УПФ, 
НОИ/НАП са подали информация, че отговарят на условията, но все още не е преведена 
вноска. 2 017 лица са служебно разпределени, но също още не са получили вноска. 
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Новите осигурени лица през 2007 год. са били 11 640. От тях от подадени 
заявления са 749 осигурени, прехвърлени от друг фонд 2 874, а служебно 
разпределените 8 017. 

През годината са подадени 1 121 заявления за участие в УПФ. От тях с вноски са 
434. Отказани от НАП са 441, а с неясен статус са 246 заявления.  

Еднократно са изплатени сумите на наследниците на 27 починали осигурени 
лица. 

През годината в други универсални фондове, управлявани от други пенсионни 
дружества са се прехвърлили 2 956 осигурени лица. 

Средният размер на вноските през годината е в размер на 15.68 лв. 
 

№ ПОКАЗАТЕЛ БРОЙ 

1. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА КЪМ 31.12.2007 ГОД. 104 946

2. НОВООСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2007 ДО 31.12.2007. 11 640

2.1. НОВИ ОСИГУРЕНИ С ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ 749

2.2. НОВИ ОСИГУРЕНИ ОТ СЛУЖЕБНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 8 017

2.3. ПРЕХВЪРЛЕНИ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ОТ ДРУГ ФОНД 2 874

3 ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2007 ДО 31.12.2007. 1 121

3.1. ОДОБРЕНИ НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ 434

3.2. ОТКАЗАНИ НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ 441

3.3. НОВИ ЗАЯВЛЕНИЯ С НЕЯСЕН СТАТУС 246

4 ЕДНОКРАТНО ИЗПЛАТЕНИ ПРИ НАСТЪПИЛ ОСИГУРИТЕЛЕН СЛУЧАЙ 27

5 ПРЕХВЪРЛЕНИ В ДРУГИ ФОНДОВЕ 2 956

6. СРЕДЕН РАЗМЕР НА МЕСЕЧНАТА ВНОСКА В ЛЕВА 15.68

 
 
 

Б. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ 

Основна цел на търговската дейност през 2007 година бе увеличаване на 
възможностите за продажба на пенсионноосигурителните продукти с оглед разширяване 
на пазарния дял. Усилията бяха насочени към адекватно реагиране на пазарните условия 
и утвърждаване на конкурентоспособността на дружеството. Дейността се развиваше в 
четири основни направления: 

 Оптимизиране на мрежата от посредници на територията на страната; 
 Активизиране на продажбите на предлаганите пенсионноосигурителни 

продукти; 
 Методическа работа с нашите представители по места; 
 Обслужване на осигурените от нас лица. 
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През 2007 година се сключиха 174 договора за осигурително-посредническа 
дейност, в т.ч. 160 с физически лица и  14 с юридически лица, като се обучиха над 200 
посредника. Прекратиха се 29 договора за осигурителнопосредническа дейност. 

Във връзка с оказването на методическа и техническа помощ на териториалните 
представители и супервайзорите се провеждаха регулярни срещи по офисите в страната, 
а също и в  централния офис на Дружеството. 

През месец юли на отчетния период, в Правец, се проведе ежегодния семинар – 
обучение с териториалните представители и супервайзорите. На срещата присъстваха и 
колеги от отдел „Информационен”. 

По отношение на рекламното обслужване през отчетната година се подготви 
рекламния текст на годишните извлечения; извърши се проучване за рекламна фирма, 
която да изработи новогодишни рекламни материали, в чиито проекти за дизайн и вид 
активно участва служител на отдела. През годината се извърши актуализиране на 
представителните ни рекламни текстове. 

През периода са сключени 2 нови договора за ДДПО от работодател. 

През отчетния период служителите в отдел “Продажби”  и посредниците  в 
страната са оформили и предали в Дружеството общо 3173 молби и заявления за 
изтегляне на натрупани средства от индивидуални партиди. 

През годината се проведоха срещи и се извърши представяне на Дружеството и 
предлаганите от него пенсионни продукти в следните по-големи фирми и организации:  

През 2007 година са постъпили следните заявления и договори за първичен 
избор и смяна на фонд, както следва: 

 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДПФ ППФ УПФ ОБЩО 

2006 2007 разлика 2006 2007 разлика 2006 2007 разлика 2006 2007 разлика

Подадени нови 

заявления: 
631 1160 529 218 404 186 1 316 1140 -176 2 165 2 704 539

Подадени 

заявления за 

прехвърляне: 

44 30 -14 490 414 -76 3 785 4438 653 4 319 4 882 415

ОБЩО 675 1 190 515 708 818 110 5 101 5 578 477 6 484 7 586 1 102

 

 

В. ФИНАНСОВАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ 
 
І. ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ФОНДОВЕТЕ. 
1. Към 31.12.2007 год. постъпленията в “ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – 

ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД” са в размер на 14 521 хил.лева. От тях 6 193 хил.лв. са 
получените осигурителни вноски и 8 259 хил.лв. е размера на дохода от инвестиране на 
средства. От други пенсионни фондове са получени 69 хил.лева. Изплатени са пенсии за 
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2 578 хил.лв., на осигурени лица 910 хил.лв. и на наследници 102 хил.лева. 
Прехвърлените средства към други фондове са 266 хил.лева. На дружеството са 
преведени общо 1 174 хил.лв.: 21 хил.лв. встъпителна такса, 308 хил.лв. удръжки от 
осигурителни вноски, 826 хил.лв. такса от доходността и 19 хил.лв. други такси. Чистата 
стойност на активите е 45 499 хил.лева. Растеж спрямо 2006 год. 9 491 хил.лв. или 26,36 
%. 

 
 
2. Постъпленията в “ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН 

ФОНД” са в размер на 10 372 хил.лева. Осигурителните вноски са 4 970 хил.лв., в това 
число 11 хил.лв. са получените лихви от НОИ, 4 861 хил.лв. е размера на дохода от 
инвестиране на средства, 541 хил.лв. са средствата, постъпили от други фондове. 
Изплатените суми на наследници са 79 хил.лв., размера на преведените средства към 
НОИ – 1 007 хил.лв., 557 хил.лв. са прехвърлени на други фондове, а 515 хил.лв. са 
преведени на дружеството: 248 хил.лв. от осигурителни вноски, 259 хил.лв. от доход и 8 
хил.лв. други такси. Чистата стойност на активите е 29 305 хил.лева. Растеж 8 214 хил.лв. 
или 38,95 %. 

 
 
3. Постъпленията в “ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН 

ФОНД” са 26 241 хил.лв., 16 754 хил.лв. от осигурителни вноски, в това число получените 
лихви от НОИ са 28 хил.лв., а 8 281 хил.лв. е размера на дохода от инвестиране на 
средствата. От други фондове са прехвърлени 1 206 хил.лв. На други фондове са 
преведени 944 хил.лв., на наследници 29 хил.лв., а таксите на дружеството са 1 282 
хил.лв. – 838 хил.лв. от осигурителни вноски, 387 хил.лв. от доход и  57 хил.лв. – други 
такси. Не са превеждани средства в НОИ. Чистата стойност на активите е 50 808 
хил.лева. Растеж 23 986 хил.лв. или 89,43 %. 

 
 

 

№ Наименование 
ДПФ ППФ УПФ 

2006 2007 
Разлика 

2006 2007 
Разлика 

2006 2007 
Разлика 

Сума % Сума % Сума % 

І Нетни активи към 
01.01.2007 год. 32 164 36 008  3 844 11.95 16 946 21 091 4 145 24.46  16 153  26 822 10 669 66.05 

ІІ Увеличения 7 180 14 521  7 341 102.24 5 637 10 372 4 735 84.00  11 782  26 241 14 459 122.72 

1 Постъпления от 
осигурителни вноски 5 328 6 193  865 16.23 3 876 4 959 1 083 27.94  9 505  16 726 7 221 75.97 

2 Прехвърлени средства 
от други ПФ 28 69  41 146.43 868 541 -327 -37.67  912  1 206 294 32.24 

3 Доход от инвестиране 
на средства 1 824 8 259  6 435 352.80 888 4 861 3 973 447.41  1 355  8 281 6 926 511.14 

4 Преведени лихви от 
НОИ 0 0  0 0.00 5 11 6 120.00  10  28 18 180.00 

ІІІ Намаления 3 336 5 030  -1 694 -50.78 1 492 2 158 -666 -44.64  1 113  2 255 -1 142 -102.61 

1 Изплатени пенсии 1 666 2 578  -912 -54.74 0 0 0 0.00  0  0 0 0.00 

2 Изплатени средства на 
осигурени лица 1 033 910  123 11.91 0 0 0 0.00  0  0 0 0.00 

3 Изплатени средства на 
наследници 87 102  -15 -17.24 26 79 -53 -203.85  13  29 -16 -123.08 

4 Прехвърлени средства 
на други ПФ 64 266  -202 -315.63 169 557 -388 -229.59  379  944 -565 -149.08 

5 Преведени средства на 
НОИ 0 0  0 0.00 910 1 007 -97 -10.65  0  0 0 0.00 
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6 Изплатени такси на 
дружеството, в т.ч. 486 1 174  -688 -141.56 387 515 -128 -33.07  721  1 282 -561 -77.81 

 - удръжки от 
осигурителни вноски 266 308  -42 -15.79 194 248 -54 -27.84  476  838 -362 -76.05 

 - инвестиционна такса 182 826  -644 -353.85 190 259 -69 -36.32  208  387 -179 -86.06 

 - встъпителна такса  17 21  -4 -23.53  0 0 0.00  0  0 0 0.00 

 - други такси 21 19  2 9.52 3 8 -5 -166.67  37  57 -20 -54.05 

IV Нетни активи към 
31.12.2007 год. 36 008 45 499  9 491 26.36 21 091 29 305 8 214 38.95  26 822  50 808 23 986 89.43 

 

Чистата стойност на активите на фондовете, управлявани от ПОД“Лукойл Гарант 
– България” АД към 31.12.2007 год. е 125 612 хил.лева. Растеж 41 691 хил.лв. – 49,68%. 

 
 
 
 
ІІ. ИНВЕСТИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА 
През 2007 год. настъпи промяна в правилата за инвестиране на активите на 

пенсионноосигурителните дружества, което доведе до по-активно управление на част 
портфейлите на фондовете.  

Към края на годината, процентът на инвестициите в държавни ценни книжа 
продължава да е относително висок в задължителните фондове: УПФ – 16.40%, а в ППФ- 
25.00% от активите, като значително по – нисък е в ДПФ – 13.13%. 

През 2007 год. продължихме с преструктурирането и диверсифицирането на 
портфейлите и на трите фонда, като увеличихме дела на инвестициите в акции търгувани 
на БФБ-София от водещи български компании, като „Неохим”АД, „Химимпорт” АД, 
„Топливо”АД, ”Булстрад”АД, ”ЦКБ”АД, „Албена” АД, „ЦКБ”, „Синергон Холдинг” АД, 
„Кораборемонтен завод Одесос”АД, „Св. Св. Константин и Елена” АД, „Оловно – цинков 
комплекс” АД , „Първа Инвестиционна Банка” АД, Холдинг „Варна” АД, и др. Към края на 
2007 год. инвестициите в акции приети за търговия на регулиран пазар са: ДПФ - 42.98%, 
ППФ – 35.54% и УПФ – 33.55%. 

През 2007 година и в трите фонда закупихме дялове от нови договорни фондове 
като „Синергон Профит”, договорен фонд „Европа”,  „Адванс Източна европа”, „Адванс 
IPO фонд”, което доведе до диверсификация на портфейлите.  

Относно корпоративните облигации, интереса ни беше насочен към дълговите  
книжа с плаващи купони, като закупихме и някои нови емисии като „Холдинг Варна”, 
„Холдинг „Нов век””, „Св.св.Константин и Елена” , както и еврооблигации на „Петрол”АД с 
много добра доходност. 

Нов момент беше и инвестирането в чуждестранни общински облигации на 
"LAND BRANDENBURG", които също са с добра доходност и нисък риск. 

През отчетния период продължихме инвестирането и в недвижими имоти. 
Относителен дял на активите хил. лв

№ Наименование на актива 
ДПФ ППФ УПФ 

2006 2007 Разлика 2006 2007 Разлика 2006 2007 Разлика 

Сума Сума Сума % Сума Сума Сума % Сума Сума Сума % 

1 
 Ценни книжа издадени 
или гарантирани от 
държавата  

10 964  6 205  -4 759 -17.38 7 941 7 432 -509 -12.61  7 770 8 337 567 -12.55 

2 
 Ценни книжа приети за 
търговия на регулираните 
пазари на ценни книжа  

10 590  26 427  15 837 26.44 6 033 14 740 8 707 21.01  9 554 24 300 14 746 12.20 



2.1  Акции  6 113  20 317  14 204 25.97 3 733 10 563 6 830 17.85  6 304 17 060 10 756 10.07 

2.2  Корпоративни облигации  4 477  6 110  1 633 0.47 2 300 4 177 1 877 3.16  3 250 7 240 3 990 2.13 

3  Общински облигации  62  37  -25 -0.09 62 37 -25 -0.17  124 74 -50 -0.32 

4  Банкови депозити  8 685  8 094  -591 -7.05 4 325 2 705 -1 620 -11.39  5 951 10 875 4 924 -0.78 

5  Ипотечни облигации   2 642  823  -1 819 -5.61 1 481 1 094 -387 -3.34  1 399 1 710 311 -1.85 

6 Деривати на ценни книжа 0  0  0 0.00 0 0 0 0.00  0 0 0 0.00 

7 Инвестиционни имоти 2 489  0  -2 489 -6.93 1 060 0 -1 060 -5.02  1 240 0 -1 240 -4.62 

8  Инвестиции в чужбина  490  1 565  1 075 1.95 196 1 909 1 713 5.49  686 3 476 2 790 4.28 

9  Вземания свързани с 
инвестиции  13  4 119  4 106 8.68 11 1 806 1 795 6.02  120 2 078 1 958 3.64 

  Общо 35 935  47 270  11 335 0.00 21 109 29 723 8 614 0.00  26 844 50 850 24 006 0.00 

 

 

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ  
През отчетния период продължихме да формираме експозициите от 

инвестиционни инструменти при стриктно спазване изискванията на Кодекса за 

допълнително пенсионно осигуряване. Нямаме концентрация на риск по отношение на 

емитент и инвестиционен инструмент. 

 
Разпределение  на  активите  на  ДПФ  към 31.12.2007 год.
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Доходност от инвестиране  на  средствата  в ДПФ  за  
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ІV. ДОХОДНОСТ НА АКТИВИТЕ 
Доходността от управление на активите за предходния 24 месечен период на 

годишна база е следната: 

 

ФОНДОВЕ 2004 2005 2006 2007 

ДОБРОВОЛЕН ПФ 9.91% 9.31% 6.77% 12.46% 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПФ 10.62% 10.77% 6.58% 11.66% 

УНИВЕРСАЛЕН ПФ 11.46% 10.92% 7.34% 14.21% 
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Доходност от инвестиране  на  средствата  в УПФ  за  
последните  24 месеца  на  годишна  база
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По данни на Комисията за финансов надзор доходността от управлението на 

активите на пенсионните фондове постигната за последните 24 месеца на годишна база 

е: 



по 
ред ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ДПФ УПФ ППФ 

1 ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 11,38% 9,83% 10,47%
2 ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 16,47% 15,22% 16,95%
3 ПОК "ДСК-РОДИНА" АД 13,80% 12,32% 13,06%
4 ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 10,17% 9,56% 9,52%
5 "АЙ ЕН ДЖИ" ПОД ЕАД 13,01% 11,52% 12,16%
6 ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 20,31% 16.06% 15.51%
7 ПОД "ЛУКОЙЛ ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ" АД 12,46% 14,21% 11,66%
8 "БЪДЕЩЕ" АД 20,40% 14,06% 15,32%

 

С цел преструктуриране на портфейлите увеличихме инвестирането в акции, 

които се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа. Основните ни покупки са акции, в 

които според направени предварителни проучвания има потенциал за растеж, както и 

инвестиции в договорни фондове. Това доведе до преструктуриране на портфейла и 

чувствително повишаване на доходността и в трите фонда, сравнени с доходността през 

2006 година. Макар, че акциите са значително по – рисков инструмент за инвестиции /в 

сравнение с ДЦК и корпоративни и ипотечни облигации/, в този момент те се оказаха 

подходяща и разумна инвестиция, която успя в известна степен да компенсира 

предходните спадове на доходността.  

 

ДОХОДНОСТ НА "ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЛУКОЙЛ ГАРАНТ БЪЛГАРИЯ" ЗА 2007 ГОД.
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До края на месец септември пазарът на акции като цяло беше „Бичи”, т.е. 

възходящ, но от месец октомври 2007 година, тенденцията се обърна и цените 

чувствително започнаха да се понижават, особено през месец ноември 2007 година, 

което се отрази неблагоприятно на целия капиталов пазар, когато и доходността на 

фондовете управлявани от ПОД „Лукойл Гарант - България” АД беше най – ниска. Към 

края на годината пазарът на акции беше силно волатилен с преобладаващ негативен 

тренд, което поражда опасения за нови корекции. Очакванията на повечето инвеститори 

са, че отправна точка за обръщане на негативния тренд на БФБ ще бъдат положителните  

данни от годишните отчети на публичните компании. От друга страна липсата на свежи 
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ресурси и изтеглянето на големи средства на чужди инвеститори, както и опасения за 

задълбочаване на кризата на световните борси може да доведе до трайно преобладаващ  

„Мечи” пазар в краткосрочен и средносрочен аспект. Тревожен сигнал е и отказа на част 

от планираните IPO, както у нас така и на международните борси, но според 

анализаторите инвеститорите не са склонни да влагат парите си в първични предлагания 

заради вероятността от стопяване на средства. 

Тези сигнали ни карат да бъдем по - предпазливи в очакванията си за нивото на 

доходността през следващия отчетен период и отново да бъдем настроени за 

инвестиране при умерено ниво на риск. 

 
 
V. ПРИХОДИ, РАЗХОДИ, ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

ДРУЖЕСТВОТО 
 

 

Получените от ПОД “Лукойл Гарант – България” АД приходи през 2007 год. са в 

размер на 3 648 хил. лв., от които: 
хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ 2006 2007 
Промяна 

сума % 

Приходи от дейността: 1 594.00 2 971.00 1 377.00  86.39 

Финансови приходи: 363.00 633.00 270.00  74.38 

Други: 8.00 44.00 36.00  450.00 

ОБЩО 1 965.00 3 648.00 1 683.00  85.65 

 

 

 

По фондове, приходите от дейността са реализирани както следва от: 
хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ 2006 2007 
Промяна 

сума % 
Универсален ПФ: 721.00 1 282.00 561.00  77.81 

Професионален ПФ: 387.00 515.00 128.00  33.07 

Доброволен ПФ: 486.00 1 174.00 688.00  141.56 

ОБЩО 1 594.00 2 971.00 1377.00  86.39 
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В зависимост от източника им приходите от дейността са както следва: 
хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ ДПФ ППФ УПФ ОБЩО 
Удръжки от 

осигурителните вноски: 
308.00 248.00 838.00  1 394.00 

Инвестиционна такса: 826.00 259.00 387.00  1472.00 

Встъпителна такса: 21.00 0.00 0.00  21.00 

Други такси: 19.00 8.00 57.00  84.00 

ОБЩО 1 174.00 515.00 1 282.00  2 971.00 

 

 

 

Отчетените през годината разходи са в размер на 2 694 хил. лв., от които: 
хил. лева

ПОКАЗАТЕЛИ 2006 2007 
Промяна 

сума % 
Разходи за дейността: 1 671.00 1 823.00 - 152.00  9.10  
Финансови разходи: 40.00  387.00  - 347.00  867.50  

Специализирани резерви: 184.00  418.00  - 234.00  127.17  
Други: 12.00  66.00  - 54.00  450.00  
ОБЩО 1 907.00 2 694.00 - 787.00  41.27  

 

 

 

 

Изплатените през годината възнаграждения на ръководните органи на 

Дружеството в това число на Изп. директор, Прокурист, Управителен и Надзорен съвет 

възлизат на 286 хил. лв., което е с 1 хил. лв. по-малко в сравнение с изплатените през 

2006 год. средства в размер на 287 хил. лв. 

Дружеството завърши годината със счетоводна печалба в размер на 955 

хил.лева. Заделените резерви за покриване на минималната доходност за 

задължителните фондове са в размер на 418 хил. лв. и амортизации на дълготрайни 

активи в размер на 65 хил. лв.. Приходите от дейността са в размер на 3 648 хил.лв., а 

разходите 2 694 хил.лева. Резултатът от дейността ни през 2007 година е печалба в 

размер на 955 хил.лева. 
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ОТЧЕТ ЗА  ДОХОДИТЕ 
сравнение 2006 - 2007 година 

                        
№ 
по 
ред 

Наименование на разходите 2006 2007 
Сравнение № 

по 
ред 

Наименование на приходите 2006 2007 
Сравнение 

Сума % Сума % 

А. Разходи за дейността         А. Приходи от дейността         

І. Разходи по икономически 
елементи 1 671  1 823  -152 -9.10 І. Нетни приходи 1 594  2 971 1 377 86.39 

1 Разходи за материали 95  82  13 13.68 1 Приходи от ДПФ 486  1 174 688 141.56 

2 Разходи за външни услуги, в т.ч. 503  570  -67 -13.32 2. Приходи от ППФ 387  515 128 33.07 

 - реклама 24  24  0 0.00 3 Приходи от УПФ 721  1 282 561 77.81 

 - за инвестиционни посредници 1  1  0          

 - за банки попечители 48  48  0 0.00         

 - за осигурителни посредници 104  141  -37 -35.58 ІІ. Финансови приходи 350  603 253 72.29 
3 Разходи за амортизации 90  65  25 27.78 1. Лихви 265  260 -5 -1.89 

4 Разходи за възнаграждения 822  912  -90 -10.95 2. Приходи от дялово участие, в т.ч. 0  0 0 0.00 

5 Разходи за осигуровки  124  149  -25 -20.16  - дивиденти 0  0 0 0.00 

6 Други разходи, в т.ч. 37  45  -8 -21.62 3. Приходи от операции с ценни книжа 76  299 223 293.42 

 - обезценка на активи 0  0  0 0.00 4. Приходи от операции с чужда валута 1  0 -1 0.00 

 - провизии 0  0  0 0.00 5 Други, в т.ч.  8  44 36 450.00 

          - инвестиционни имоти 0  0 0 0.00 

ІІ. Суми с корективен характер 12  66  -54 -450.00         

1. Балансова стойност на продадени 
активи 0  44  -44 0.00 ІІІ. Приходи от инвест. на спец.резерви 21  74 53 252.38 

2. Р-ди за придобиване и 
ликвидация 0  0  0 0.00 1. Лихви 15  21 6 40.00 

3. Други суми с корективен характер 12  22  -10 -83.33 2. Приходи от дялово участие, в т.ч. 0  0 0 0.00 

          - дивиденти 0  0 0 0.00 

ІІІ. Разходи за у-ние на собствени 
средства 20  345  -325 -1 

625.00 3. Приходи от операции с ценни книжа 6  53 47 783.33 

1 Лихви 0  0  0 0.00 4. Приходи от операции с чужда валута 0  0 0 0 

2 Разходи по операции с ценни 
книжа 14  344  -330 -2 

357.14 5 Други, в т.ч.  0  0 0 0 

3 Разходи по операции с чужда 
валута 6  1  5 83.33  - инвестиционни имоти 0  0 0 0 

4 Други, в т.ч.  0  0  0 0.00         

 - инвестиционни имоти 0  0  0 0.00 ІV. Освободени резерви за гарант. на 
мин. дох. 0  0 0 0 

         1 На УПФ 0  0 0 0 

ІV. Разходи за инвест. на 
спец.резерви 20  42  -22 -110.00 2 НА ППФ 0  0 0 0 

1 Лихви 0  0  0          

2 Разходи по операции с ценни 
книжа 18  42  -24 -133.33         

3 Разходи по операции с чужда 
валута 2  0  2 0.00         

4 Други, в т.ч.  0  0  0          

 - инвестиционни имоти 0  0  0          

Б. Общо разходи за дейността  1 723  2 276  -553 -32.10 Б. Общо приходи за дейността  1 965  3 648 1 683 85.65 
В. Печалба от дейността  242  1 372  1 130 466.94 В. Загуба от дейността  0  0 0 0.00 

V. Заделени специализирани 
резерви 184  418  -234 -127.17         

1 Пенсионен резерв за УПФ 0  0  0 0.00         

2 Пенсионен резерв за ДПФ 0  0  0 0.00         

3 Резерв за гарант. на мин. 
доходност за УПФ 117  294  -177 -151.28         

4 Резерв за гарант. на мин. 
доходност за ППФ 67  124  -57 -85.07         

VІ. Извънредни разходи 0  0  0 0.00 V. Извънредни приходи 0  0 0 0.00 
Г. Общо разходи 1 907  2 694  -787 -41.27 Г. Общо приходи 1 965  3 648 1 683 85.65 
Д. Счетоводна печалба 58  954  896 1 544.83 Д. Счетоводна Загуба 0  0 0 0.00 
VІІ. Разходи за данъци 0  -1  1 0.00         

Е. Печалба 58  955  897 1 546.55 Е. Загуба 0  0 0 0.00 
 Всичко (Г+V+Е) 1 965  3 648  -1 683 -85.65  Всичко (Г+Е) 1 965  3 648 1 683 85.65 

 
 



ПЕРСПЕКТИВИ И ЦЕЛИ 
Основна цел пред ръководството на Дружеството през 2008 год. ще бъде 

запазване и увеличаване на пазарния дял на Дружеството, в контекста на променената 

конкурентна среда. В тази връзка особено важно за нас през 2008 год. ще продължава да 

бъде инвестирането на средства в развитието на собствената регионална мрежа за 

обслужване на осигурените в управляваните от Дружеството пенсионни фондове лица. 

Усилията ни ще бъдат насочени към адекватно инвестиране на средствата на 

осигурените лица в зависимост от условията на финансовия пазар не само в България, а 

в световен аспект, с оглед постигането на добра доходност при разумни нива на риска. 

Средносрочна цел е достигането на адекватна възвръщаемост на акционерния 

капитал в следващите 3-5 години.  
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ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  17 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

Баланс 
 
 Пояснение 2007 2006
  ’000 лв ’000 лв
   
Активи    
Нетекущи активи    
Нематериални активи 5 1 16
Материални активи 6 66 142
Финансови активи  8 300 5
Активи по отсрочени данъци 9 7 -
  374 163
   
Текущи активи    
Финансови активи 10 5 234 3 772
Вземания 11 85 45
Вземания от свързани лица 25.3 74 96
Други текущи активи 12 50 19
Парични средства  13 146 343
  5 589 4 275
   
Общо активи  5 963 4 438
   
 

 
Изготвил: ____________________ 
                   /Елена Йорданова/ 

Изпълнителен 
директор:____________________ 
                  /Кирил Червенков/ 

  
  
Дата: 15 Февруари 2008 г. Прокурист:____________________ 

                  /Сава Стойнов/ 
  
  
Заверил:  ____________________ 
                  /Д-р Мариана Михайлова/ 

Заверил:  ____________________ 
                  /Марий Апостолов/ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него. 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  18 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

 

Баланс 
 
 Пояснение 2007 2006
  ’000 лв ’000 лв
   
Собствен капитал    
Акционерен капитал 14.1 5 000 5 000
Неразпределена печалба /(Натрупана 
загуба) 

 (139) (1 094)

Общо собствен капитал  4 861 3 906
    
Пенсионни резерви 15 801 383
   
Текущи пасиви   
Задължения 16 32 44
Задължения към свързани лица 25.3 166 -
Задължения към персонала и 
осигурителни институции 

18.2 90 101

Други задължения 17 13 4
  301 149
Общо пасиви  301 149
   
Общо собствен капитал, пенсионни 
резерви и пасиви 

 5 963 4 438

 
 
Изготвил: ____________________ 
                   /Елена Йорданова/ 

Изпълнителен 
директор:____________________ 
                  /Кирил Червенков/ 

  
  
Дата: 15 Февруари 2008 г. Прокурист:____________________ 

                  /Сава Стойнов/ 
  
  
Заверил:  ____________________ 
                  /Д-р Мариана Михайлова/ 

Заверил:  ____________________ 
                  /Марий Апостолов/ 

  

 
 
 
 
 

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него. 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  19 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

Отчет за доходите 
 

 

 
Изготвил: ____________________ 
                   /Елена Йорданова/ 

Изпълнителен 
директор:____________________ 
                  /Кирил Червенков/ 

  
  
Дата: 15 Февруари 2008 г. Прокурист:____________________ 

                  /Сава Стойнов/ 
  
  
Заверил:  ____________________ 
                  /Д-р Мариана Михайлова/ 

Заверил:  ____________________ 
                  /Марий Апостолов/ 

  

 

 Пояснение 2007 2006
  ’000 лв ’000 лв
   
Приходи от пенсионно осигурителна 
дейност 

19 2 971 1 594

Административни разходи 20 (1 796) (1 634)
Резултат от пенсионно осигурителна 
дейност 

 1 175 (40)

   
Промяна на пенсионни резерви  (418) (184)
   
Печалба/(загуба) от продажба на 
нетекущи активи 

21 - -

Печалби/(загуби) за финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата, нетно 

22 233 321

Други финансови приходи/(разходи), 
нетно 

23 (36) (39)

Резултат за периода преди данъци от 
дейността 

 954 58

   
Разходи за данъци, нетно 24 1 -
Нетен резултат за периода  955 58
   



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  20 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

Отчет за паричните потоци 
 
 Пояснение 2007 2006

  ’000 лв ’000 лв

Оперативна дейност    
Парични постъпления от пенсионни фондове  3 159 1 573
Парични плащания към пенсионни фондове  - (11)
Постъпления от търговски контрагенти  3 13
Плащания към търговски контрагенти  (546) (508)
Плащания, свързани с комисионни на осигурителни 
посредници 

 (141) (104)

Плащания към персонал и осигурителни институции  (1 073) (975)
Плащания за данъци  (23) -
Нетен паричен поток от оперативна дейност  1 379 (12)
  
Инвестиционна дейност  
Придобиване на материални активи  (22) (17)
Придобиване на финансови активи  (5 561) (4 589)
Постъпления от продажба на финансови активи  3 748 4 013
Получени лихви  309 273
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност  (1 526) (320)
  
Финансова дейност    
Други парични потоци от финансова дейност  (49) (47)
Нетен паричен поток от финансова дейност  (49) (47)
  
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на парични 
средства 

 (1) -

Нетно увеличение/(намаление) на парични 
средства 

 (197) (379)

Парични средства и еквиваленти в началото на 
периода 

 343 722

Парични средства и еквиваленти в края на периода 13 146 343

 
Изготвил: ____________________ 
                   /Елена Йорданова/ 

Изпълнителен 
директор:____________________ 
                  /Кирил Червенков/ 

  
  
Дата: 15 Февруари 2008 г. Прокурист:____________________ 

                  /Сава Стойнов/ 
  
Заверил:  ____________________ 
                  /Д-р Мариана Михайлова/ 

Заверил:  ____________________ 
                  /Марий Апостолов/ 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  21 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

Отчет за промените в собствения капитал 
 
 

 
 
 
Изготвил: ____________________ 
                   /Елена Йорданова/ 

Изпълнителен 
директор:____________________ 
                  /Кирил Червенков/ 

  
  
Дата: 15 Февруари 2008 г. Прокурист:____________________ 

                  /Сава Стойнов/ 
  
  
Заверил:  ____________________ 
                  /Д-р Мариана Михайлова/ 

Заверил:  ____________________ 
                  /Марий Апостолов/ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всички суми са в ’000 лв Основен 
капитал

Неразпре-
делена печалба 

/(Натрупана 
загуба) 

Общо 
собствен 
капитал

Салдо към 1 януари 2006 г. 5 000 (1 152) 3 848
  
Печалба за годината до 31 декември 2006 г. - 58 58
   
Салдо към 31 декември  2006 г. 5 000 (1 094) 3 906
  
Печалба за годината до 31 декември 2007 г. - 955 955
  
Салдо към 31 декември  2007 г. 5 000 (139) 4 861

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него. 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  22 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

 
Отчет за промените в пенсионно-осигурителните резерви 

 
 

 
 
 

 
Изготвил: ____________________ 
                   /Елена Йорданова/ 

Изпълнителен 
директор:____________________ 
                  /Кирил Червенков/ 

  
  
Дата: 15 Февруари 2008 г. Прокурист:____________________ 

                  /Сава Стойнов/ 
  
  
Заверил:  ____________________ 
                  /Д-р Мариана Михайлова/ 

Заверил:  ____________________ 
                  /Марий Апостолов/ 

  

 
 
 
 
 
 
 

Всички суми са в ’000 лв Резерв 
минимална 
доходност 

ППФ

Резерв 
минимална 
доходност 

УПФ 

Общо 
пенсионно-

осигурителни 
резерви

Салдо към 1 януари 2006 г. 102 97 199
  
Изменение на пенсионно- 
осигурителните резерви 

67 117 184

  
Салдо към 31 декември  2006 г. 169 214 383
  
Изменение на пенсионно- 
осигурителните резерви 

124 294 418

  
Салдо към 31 декември  2007 г. 293 508 801

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него. 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  23 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

 
Пояснения към финансовия отчет 
 
 

1 Обща информация 
 
Пенсионноосигурително дружество „Лукойл Гарант - България” АД има за основна 
дейност допълнително пенсионно осигуряване. 
 
ПОД “Лукойл Гарант - България” АД (Дружеството, ПОД) е регистрирано като 
акционерно дружество в гр. София. Седалището и адресът на управление на 
Дружеството е гр.София, бул.”Черни връх” №59а, и адрес за кореспонденция София, 
бул. „Тодор Александров” 42. 
 
Съгласно изискванията на законодателство в България, Дружеството получава лиценз 
№ 09 от Държавната агенция за осигурителен надзор (ДАОН), вече преименувана на 
Комисия за финансов надзор (КФН) през 2000 г. Лицензът позволява на Дружество да 
създаде и управлява три пенсионни фонда –“Лукойл Гарант България - Доброволен 
пенсионен фонд ”, “Лукойл Гарант България - Универсален пенсионен фонд ” и 
“Лукойл Гарант България - Професионален пенсионен фонд ”. 
 
Дружеството е с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет. 
 
Надзорен съвет в състав: 
Михаил Бережной – Председател 
Валентин Златев 
Игор Кузьмин 
Диана Дамянова 
Анна Събева 
 
Управителен съвет в състав: 
Цветанка Крумова - Председател 
Кирил Червенков 
Мартин Ганев 
Александър Величков 
Атанас Зайков 
 
Дружеството отговаря имуществено пред осигурените лица за загуби, настъпили в 
резултат на недобросъвестно изпълнение на своите задължения по отношение на 
представляването и управлението на Фондовете. 
 
Дружеството гарантира изпълнението на задълженията си към осигурените лица с 
капитала и активите си.  
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Фондовете дължат на Дружеството определени такси и удръжки, определени съгласно 
Правилниците им. 
 
Основни данни за ПОД „Лукойл Гарант – България” 
АД за 2007 г. 

`000 лв

Приходи от услуги, в т.ч. по фондове:  2 971
ДПФ 1 174
ППФ 515
УПФ 1 282
Активи 5 963
Нетен резултат след данъци  955
 
 
Дружеството има сключени договори за инвестиционно посредничество с: 
"Българска пощенска банка" АД 

- ИП „Елана” АД 

- „Капман” АД 

- Първа Финансова Брокерска Къща ООД 

- „Райфайзенбанк” (България) АД 

- „Ти Би Ай Инвест” ЕАД 

- „Търговска банка на Гърция (България) АД 

- Финансова къща „Карол” АД 

- „УниКредит Булбанк”АД 

- ИП ”Реал Финанс”АД 

 
Банка  попечител е „Стопанска и инвестиционна банка” АД, гр.София ; 
 
Броят на осигурените лица във Фондовете, управлявани от ПОД “Лукойл Гарант - 
България” АД е над 150 хиляди души. 
 
„Лукойл Гарант България - Доброволен пенсионен фонд”, ДПФ  
 
Фондът е вписан в по ф.д. No 703/2001 при Софийски градски съд. 
 
Фондът е отделно юридическо лице, което се представлява при взаимоотношенията 
си с трети лица от г-н Кирил Червенков и г-н Сава Стойнов. 
 
Фондът е създаден за неопределен срок.  
 
Фондът не отговаря с активите си за задълженията и за загубите на Дружеството, което 
го управлява и представлява. 
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Осигурителни и пенсионни договори 
 
Фондът извършва допълнително доброволно пенсионно осигуряване за лична 
допълнителна доброволна пенсия. Покритите осигурителни случаи са: старост, 
инвалидност и смърт. Всяко физическо лице, навършило 16 години може доброволно 
да се осигурява или да бъде осигурявано. 
 
Пенсионните схеми, които се предлагат, са разработени на предварително определени 
осигурителни вноски.  
 
Осигурителните вноски за доброволно осигуряване могат да бъдат за сметка на самото 
лице и/или работодател и/или друг осигурител. 
 
Отделните пенсионните схеми са: 
- индивидуална пенсионна схема – на основата на еднократни или периодични 

вноски за сметка на осигуреното лице; 
- колективна пенсионна схема – на основата на еднократни или периодични вноски 

за сметка на друг осигурител или работодател; 
 
Допълнителните пенсии са срочни, като вида на пенсията и срока на нейното 
получаване се посочват в пенсионния договор при придобиване на право на 
допълнителна пенсия. 
 
Плащанията са под формата на: 
- допълнителни пенсии за старост и инвалидност; 
- еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида; 
- изплащане на наследствена пенсия; 
- еднократно или разсрочено изплащане на наследниците на остатъка от средствата 

по индивидуалната партида на осигурените лица или пенсионера. 
 
Осигурителният договор се прекратява в следните случаи: 
- при смърт на осигурения; 
- когато осигуреното лице прехвърли в полза на трето лице или друг пенсионен 

фонд цялата сума, натрупана в неговата индивидуална партида; 
- при изтегляне на цялата сума, натрупана по неговата индивидуална партида; 
 
Доходността от инвестирането на активите на „Лукойл Гарант България - Доброволен 
пенсионен фонд” за периода 30.12.2005 год- 28.12.2007 г. е 12,46% на годишна база 
(по данни на КФН).  
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Основни данни за „Лукойл Гарант България – ДПФ” 
за 2007 г. 

`000 лв

Постъпили вноски през периода 6 193
Изтеглени суми през периода 3 590
Удържани такси и комисионни 1 174
Доход за разпределение, в т.ч 8 259
На осигурените лица 7 433
Всичко активи, в т.ч. 
На осигурени лица 47 436
Задължения към осигурените лица, в т.ч. 
дългосрочни 45 499
 
„Лукойл Гарант България - Професионален пенсионен фонд”, ППФ 

Фондът е вписан по ф.д. № 14692/2000 г. при Софийски градски съд. 
 
Фондът е отделно юридическо лице, което се представлява при взаимоотношенията 
си с трети лица от г-н Кирил Червенков и г-н Сава Стойнов. 
 
Фондът е създаден за неопределен срок.  
 
Фондът не отговаря с активите си за задълженията и за загубите на Дружеството, което 
го управлява и представлява. 
 
Основният принцип, по които се извършва осигуряването, е капиталовопокривен 
принцип на базата на дефинирани осигурителни вноски. Осигурителните вноски са 
за сметка на работодателя. Размерът на осигурителните вноски се определя ежегодно 
със Закона за бюджета на ДОО. Осигуряването в ППФ е задължително за лица, които 
работят в условията на I и II категория труд.  
 
Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е за срочна професионална 
пенсия за ранно пенсиониране. Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се 
получава отделно и независимо от пенсиите от Държавното обществено осигуряване.  
 
Покритите рискове са старост и смърт.  
 
Осигурителните договори са безсрочни. 
 
Осигурителни и пенсионни договори 
 
Осигурените лица в професионален пенсионен фонд  имат право на срочна 
професионална пенсия за ранно пенсиониране. Професионалната пенсия  за ранно 
пенсиониране се получава до момента на придобиване на право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО.  
 
Осигурените лица във Фона имат право на : 
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- срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при 
условията на І и ІІ категория труд съобразно категорията труд. 

- еднократно изплащане до 50% от средствата натрупани по индивидуална партида 
сума при пожизнено загубена работоспособност над 70.99 на сто. 

-  еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната 
партида сума на наследници на починал осигурен или на пенсионер на фонда; 

 
Размерът на професионалната пенсия за ранно пенсиониране се изчислява на 
основата на: 
- натрупаните средства по индивидуалната партида;  
- срокът на получаване на пенсията;  
- техническия лихвен процент, одобрен от зам.председателя на Комисията за 

финансов надзор. 
 
При придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по дял Първи на 
КСО преди изтичане на срока, за който е отпусната професионалната пенсия, с 
последната пенсия на осигуреното лице се изплаща и остатъкът на средствата в 
индивидуалната осигурителна партида. 
 
Осигурителният договор се прекратява при следните случаи: 
- при смърт на осигуреното лице; 
- при подписване на действителен договор за осигуряване в професионален 

пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, който е 
сключен след получаване съгласие от Дружеството за промяна на участието на 
осигуреното лице. 

 
Осигуряването се осъществява с месечни парични осигурителни вноски. Размерът им 
се определя в Кодекса за социалното осигуряване като процент от осигурителния 
доход. 
 
За 2007 г. те са: 7 на сто – за лицата, работещи при условията на I категория труд и 12 
на сто – за лицата, работещи при условията на II категория труд. 
 
Доходността от инвестирането на активите на „Лукойл Гарант България - 
Професионален пенсионен фонд” за периода 30.12.2005 год- 28.12.2007 г. е 11.66%% 
на годишна база (по данни на КФН).  
 
Основни данни за „Лукойл Гарант България – ППФ” 
за 2007 г. 

`000 лв

Постъпили вноски през периода 4 970
Удържани такси и комисионни 515
Доход за разпределение 4 861
Всичко активи 29 723
Задължения към осигурените лица, в т.ч. 
дългосрочни 29 305
 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  28 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

„Лукойл Гарант България - Универсален пенсионен фонд”, УПФ 

„Лукойл Гарант България - Универсален пенсионен фонд” е вписан по ф.д. № 
2661/2001 при Софийски градски съд. 
 
Фондът е отделно юридическо лице, което се представлява при взаимоотношенията 
си с трети лица от г-н Кирил Червенков и г-н Сава Стойнов. 
 
Фондът е създаден за неопределен срок.  
 
Фондът не отговаря с активите си за задълженията и за загубите на Дружеството, което 
го управлява и представлява. 
 
Осигуряването в „Лукойл Гарант България – УПФ” дава правото на лична пожизнена 
пенсия, която се получава отделно и независимо от пенсията от Държавно 
обществено осигуряване по Част първа на Кодекса за социално осигуряване и от 
допълнителната доброволна пенсия по реда на Част Втора, дял Втори от КСО. 
 
Осигуряването във Фонда се извършва за лица родени след 31.12.1959 г., ако са 
осигурени при условията и по реда на част първа от КСО. 
 
Основният принцип, по който се извършва осигуряването е капиталопокривен, на 
база на дефинирани осигурителни вноски. 
 
Осигурителни и пенсионни договори 
 
Осигуряването за лична допълнителна пожизнена пенсия за старост се извършва въз 
основа на договор, сключен между Дружеството и осигурените лица за участие във 
фонда – при избор на УПФ от осигуреното лице, както и в резултат на служебно 
разпределение, осъществено от НОИ. 
 
Право на придобиване на лична допълнителна пенсия за старост от универсален 
пенсионен фонд възниква, когато лицето придобие право на пенсия за  осигурителен 
стаж и възраст при условията на част първа от Кодекса за социално осигуряване или 5 
години преди навършване на възрастта за получаване на пенсия от Държавното 
обществено осигуряване по желание на осигуреното лице, при положение, че 
натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускането на такава 
пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж 
и възраст по чл.68, ал.1-3. 
 
Осигурените лица във Фонда имат право на: 
- допълнителна пожизнена пенсия за старост след придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст по Част първа на КСО; 
- допълнителна пожизнена пенсия за старост пет години преди навършване на 

възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по 
чл.68, ал.1-3 от КСО при условие, че натрупаните средства по индивидуалната му 
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партида позволяват отпускане на пенсия в размер не по-малък от размера на 
минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1-3 от КСО; 

- еднократно изплащане до 50 на сто от натрупаната по индивидуалната партида 
сума при пожизнено загубена работоспособност над 70,99%; 

- еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната по индивидуалната партида 
сума на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер на Фонда. 

 
Размерът на личната пожизнена допълнителна пенсия за старост се определя на 
основата на: 
- натрупаните средства по индивидуалната партида; 
- техническия лихвен процент; 
- биометрични таблици. 
 
Техническият лихвен процент и биометричните таблици се одобряват от заместник 
председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление 
“Осигурителен надзор”. 
 
Осигурителният договор се прекратява в следните случаи: 

- при смърт на осигуреното лице; 
- при подписване на действителен договор за осигуряване в универсален 

пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, 
който е сключен след получено съгласие от Дружеството за промяна на 
участието на осигуреното лице; 

- при изтегляне или прехвърляне на цялата сума, натрупана по партидата. 
 
Осигуряването се осъществява с месечни парични осигурителни вноски. Размерът им 
е определен в Кодекса за социално осигуряване като процент от осигурителния доход, 
за 2007 г. те са: 5 на сто от дохода на осигуреното лице, като сумата се разпределя 65% 
за сметка на осигурителя и 35% за сметка на осигуреното лице. 
 
Доходността от инвестирането на активите на „Лукойл Гарант България - 
Универсален пенсионен фонд” за периода 30.12.2005 год- 28.12.2007 г. е 14,21% % на 
годишна база (по данни на КФН).  
 
 
Основни данни за „Лукойл Гарант България – УПФ” за 
2007 г. 

`000 лв

Постъпили вноски през периода 16 754
Удържани такси и комисионни 1 282
Доход за разпределение 8 281
Всичко активи   50 850
Задължения към осигурените лица,  в т.ч. 
дългосрочни 50 808
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2 Основа за изготвяне на финансовите отчети 
 
Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в съответствие с Международните 
стандарти за финансови отчети (МСФО), разработени и публикувани от Комитета по 
Международни счетоводни стандарти (КМСС) и приети от ЕС. 
 
Финансовият отчет към 31 декември 2007 г. (включително сравнителната информация 
към 31 декември 2006 г.) е одобрен и приет от Управителния съвет на 04 Март 2008 г.  
 

3 Промени в счетоводната политика 
 
3.1 Общи положения 

 
Дружеството е приело да прилага за първи път МСФО 7 Финансови инструменти: 
Оповестяване през 2007 г. Стандартът е приложен ретроспективно, т. е с корекция на 
позициите към 2006 г. и тяхното представяне. Сравнителната информация за 2006 г., 
представена в този финансов отчет следователно се различава от тази,  публикувана 
във финансовия отчет към 31 декември 2006 г.   
 
Други стандарти или разяснения, валидни за отчети, изготвени съобразно 
изискванията на МСФО, не са влезли в сила през текущата финансова година.  
 
Значителните ефекти в текущия, миналите или бъдещи периоди, произтичащи от 
прилагането за първи път на гореспоменатия стандарт по отношение на представяне, 
признаване и оценка на сумите, са представени в следващите пояснителни бележки. 
Преглед на стандартите и разясненията, приложими задължително за Дружеството в 
бъдещи периоди, са представени в Пояснение 3.4. 
 
3.2  Промени в МСС 1 Представяне на финансовите отчети    

 
В съответствие с промените в МСС 1 Дружеството сега оповестява основните цели на 
мениджмънта, политиките и процедурите за управление на капитала във всеки 
годишен финансов отчет. Необходимите оповестявания във връзка с тази промяна в 
МСС 1 са направени в Пояснение 28. 
 
3.3 Прилагане на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване 

 
Прилагането на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване е задължително за 
отчетни периоди, започващи от 1 януари 2007 г. или от по-късна дата. Новият 
стандарт замества и променя изискванията за оповестяване според МСС 32 Финансови 
инструменти: Представяне и оповестяване и е приложен ретроспективно от 
Дружеството във финансовите отчети. Всички оповестявания, свързани с финансови 
инструменти, включително сравнителната информация, са актуализирани и отразяват 
новите изисквания. По-специално финансовите отчети на Дружеството включват 
следната информация: 
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 Анализ на чувствителността, отразяващ излагането на пазарен риск на 
финансовите инструменти на Дружеството, и  

 Анализ на падежите за активите и пасивите, като и двата анализа се изготвят 
към датата на баланса.  

 
Прилагането за първи път на МСФО 7 не е довело до корекции на парични потоци, 
нетните приходи или балансови позиции от предходни периоди. 
 
3.4 Стандарти и разяснения, които не се прилагат от Дружеството 

 
Следните нови стандарти и разяснения, които предстои да станат задължителни, не са 
приложени във финансовите отчети на Дружеството за 2007 г.  
 
Стандарт или разяснение В сила за отчетни 

периоди започващи 
на или след

  
МСФО 8 Оперативни сегменти 1 януари 2009 г.
МСС 23 Разходи по заеми (променен 2007) 1 януари 2009 г.
КРМСФО 11 МСФО 2 Транзакции с групови и собствени 
акции 1 март 2007 г.
КРМСФО 12 Споразумение за концесионна услуга 1 януари 2008 г.
КРМСФО 13 Програми лоялни клиенти  1 юли 2008 г.
КРМСФО 14 МСС 19 Таван на активите за дефинирани 
доходи, минимални изисквания за финансиране и тяхното 
взаимодействие  1 януари 2008 г.
 
Базирайки се на прилаганите счетоводни политики, ръководството на Дружеството не 
очаква значително отражение върху финансовите отчети на Дружеството след 
влизането в сила на разясненията.  
 
Дружеството не възнамерява да прилага тези промени от по – ранна дата.  
 

4 Счетоводна политика 
 
4.1 Общи положения 

 
Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови 
отчети, са представени по-долу. 
 
Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципите за оценка за всеки вид 
активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МСФО. Базите за оценка са оповестени 
подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовите отчети. Финансовите 
отчети са изготвени при спазване на принципа за действащо дружество.  
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Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените финансови отчети са 
използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на 
информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовите 
отчети, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и 
допускания. 
 
4.2 Сделки в чуждестранна валута 

Отделните елементи на финансовите отчети на Дружеството се оценяват във валутата 
на основната икономическа среда, в която предприятието извършва дейността си 
(“функционална валута”). Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в 
български лева (лв). Това е функционалната валута и валутата на представяне на 
Дружеството. 
 
Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в 
отчетната валута на Дружеството 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, са отразени в Отчета за 
доходите. 
 
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките 
на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския 
лев бе фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След 
въвеждането на еврото българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение  
1EUR = 1.95583 лв. 
 
4.3 Приходи и разходи 

 
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на 
получаване възнаграждение. Приход се признава при изпълнението на услугата или 
при прехвърлянето на риска върху клиента. Пенсионното дружество признава като 
приходи таксите от Доброволния Пенсионен Фонд (ДПФ), Универсалния Пенсионен 
Фонд (УПФ) и Професионалния Пенсионен Фонд (ППФ). 
 
Пенсионноосигурителното дружество признава като приход такса в размер на 10% от 
реализираната доходност от ДПФ. Доходността се разпределя на дневна база, като 
90% е за осигурените лица в ДПФ и 10% за управленски услуги, извършвани от ПОД. 
От всяка получена в ДПФ вноска се удържа 5% такса, която също е за 
пенсионноосигурителното дружество. Такса в размер на 10 лв. се събира и от 
встъпителните вноски в ДПФ за откриване на нова партида на лица, решили да се 
осигурят за първи път в ДПФ. При изтегляне на средства таксата е в размер на 10% от 
сумата, но не повече от 10 лева. . 
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Дружеството събира инвестиционна такса в размер на 1% от нетните активи 
съответно на УПФ и ППФ, както и такса върху всяка вноска в размер на 5% от 
получените вноски в тези фондове. При прехвърляне на средствата на осигурени в 
УПФ и ППФ лица във фондове, управлявани от други пенсионноосигурителни 
дружества се събира такса в размер на 20 лв. от партидите на тези лица. 
 
При продажба на активи, приходът се признава, когато са изпълнени следните 
условия: 

• значителните рискове и ползи от собствеността са прехвърлени върху 
купувача; 

• не е запазено продължаващо участие в управлението на активите или 
ефективен контрол върху тях; 

• сумата на прихода може да бъде надеждно оценена; 
• вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени; 
• направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат 

надеждно да бъдат оценени.  
 
Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато 
резултатът от сделката може надеждно да се оцени.   
 
Оперативните разходи се признават в Отчета за доходите в момента на ползване на 
услугата или към датата на тяхното възникване. Приходи и разходи за лихви се 
отчитат на принципа на начислението. Получените дивиденти се признават в момента 
на тяхното разпределение.  
 
4.4 Нематериални нетекущи активи 

 
Нематериалните нетекущи активи се оценяват първоначално по себестойност. В 
случаите на самостоятелно придобиване тя е равна на покупната цена, както и всички 
платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с 
подготовка на актива за експлоатация. При придобиване на нематериален актив в 
резултат на бизнескомбинация, себестойността му е равна на справедливата му 
стойност в деня на придобиването. 
 
Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. 
цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. 
Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в Отчета за доходите за 
съответния период.  
 
Последващите разходите, които възникват във връзка с нематериалните активи след 
първоначалното признаване, се признават в Отчета за доходите в периода на тяхното 
възникване, освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от 
първоначално предвидените бъдещи икономически изгоди и когато тези разходи 
могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. В тези случаи разходите се 
добавят към себестойността на актива. 
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Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения 
полезен срок на годност на отделните активи, както следва: 
 

• софтуер  5 години 
• други   6,7 години 

 
Избраният праг на същественост за нематериалните нетекущи активи на Дружеството 
е в размер на 500.00 лв. (петстотин) 
 
4.5 Нетекущи материални активи 

 
Нетекущите материални активи се оценяват първоначално по себестойност, 
включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на 
актива в работно състояние.   
 
Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. 
цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. 
Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в Отчета за доходите за 
съответния период.  
 
Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят 
към балансовата сума на актива, когато е вероятно дружеството да има икономически 
ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив.  
Всички други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са 
направени. 
 
Нетекущите материални активи придобити при условията на финансов лизинг, се 
амортизират на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством 
сравнение с подобни активи или на база стойността на лизинговия договор, ако 
неговият срок е по-кратък.  
 
Амортизацията на материалните нетекущи активи се начислява, като се използва 
линейният метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както 
следва: 
 

• Транспортни средства 5 години 
• Стопански инвентар   6,7 години 
• Компютри   5 години 
• Други    6,7 години 

 
Избраният праг на същественост за материалните нетекущи активи на Дружеството е в 
размер на 500.00 лв. (петстотин) 
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4.6 Отчитане на лизинговите договори 

 
В съответствие с изискванията на МСС 17 (рев 2006), правата за разпореждане с актива 
се прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя в случаите, в които 
лизингополучателят понася съществените рискове и възнаграждения от собствеността 
на наетия актив.   
 
Активът се завежда в баланса на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности 
– справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните 
лизингови плащания. В баланса се отразява и съответното задължение по финансов 
лизинг, независимо от това дали част от лизинговите плащания се дължат авансово 
при сключване на договора за финансов лизинг.   
 
Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и 
намаление на неплатеното задължение по финансов лизинг.  
 
Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в 
съответствие с изискванията на МСС 16 или МСС 38.   
 
Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови договори. 
Оперативните лизингови плащания се признават като разходи по линейния метод.  
Разходи, свързани с поддръжка и застраховки, се отразяват като разходи в Отчета за 
доходите към момента на възникването им.  
 
4.7 Oбезценка на активите на Дружеството 

 
При изчисляване на обезценката Дружеството дефинира най-малката разграничима 
група активи, за които могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци – 
единица, генерираща парични потоци. В резултат на това някои от активите подлежат 
на тест за обезценка на индивидуална база, а други на база единица, генерираща 
парични потоци.  
 
Всички активи и единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка, 
когато събития или промяна в обстоятелства индикират, че тяхната балансова 
стойност може да не бъде възстановена. 
 
Когато възстановимата стойност на даден актив или единица, генерираща парични 
потоци, е по-ниска от съответната балансова стойност, последната следва да бъде 
намалена до размера на възстановимата стойност на актива. Това намаление 
представлява загуба от обезценка. За да определи възстановимата стойност, 
ръководството на Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за 
всяка единица, генерираща парични потоци, и определя подходящия дисконтов 
фактор с цел калкулиране на настоящата стойност на тези парични потоци. Данните, 
използвани  при  тестването за обезценка, са пряко свързани с последния одобрен 
прогнозен бюджет на Дружеството, коригиран при необходимост, за да бъде 
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изключено влиянието на бъдещи реорганизации и значителни подобрения на 
активите. Дисконтовите фактори се определят по отделно за всяка една единица, 
генерираща парични потоци, и отразяват рисковия профил, оценен от ръководството 
на Дружеството. 
 
Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се разпределят в 
намаление на балансовата сума на активите от тази единица в следния ред: първо 
върху положителната репутация, отнасяща се за единицата и след това върху 
останалите активи, пропорционално на балансовата им стойност. Призната в минал 
период обезценка се възстановява, ако възстановимата стойност на единицата, 
генерираща парични потоци, надвишава нейната балансова стойност. 
 
4.8 Финансови активи 

 
Финансовите активи, с изключение на хеджиращите инструменти, включват следните 
категории финансови инструменти:  

• заеми и вземания:; 
• финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или 

загубата; 
• финансови активи на разположение за продажба. 

 
Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с 
която са придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му 
на оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в Отчета за доходите или 
директно в собствения капитал на Дружеството.  
 
Финансовите активи се признават на датата на уреждането. 
 
При първоначално признаване на финансов актив Дружеството го оценява по 
справедливата стойност. Разходите по сделката, които могат да бъдат отнесени 
директно към придобиването или издаването на финансовия актив, се отнасят към 
стойността на финансовия актив или пасив.  
 
Отписването на финансов актив се извършва, когато Дружеството загуби контрол 
върху договорните права, които съставляват финансовия актив – т.е. когато са изтекли 
правата за получаване на парични потоци, или е прехвърлена значимата част от 
рисковете и изгодите от собствеността. Тестове за обезценка се извършват към всяка 
дата на изготвяне на баланса, за да се определи дали са налице обективни 
доказателства за наличието на обезценка на конкретни финансови активи или групи 
финансови активи.  
 
Заеми и вземания са недеривативни финансови инструменти с фиксирани плащания, 
които не се търгуват на активен пазар. Заемите и вземанията последващо се оценяват 
по амортизирана стойност като се използва методът на ефективната лихва, намалена с 
размера на обезценката. Всяка промяна в стойността им се отразява в Отчета за 
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доходите за текущия период. По-голямата част от търговските и други вземания на 
Дружеството спадат към тази категория финансови инструменти. Дисконтиране не се 
извършва, когато ефектът от него е незначителен. 
 
Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към 
датата на баланса или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът 
няма да изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по 
групи, които се определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, 
както и от други кредитни рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът 
на обезценката се определя на базата на исторически данни относно непогасени 
задължения на контрагенти за всяка идентифицирана група. 
 
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, са 
активи, които са държани за търгуване или са определени като финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата при първоначалното им 
признаване. По дефиниция всички деривативни финансови активи, освен ако не са 
специално определени като хеджиращи инструменти, попадат в тази категория. 
Дружеството не притежава други финансови инструменти, които  попадат в тази 
категория.  
 
Всяка печалба или загуба, произтичаща от деривативни финансови инструменти, е 
базирана на промени в справедливата стойност, която се определя от транзакции на 
активен пазар или посредством оценъчни методи при липсата на такъв.  
 
Инвестициите по справедлива стойност в печалбата или загубите се отчитат по цена 
на придобиване, включваща разходите по осъществяване на сделката. 
 
След първоначално признаване всички финансови активи по справедливата стойност 
в печалбата или загубата се оценяват по справедливата им стойност, с изключение на 
онези инструменти, за които няма пазарни котировки на активен пазар и чиято 
справедлива стойност не може да бъде надеждно определена, и които се отчитат по 
цена на придобиване намалена със загуби от обезценка. 
 
Справедливата стойност на финансовите инструменти се определя към края на всеки 
месец на база пазарни котировки на цената им към края на последния работен ден, без 
в нея да се включват разходите по осъществяване на сделката. В случай, че такива 
котировки не съществуват, справедливата стойност на финансовите активи се 
определя чрез ценообразуващи модели или чрез техники на дисконтиране на 
паричните потоци. 
 
Финансови активи на разположение за продажба, са онези финансови активи, които 
не са кредити и вземания възникнали в предприятието, инвестиции, държани до 
падеж, или финансови активи, отчитани по справедлива стойност като печалба или 
загуба. Финансовите активи от тази категория последващо се оценяват по справедлива 
стойност, с изключение на тези, за които няма котировки на пазарната цена на 
активен пазари чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно определена. 
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Последните се оценяват по амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен 
процент или по себестойност, в случай че нямат фиксиран падеж. Промените в 
справедливата им стойност се отразяват в собствения капитал, нетно от данъци. 
Натрупаните печалби и загуби от финансови инструменти на разположение за 
продажба се включват в Отчета за доходите за отчетния период, когато финансовият 
инструмент бъде продаден или обезценен.  
 
4.9 Хеджиране 

 
При хеджиране на парични потоци се изисква специфично счетоводно третиране на 
деривативите, определени за хеджиращи инструменти. При отчитане на хеджирането 
следва да се спазват строги изисквания по отношение на документацията, 
вероятността на възникване, ефективността на хеджирането и надеждността на 
оценката. Всички други деривативни финансови инструменти се отчитат по 
справедлива стойност в печалбата или загубата. 
 
В степента, до която хеджирането е ефективно, промените в справедливата стойност 
на деривативите, определени като хеджращи инструменти при хеджиране на парични 
потоци, са отчитат в собствения капитал и се прехвърлят в печалбата или загубата при 
пекратяването на хеджиращите взаимоотношения (обикновено, когато се осъществи 
хеджираната транзакция). Когато хеджирана позиция се отрази на печалбата или 
загубата за текущия период, всяка печалба, призната в предходни периоди в 
собствения капитал, се прехвърля в Отчета за доходите. Ако нефинансов актив или 
пасив е признат в резултат на хеджирана транзакция, печалбите и загубите, признати в 
предходни периоди в собствения капитал, се включват в тяхната първоначална 
оценка. Ако не се очаква да бъде извършена дадена прогнозирана транзакция или 
хеджиращият инструмент е станал неефективен, всяка свързана с него печалба или 
загуба, призната в собствения капитал, незабавно се прехвърля в Отчета за доходите.  
 
Всички деривативни финансови инструменти, използвани за хеджиране, 
първоначално се оценяват по справедлива стойност на датата на сделката и 
последващо се отчитат по справедлива стойност в баланса.   
 
4.10 Данъци върху дохода 

 
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения или вземания 
от бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на 
баланса. Те са изчислени в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни 
правила за облагане на дохода за периода, за който се отнасят, на база на облагаемия 
финансов резултат за периода. Всички промени в данъчните активи или пасиви са 
признати като елемент от разходите за данъци в Отчета за доходите.   
 
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики. 
Това включва сравнение между балансовата сума на активите и пасивите и тяхната 
съответна данъчна основа. В съответствие с изискванията на МСС 12 не се признават 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  39 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

отсрочени данъци  във връзка с репутация, временни разлики, свързани с акции в 
дъщерни дружества и съвместно контролирани предприятия, ако обратното 
проявление на тези разлики може да бъде контролирано от Дружеството и е вероятно, 
че обратното проявление на тези разлики няма да се случи в близко бъдеще. 
Съществуващи данъчни загуби се оценяват по отношение на налични критерии за 
признаване във финансовите отчети преди да бъде отразен актив по отсрочени 
данъци. Такъв се признава, когато съществува вероятност за реализирането му 
посредством бъдещи данъчни печалби.   
 
Пасиви по отсрочени временни разлики се признават в пълен размер. Активи по 
отсрочени временни разлики се признават само до степента, че съществува вероятност 
те да бъдат усвоени чрез бъдещи данъчни печалби. 
 
За определяне на размера на активите и пасивите по отсрочени данъци се прилагат 
данъчни ставки, които се очаква да бъдат валидни през периода на тяхната 
реализация.  
 
Значителна част от промените в отсрочените данъчни активи или пасиви се отразяват 
като компонент на разхода за данък в Отчета за доходите за периода. Промяната в 
отсрочените данъчни активи или пасиви, дължаща се на промяна в справедливата 
стойност на активи или пасиви, която е отразена директно в капитала (такива като 
преоценка на земя) се отразяват директно в собствения капитал.   
 
4.11 Пари и парични еквиваленти 

 
Дружеството отчита като пари и парични еквиваленти наличните пари в брой, 
парични средства по банкови сметки, депозити, краткосрочни и високоликвидни 
инвестиции, които са лесно обръщаеми в паричен еквивалент и съдържат 
незначителен риск от промяна в стойността си.  
 
4.12 Пенсионни резерви 

 
Дружеството заделя пенсионни резерви за гарантиране на минимална доходност, 
свързана с дейността на фондовете по допълнително задължително пенсионно 
осигуряване, съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО). 
Пенсионните резерви, които са формирани до момента, представляват 1 % (един) от 
активите на тези фондове. Натрупаните резерви следва да се инвестират, съгласно 
изискванията на КСО. 
 

4.13 Собствен капитал и плащания на дивиденти 

 
Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на 
емитираните акции. 
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Финансовият резултат включва текущия финансов резултат от Отчета за доходите и 
натрупаните печалби и непокрити загуби от минали периоди. 
 
4.14 Пенсионни и други задължения към персонала 

 
Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на 
служителите след напускане или други дългосрочни възнаграждения и планове за 
възнаграждения след напускане или под формата на компенсации с акции, или с 
дялове от собствения капитал.  
 
Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са 
включени в текущи пенсионни и други задължения към персонала по недисконтирана 
стойност, която Дружеството очаква да изплати в резултат на тяхното неизползване.  
 
4.15 Финансови пасиви 

 
Финансовите пасиви включват търговски и други задължения. 
 
Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за 
плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или 
договорно задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие 
при потенциално неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, се 
признават като финансови разходи в Отчета за доходите. 
 
Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и 
впоследствие се оценяват по амортизируема стойност, намалена с плащания по 
уреждане на задължението. 
 
Дивидентите, платими на акционерите на Дружеството, се признават, когато 
дивидентите са одобрени на Събрание на акционерите. 
 
4.16 Други провизии, условни активи и условни пасиви 

 
Провизиите, представляващи текущи задължения на Дружеството, произтичащи от 
минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от изходящ 
паричен поток от ресурси, се признават като задължения на Дружеството.  
Провизиите се признават тогава, когато са изпълнени следните условия:  

• Дружеството има сегашно задължения в резултат от минали събития 
• има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим поток 

ресурси за да бъде уредено задължението 
• може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението  

 
Сумата, призната като провизия, представлява най-добрата приблизителна оценка на 
изходящите парични потоци от ресурси, необходими за уреждането на настоящото 
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задължение към датата на баланса. При определянето на тази най-добра 
приблизителна оценка Дружеството взима под внимание рисковете и степента на 
несигурност, съпътстваща много от събитията и обстоятелства, както и ефекта от 
промяната на стойността на паричните средства във времето, когато те имат 
значителен ефект.   
 
Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение на Дружеството се 
признават като отделен актив. Този актив, обаче, не може да надвишава стойността на 
съответната провизия.  
 
Провизиите се преразглеждат към всяка балансова дата и стойността им се коригира, 
така че да отрази най-добрата приблизителна оценка към датата на баланса.  
 
В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток ресурси 
в резултат на текущо задължение, такова задължение не се признава, освен ако не става 
въпрос за бизнес комбинация.  
 
Дружеството не признава условни активи, тъй като признаването им може да има за 
резултат признаването на доход, който може никога да не бъде реализиран.   
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5 Нематериални активи 
 
 

 Софтуер
‘000 лв

Лицензии
‘000 лв

Други 
‘000 лв 

Общо
‘000 лв

  
Отчетна стойност 72 125 10 207
Натрупана амортизация  (64) (93) (7) (164)
Балансова стойност към 1 
януари 2006 г. 

8 32 3 43

  
Отчетна стойност 72 125 10 207
Натрупана амортизация  (71) (112) (8) (191)
Балансова стойност към 
31 декември 2006 г. 

1 13 2 16

  
Отчетна стойност 61 125 11 197
Натрупана амортизация  (61) (125) (10) (196)
Балансова стойност към 
31 декември 2007 г. 

- - 1 1

 
 Софтуер

‘000 лв
Лицензии

‘000 лв
Други 
‘000 лв 

Общо
‘000 лв

  
Балансова стойност към 1 
януари 2006 г. 

8 32 3 43

Амортизация (7) (19) (1) (27)
Балансова стойност към 
31 декември 2006 г. 

1 13 2 16

  
Отписани активи (1) - - (1)
Амортизация - (13) (1) (14)
Балансова стойност към 
31 декември 2007 г. 

- - 1 1
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6 Материални активи 
 
 Транспортни 

средства
’000 лв 

Компютърно
оборудване

’000 лв 

Стопански 
инвентар 

‘000 лв 

Общо
‘000 лв

  
Отчетна стойност 143 228 39 410
Натрупана амортизация  (50) (149) (23) (222)
Балансова стойност 1 
януари 2006 г. 

93 79 16 188

  
Отчетна стойност 143 244 40 427
Натрупана амортизация  (76) (181) (28) (285)
Балансова стойност 31 
декември 2006 г. 

67 63 12 142

  
Отчетна стойност 47 204 39 290
Натрупана амортизация  (44) (146) (34) (224)
Балансова стойност 31 
декември 2007 г. 

3 58 5 66

 
Балансовата стойност на нетекущите материални активи, представени във финансовия 
отчет към 31 декември 2007 г., е изчислена както следва: 
 
 Транспортни 

средства
’000 лв 

Компютърно
оборудване

’000 лв 

Стопански 
инвентар 

‘000 лв 

Общо
‘000 лв

     
     
Балансова стойност 1 
януари 2006 г. 

93 79 16 188

Новопридобити активи - 16 1 17
Амортизация за периода (26) (32) (5) (63)
Балансова стойност 31 
декември 2006 г. 

67 63 12 142

  
Новопридобити активи  
- отделно придобити - 21 1 22
Отписани активи отчетна 
стойност 

(95) (61) (3) (159)

Отписани активи 
амортизация 

51 60 1 112

Амортизация за периода (20) (25) (6) (51)
Балансова стойност 31 
декември 2007 г. 

3 58 5 66
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7 Оперативен лизинг 
 
Бъдещите минимални плащания по оперативния лизинг на Дружеството са както 
следва: 
 
 До 1 

година
От 1 до 5 
години

Над 5 
години 

Общо

 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв

  

Към 31 декември 2006 г. 92 92 - 184
Към 31 декември  2007 г. 92 - - 92
 
Договорите за оперативен лизинг не съдържат клаузи за условни плащания или 
опции за подновяване или последващо закупуване, клаузи, свързани с рязко покачване 
на цената, както и ограничения, свързани с дивиденти, последващ лизинг или 
допълнителни задължения. 
 

8 Нетекущи финансови активи 
 
Всички суми, признати в Баланса, се отнасят към категория Финансови активи на 
разположение за продажба. 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
Акции  300 5
 300 5
 
Справедливата стойност на тези инвестиции не може да бъде определена надеждно и 
затова те са отразени в баланса на Дружеството по цена на придобиване.  
 

9 Отсрочени данъчни активи и пасиви 
 
Отсрочените данъци възникват в резултат на временни разлики и неизползвани 
данъчни загуби, и  могат да бъдат представени като следва: 
 
 2007 2006 
 Отсрочени 

данъчни 
активи

Отсрочени 
данъчни 
пасиви

Отсрочени 
данъчни 
активи 

Отсрочени 
данъчни 
пасиви

 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
Текущи пасиви  
Пенсионни и други 
задължения към персонала 

7 - - -

Общо 7 - - -



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  45 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

За повече информация относно разходите за данъци на Дружеството вижте 
Пояснение 24. 
 

10 Текущи финансови активи 
 
Всички сумите, признати в Баланса, се отнасят към категория Финансови активи по 
справедлива стойност в печалбата или загубата - държани за търгуване  
 
Текущите финансови активи по видове са както следва: 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
ДЦК 517 380
Корпоративни облигации 96 21
Акции  2 342 -
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми 135 -
Банкови депозити 2 144 3 371
 5 234 3 772
 
Сумите представени в баланса на Дружеството са определени на база публикувани 
пазарни цени на съответните ценни книжа на активен пазар. 
 
Текущите финансови активи са финансови активи на собствени средства и текущи 
активи на специализираните резерви, създадени съгласно Кодекса за социалното 
осигуряване за покриване на минималната доходност на допълнителните 
задължителни пенсионни фондове и са както следва: 
 
10.1 Текущи финансови активи на собствени средства 

 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
ДЦК - 18
Корпоративни облигации 62 -
Акции  2 223 -
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми - -
Банкови депозити 2 144 3 371
 4 429 3 389
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10.1.1 Корпоративни облигации 
 
- В евро 
  
Емитент  Емисия   Лихвен 

процент
Справедл

ива 
стойност

Падеж Номинал  Пазарна 
стойност 

  ‘000 лв ‘000 лв  ‘000 лв 
Петрол АД XS0271812447 8.375% 26.10.2011 EUR 413 62
 
10.1.2 Акции 
 
 2007
 ‘000 лв
Българско речно плаване АД 65
Централна кооперативна банка АД 2 155
Трейс груп АД 3
   2 223
 
10.1.3 Банкови депозити 

 
Банка  Лихвен 

процент
Падеж Вид 

валута
Номинал  Сума на 

депозита 
  ‘000 лв
Интернешънъл Асет банк АД 7.50% 10.04.2008 EUR 1 090 2 142
Интернешънъл Асет банк АД 7.50% 10.04.2008 BGN 2 2
  2 144
 
10.2 Текущи финансови активи на специализирани резерви 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
ДЦК 517 362
Корпоративни облигации 34 21
Акции  119 -
Акции и дялове в колективни инвестиционни схеми 135 -
 805 383
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10.2.1 ДЦК 
 
Емисия  Лихвен 

процент 
Падеж Вид 

валута
Номинал Пазарна 

стойност 
  ‘000 лв
BG2040403219 6.000% 11.10.2018 EUR 40 000 87
BG2040005212 4.250% 12.01.2015 BGN 28 846 29
BG2040004215 5.200% 04.02.2014 BGN 114 296 121
BG2030106111 2.750% 08.02.2009 BGN 135 900 135
BG2030006113 3.000% 25.01.2011 BGN 150 000 145
  517

 
10.2.2 Корпоративни облигации 
 
- В лева  
 
Емитент  Емисия  Лихвен 

процент
Падеж Вид 

валута
Номинал  Пазарна 

стойност 
      ‘000 лв 
Петрол АД BG2100013031 8.375% 20.11.2008 BGN 200 21
 
- В евро 
 
Емитент  Емисия  Лихвен 

процент
Падеж Вид 

валута
Номинал  Пазарна 

стойност 
      ‘000 лв 
Петрол АД XS0271812447 8.375% 26.10.2011 EUR 87 13
 
10.2.3 Акции 
 
 2007
 ‘000 лв
Българско речно плаване АД 58
Корпоративна търговска банка АД 61
  119
 
10.2.4 Акции и дялове на колективни инвестиционни схеми 
 
Емитент  Справедлива стойност
 2007
 ‘000 лв
ДФ Синергон профит 135
  135
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11 Вземания  
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Вземания, свързани с инвестиции  40 45
Търговски вземания 45 -
 85 45
 
Балансовата стойност на търговските вземания се счита за разумна приблизителна 
оценка на справедливата им стойност. 
 
Всички търговски вземания на Дружеството са проверени за индикации за обезценка.  
Търговските вземания са дължими в срок от 90 дни и не съдържат ефективна лихва.   
 
11.1 Вземания, свързани с инвестиции  

 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Акции на „Монбат” АД - 45
Акции на „Енемона” АД 40 -
 40 45
 

12 Други текущи активи 
 
   2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Предоставени аванси 26 14
Данъци за възстановяване 17 -
Други вземания 7 5
 50 19
   

13 Парични средства и еквиваленти 
 
Паричните средства включват следните компоненти: 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Парични средства в брой и в банки 146 343
 146 343
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14 Собствен капитал 
14.1 Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 5 000 на брой обикновени акции 
с номинална стойност в размер на 1 000 лв за акция. Всички акции са с право на 
получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от Общото 
събрание на акционерите на Дружеството. 
 
 2007 2006
 Бр. Бр.
   
Издадени и напълно платени акции:  
- в началото на годината 5 000 5 000
- издадени през годината - -
Акции  издадени и напълно платени  
към 31 декември  

5 000 5 000

Общо акции, оторизирани към 31 декември  5 000 5 000
 
Списъкът на основните акционери на Дружеството е представен както следва:  
 2007 2007 2006 2006
 Брой акции % Брой акции %
  
НО „Лукойл Гарант” Русия - - 4 230 84.60
„Химиимпорт инвест” АД 4 230 84.60 - -
„Лукойл Нефтохим Бургас” АД 150 3.00 150 3.00
„Лукойл България” ЕООД 150 3.00 150 3.00
„Интернешънъл Асет Банк” АД 470 9.40 470 9.40

5 000 100.00 5 000 100.00
 

15 Пенсионни резерви 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
Резерв за гарантиране на минимална доходност ППФ  293 169
Резерв за гарантиране на минимална доходност УПФ  508 214
 801 383
 

16 Задължения 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
Текущи задължения към осигурителни посредници 27 11
Търговски задължения 5 33
 32 44
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16.1 Търговски задължения 

 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
„Лукойл България” ЕООД 4 3
„Мобилтел” АД 1 1
„Сибанк” АД - 2
„ДМТ продукт-Панайотов” ЕООД - 16
Други - 11
 5 33
 
Не са представени справедливи стойности на търговските и други задължения, тъй 
като поради краткосрочния им характер, ръководството на Дружеството счита, че 
стойностите, по които те са представени в баланса, отразяват тяхната справедлива 
стойност.  
 

17 Други задължения 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Данъчни задължения 3 2
Други задължения 10 2
 13 4
 

18 Персонал 
18.1 Разходи за персонала 

Разходите за възнаграждения на персонала включват: 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
Разходи за заплати (912) (822)
Разходи за социални осигуровки (149) (124)
Разходи за персонал (1 061) (946)
 
18.2 Задължения към персонала и осигурителни институции 

 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
Задължения за възнаграждения  22 52
Задължения по неизползван отпуск 62 49
Задължения за осигуровки 6 -
 90 101
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19 Приходи от пенсионно осигурителна дейност 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
Приходи от пенсионно осигурителна дейност 2 971 1 594
 2 971 1 594
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
Приходи от такси УПФ 1 282 721
Приходи от такси ППФ 515 387
Приходи от такси ДПФ 1 174 486
 2 971 1 594
 
Приходите от такси по видове са както следва: 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
Приходи от такси УПФ  
Инвестиционна такса 387 208
Такси върху вноските 838 476
Такси за прехвърляне в друг фонд 57 37
 1 282 721
Приходи от такси ППФ  
Инвестиционна такса 259 190
Такси върху вноските 248 194
Такси за прехвърляне в друг фонд 8 3
 515 387
Приходи от такси ДПФ  
Инвестиционна такса 826 182
Такси върху вноските 308 266
Такси за прехвърляне в друг фонд 4 3
Встъпителна такса 21 17
Такса при теглене 15 18
 1 174 486
 2 971 1 594

20 Административни разходи 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
Разходи за материали (82) (95)
Разходи за външни услуги (380) (362)
Разходи за комисионни на посредници (141) (104)
Разходи за персонала                                                    18.1 (1 061) (946)
Разходи за амортизация на нефинансови активи (65) (90)
Други разходи (67) (37)
 (1 796) (1 634)
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21 Печалба / (загуба) от продажба на нетекущи активи 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Приходи от продажба  44 -
Балансова стойност на продадените нетекущи активи (44) -
Печалба /(загуба) от продажба на нетекущи активи - -
 

22 Печалба/(загуба) за финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата 

 
Всички финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или 
загубата са класифицирани като държани за търгуване. 

 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Приходи от промяна в справедливата стойност  315 38
Разходи от промяна в справедливата стойност  (386) (32)
Положителен резултат от продажба на финансови 
активи 

37 44

Отрицателен резултат от продажба на финансови 
активи 

- -

Приходи от лихви  268 278
Приходи от дивиденти  - -
Положителни валутно-курсови разлики - 1
Отрицателни валутно-курсови разлики (1) (8)
 233 321
 

23 Други финансови приходи/(разходи), нетно 
 
Другите финансови приходи и разходи не включват приходи от лихви и разходи за 
лихви, валутно-курсови разлики и дивиденти, произтичащи от промяната в 
справедливата стойност на финансови инструменти, отчитани по справедлива 
стойност. Следните суми са включени в Отчета за доходите за периода: 
 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
Приходи от лихви, свързани с:  
- разплащателни сметки 13 2
Други (49) (41)
 (36) (39)
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24 Разходи за данъци 

 
Очакваните разходи за данъци, базирани на ефективната данъчна ставка в размер на  
10 % (2006 г.: 15 %) и действително признатите данъчните разходи в Отчета за 
доходите могат да бъдат равнени както следва: 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
   
Печалба/(загуба) за периода преди данъци 954 58
Данъчна ставка 10 % 15 %
Очакван разход за данък (96) (9)
 
Намаление на финансовия резултат за данъчни 
цели 

108 27

- свързани с инвестиции 7 -
- отписани активи 4 -
- данъчни загуби 88 12
- признати разходи по неизползвани отпуски 2 3
- други  7 12
Увеличения  на финансовия резултат за данъчни 
цели 

(18) (18)

- разходи представляващи доходи на ФЛ (3) -
- отписани активи (5) -
- разходи по натрупващи се неизползвани отпуски (4) (5)
- други непризнати за данъчни цели разходи (6) (13)
Текущ разход за данък, нетно (6) -
 
Отсрочени данъчни разходи/приходи в резултат от: 7 -
- възникване и обратно проявление на временни  
разлики 

7 -

Действителен разход за данък, нетно 1 -
 
Вижте Пояснение 9 по отношение на отсрочените данъчни активи и пасиви. 
 

25 Сделки със свързани лица 
 
Като сделки със свързаните лица на Дружеството са класифицирани извършени през 
годината сделки с „Лукойл Гарант България - УПФ”, „Лукойл Гарант България - 
ППФ”, „Лукойл Гарант България - ДПФ” и ключов управленски персонал на 
Дружеството. 
 
Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при 
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. 
Разчетните суми обикновено се изплащат по банков път.  
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25.1 Сделки с УПФ, ППФ, ДПФ 

 
 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв

„Лукойл Гарант България - УПФ”  
- приходи от такси 1 282 721
  
„Лукойл Гарант България - ППФ”  
- приходи от такси 515 387
  

„Лукойл Гарант България - ДПФ”  
- приходи от такси 1 174 486
  
 
25.2 Сделки с ключов управленски персонал 

Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи: 

 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Краткосрочни възнаграждения  
- заплати (286) (287)
- разходи за социални осигуровки (4) (4)
 (290) (291)
 
25.3 Салда към края на годината 

 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
  
Вземания от:  
- УПФ 42 22
- ППФ 25 18
- ДПФ 7 56
 74 96
Задължения към:  
- УПФ - -
- ППФ - -
- ДПФ 166 -
 - управленски персонал 22 52
 188 52

 
 
 
 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  55 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

 
26 Условни активи и условни пасиви 

 
През годината не са предявявани правни искове към Дружеството. ПОД „Лукойл 
Гарант – България” АД е страна по едно дело, образувано по жалба на Дружеството 
срещу наложени имуществени санкции в размер на 40 хил.лв. 
 

27 Политика по управление на риска 
 
27.1 Търговски операции 

 
Фондовете набират парични средства от осигурените лица, които се управляват от 
ПОД в съответствие с утвърдената инвестиционна политика и изискванията на 
пенсионното законодателство. ПОД управлява различните видове риск по отношение 
на търговските операции с финансови инструменти.  
 
Кредитен риск 
 
При управление на кредитния риск ПОД наблюдава риска от неизпълнение на 
ангажименти от страна на контрагенти при операции с финансови инструменти.  
 
При наблюдението на рисковата експозиция се отчитат колебанията в справедливата 
стойност на финансовите инструменти. Дружеството осъществява управлението на 
риска като оперира само с контрагенти, притежаващи висок кредитен рейтинг и 
когато е необходимо изисква обезпечения.  
 
Пазарен риск 
 
Всички търгуеми финансови инструменти са изложени на пазарен риск, който 
представлява рискът от повишаване или намаляване на тяхната пазарна стойност в 
следствие на бъдещи промени в пазарните условия. Финансовите инструменти се 
оценяват по справедлива стойност и всички промени в пазарните условия се отразяват 
директно в Отчета за доходите.  
 
Дружеството управлява притежаваните от него финансови инструменти, отчитайки 
променящите се пазарни условия. Експозициите към пазарен риск се управляват в 
съответствие с утвърдените лимити, съобразени с изискванията на пенсионното 
законодателство.  
 
27.2 Нетърговски операции  

 
По-долу са представени различните рискове, на които Дружеството е изложено в 
резултат на нетърговските си операции, както и подхода, възприет за управлението 
им.  
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Матуритетна структура 
 
В следващите таблици е представен анализ към 31.12.2007 г. и 31.12.2006 г. по 
матуритетна структура според остатъчния срок на падеж на активите и пасивите на 
Дружеството.  
 

31.12.2007 г. До 3 м. 3 м.-6 м. 6 м.-1 г. 1 г.-5 г. Над 5 г. Без 
матуритет

Общо

 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
Парични средства 
в каса и банка 

146 - - - - - 146

Срочни депозити - 2 144 - - - - 2 144
ДЦК - - - 280 237 - 517
Корпоративни 
облигации 

- - 21 75 - - 96

Акции  - - - - - 2 342 2 342
Акции и дялове в 
колективни 
инвестиционни 
схеми 

- - - - - 135 135

Вземания от 
свързани лица 

74 - - - - - 74

Вземания  85 - - - - - 85
Други нетекущи 
активи 

- - - - - 374 374

Други текущи 
активи 

50 - - - - - 50

Общо активи 355 2 144 21 355 237 2 851 5 963
 
 

31.12.2007 г. До 3 м. 3 м.-6 м. 6 м.-1 г. 1 г.-5 г. Над 5 г. Без 
матуритет

Общо

 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
   

Търговски 
задължения 

32 - - - - - 32

Задължения към 
свързани лица 

166 - - - - - 166

Задължения към 
персонала и 
осигурители 

90 - - - - - 90

Други 
задължения 

13 - - - - - 13

Общо пасиви 301 - - - - - 301
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31.12.2006 г. До 3 м. 3 м.-6 м. 6 м.-1 г. 1 г.-5 г. Над 5 г. Без 

матуритет
Общо

 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
   

Парични 
средства в каса и 
банка 

343 - - - - - 343

Срочни депозити - 1 990 1 381 - - - 3 371
ДЦК - - - 380 - - 380
Корпоративни 
облигации 

- - - 21 - - 21

Вземания от 
свързани лица 

96 - - - - - 96

Вземания  45 - - - - - 45
Други нетекущи 
активи 

- - - - 163 163

Други текущи 
активи 

19 - - - - - 19

Общо активи 503 1 990 1 381 401 - 163 4 438
 

31.12.2006 г. До 3 м. 3 м.-6 м. 6 м.-1 г. 1 г.-5 г. Над 5 г. Без 
матуритет

Общо

 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
   

Търговски 
задължения 

44 - - - - - 44

Задължения към 
персонала и 
осигурители 

101 - - - - - 101

Други 
задължения 

4 - - - - - 4

Общо пасиви 149 - - - - - 149
 
Пазарен риск 
 
Лихвен риск 
Дейностите по управление на риска имат за цел оптимизирането на нетния доход от 
лихви при дадени пазарни лихвени равнища в съответствие с бизнес стратегиите на 
ПОД. Процедурите по управление на лихвения риск се прилагат от гл.т. на 
чувствителността на Дружеството спрямо промени в лихвените равнища.  
 
Действителният ефект зависи от множество фактори, които включват степента, в 
която плащанията се осъществяват по-рано или по-късно от договорената дата, както 
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и от промените в лихвения процент, породени от чувствителността спрямо 
различните периоди или валути.  
 
Следващите таблици обобщават чувствителността към промените на номиналните 
лихвени проценти на активите на Дружеството към 31.12.2007 и 31.12.2006 г. 
 
31.12.2007 г. Лихвен % Лихвоносни Безлихвени Общо
 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
   

Парични средства в каса и 
банка 

- 145 1 146

Срочни депозити 7.500  2 144 - 2 144
ДЦК от 2.750  

до 6.000 
517 - 517

Корпоративни облигации 8.375 96 - 96
Акции  - - 2 342 2 342
Акции и дялове в 
колективни инвестиционни 
схеми 

- - 135 135

Вземания - - 159 159
Други нетекущи активи - - 374 374
Други текущи активи - - 50 50
Общо активи  2 902 3 061 5 963
  
 
31.12.2006 г. Лихвен % Лихвоносни Безлихвени Общо
 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
  

Парични средства в каса и 
банка 

- 340 3 343

Срочни депозити от 7.500 до 
8.300 

3 371 - 3 371

ДЦК от 2.750 до 
6.000 

380 - 380

Корпоративни облигации 8.375 21 - 21
Вземания - - 141 141
Други нетекущи активи - - 163 163
Други текущи активи - - 19 19
Общо активи  4 112 326 4 438
 
Валутен риск 
Дружеството е изложено на валутен риск при сключването на сделки в чуждестранна 
валута.  
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В резултат от въвеждането на Валутен борд в България, българския лев е фиксиран 
към еврото. Тъй като валутата, използвана във финансовите отчети, е български лев, 
разликите отразени в тях се влияят от промените на обменния курс при валутите, 
различни от евро.  
 
Политиката по управление на валутния риск, осъществявана от Дружеството, е да не 
се извършват значителни операции и да не се поддържат отворени позиции в 
чуждестранна валута, различна от евро, поради което и нетните валутните курсови 
разлики са незначителни.  
 
31.12.2007 г. Позиции в 

лева
Позиции в 

евро
Общо

 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
 

Парични средства в каса и 
банка 

146 - 146

Срочни депозити 2 2142 2 144
ДЦК 430 87 517
Корпоративни облигации 21 75 96
Акции  2 342 - 2 342
Акции и дялове в 
колективни инвестиционни 
схеми 

135 - 135

Вземания 159 - 159
Други нетекущи активи 347 - 347
Други текущи активи 50 - 50
Общо активи 3 659 2 304 5 963
 
31.12.2006 г. Позиции в 

лева
Позиции в 

евро
Общо

 ‘000 лв ‘000 лв ‘000 лв
Парични средства в каса и 
банка 

343 - 343

Срочни депозити 2 3 369 3 371
ДЦК 289 91 380
Корпоративни облигации 21 - 21
Вземания 141 - 141
Други нетекущи активи 163 - 163
Други текущи активи 19 - 19
Общо активи 978 3 460 4 438
 
 
 
 
 



ПОД „Лукойл Гарант – България” АД  60 
Финансов отчет 
31 декември 2007 г. 
 

 

27.3 Категории финансови активи и пасиви   

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да  
бъдат представени в следните категории: 
 

 
28 Политика и процедури за управление на капитала 

 
Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са: 

• да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува 
като действащо предприятие  

• да спазва регулаторните изисквания  
• да осигури адекватна рентабилност за акционерите 

 
Дружеството следи съставът и структурата на собствения капитал (капиталова база) и 
минималните ликвидни средства на Дружеството и управляваните от него фондове за 
допълнително пенсионно осигуряване. 
 
Съгласно изискванията на КСО пенсионноосигурителното дружество трябва да 
разполага по всяко време със собствен капитал (капиталова база) в размер не по-малък 
от 50 на сто от минималния капитал, който е определен в размер на 5 млн. лева. 
 
Пенсионноосигурителното дружество трябва да разполага постоянно с ликвидни 
средства в размер, не по-малък от текущите задължения на дружеството. 
 
В следващата таблица е представено определянето на капиталовата база и ликвидните 
средства и постигнатите съотношения към 31.12.2007 г. 
 

 2007 2006
 ’000 лв  ’000 лв
Нетекущи активи 
Финансови активи на разположение за продажба 300 5
 
Текущи активи 
Финансови активи, държани за търгуване (отчитат 
се по справедлива стойност в печалбата или 
загубата) 

5 234 3 772

Кредити и вземания 185 155
Пари и парични средства 146 343
 
Текущи пасиви 
Кредити и вземания  198 44
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29 Събития след датата на баланса 

 
Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между 
датата на съставяне на баланса и датата на одобрението от Управителния съвет за 
публикуването на финансовия отчет – 04 Март 2008 г.   
 

 2007 2006
 ‘000 лв ‘000 лв
А. Минимален размер на капитала по чл.121в, ал.2 от КСО 5 000 5 000
Б. Размер на собствения капитал (капиталова база) 4 838 3 881
1. Първичен капитал   3 883 3 823
1.1. Внесен капитал 5 000 5 000
1.2. Премийни резерви - -
1.3. Фонд „Резервен” по ТЗ - -
1.4. Други резерви с общо предназначение - -
1.5. Балансова стойност на ДНА  (1) (16)
1.6. Минимален размер на собствените средства по чл.121в  
ал.11 от КСО 

- -

1.7. Загуба за текущия период  - -
1.8. Непокрита загуба от предходни периоди (1 094) (1 152)
1.9. Разходи за бъдещи периоди (22) (9)
1.10. Номинална стойност на обратно изкупените акции - -
2. Допълнителни капиталови резерви 955 58
2.1. Печалба за текущия период 955 58
2.2. Неразпределена печалба от предходни периоди - -
2.3. Резерви, формирани от последващи оценки на активите 
и пасивите 

- -

2.4. Други резерви - -
3. Съотношение на размера на собствения капитал 
(капиталова база) и минималния размер на капитала 

0.968 0.776

4. Ликвидни средства на ПОД 2 477 3 884
4.1. Парични средства в каса 1 3
4.2. Парични средства по сметки в банки, които не са в 
производство по несъстоятелност 

145 340

4.3. Депозити със срок на падеж до една година в банки, 
които не са в производство по несъстоятелност 

2 144 3 371

4.4. Вземания с остатъчен срок до падежа не по-дълъг от 3 
месеца 

187 152

4.5. Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата, 
със срок на падежа до една година 

- 18

4.6. Дългови ценни книжа по чл.176, ал.1, т.10 от КСО със 
срок до падежа до една година 

- -

5. Текущи задължения 301 149
6. Съотношение на ликвидните средства и текущите 
задължения 

8.229 26.067
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