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xa {I nEil|ttAH An
,4OX,qAI IIA P6KOBO/'ICTBOTO
t. roln'rarri np!$oqBa'lrl tri ll ncF.MBpn 2009 r

P6remloBorc na {HrerruroHHo rptr{ecmo I<I nents(a, AI (,.p!koBo!cnoo,,) npc!
.1,11:il::I: 

:. 
--'::" +xHdrc3-orf m ! .,k! ncn"n5n" A/r (.'4r,lccr4Ho(Horo !py:,(ecBo.. unD

apr*ccrsoro I klM rt lekeMspx toue r. rnoBeH " vexlynuponuure ".aarap.n ,a
orDancola urcqHocr(MCOO). flple! s Espotreticx,s lamr rqr oFrerc ornnpaH or irllo Bu.ap,,,.OOA

O6lua rs0opM.uxr 3. apykecrsoro"KA Oouftar" AI e 6!n.apc(o, ny6rnuo, ru{oqufHu lpyxccBo c crlocEncqEa c,crcMa Ha ynDaBneHnc.yqpeleno ra 5 aBrycr 2004 r, B +a! Colbnr k6ro nHBecrruroHno apyxecrBo or orsopcHrxn l,mec uro{rcolpyxecBo ocaq€o8rra cBorE renHom 6.nacno psnopeaorre Ha flproBck,! e(;tr , 3anoHa ra lydnnqnoronpe,uamne na u€Hsn (Hrxa (3nnUK)

llperneA tsa Aenrocna
ocroDHa ucn aa llnBccrxuroudro lpyxccr Bo e na osn,yp! Ha cBonrc a(uonep, Hapaq!a$e Ho croiiroma Ha

cpo petu,rry.He cra6rneH loxor npn y,ip.n prcn (,,6d!ucrpano
|HBecT!luoHno&yfiecTBo'.)},j|Bcc1tru'ouoo!pyxccfBo��f����������B��������������������
nfluecrxropr. korro npcrr onocnruDo cm6n,eq noxo! !p{ yMcpeHo tr,so na prcM 30 le,ranr.ccr nu,otsHoro apyxecrBo

lpyxc . rbo  )o . rqdcHo !k  ro {

tnpaBrcrr*o na ,retDo@a e s no,rftkd or cpaHa Ha t raBn,Rauurunpyxecmo n Boocoa aHanr k na3apa Ha uemu kHMa. topNrparc h. noFtctu, ", ;KH", _*;. o.*-" *rc3! nopnDcen ( oucuxa Ha HqoBara eoem'Brco. 3a uema ynpssn,sruom ^pr{<crso 8,""" ,,,".i."",.,,,,,peucBdt B Epexla nocpe^Hr{,. yn,nnoMorlcH, or casem ra
n,pemop{re Ha lJHsecrnqqoHHoro npyxecrtro

LlMoqinnm,rnHo- m yA ,,kA |HBecnaHr" EA/'l lper 2OO9 r. 6€ lacocefla 6M ,Tapr{6BaHe na3aDH,,v
no3qlun Ha uHgecnr$oHH@ rp)'recno pajsnnart ce {,rgaHcoBo rs",""",..-" ;p,,. " ""J.',,p.,
nocne!,,qr c lBc ronrHH 6e c bnpoBoncHa cac ccDro3etr ornhs Ha ,oec I rrcpr or QnnaflcoB,r nsapn
'lyp6oneHuuB 

Ha kanrra,oB,re xdrapn !p* Ei,!!rnc,a r cpxn no orHonErncHa tnpaRrenre ra rHBenrruonnrn nop4cnn Ha l,j{Dccnqtrorro D lpyxccr Bo raro ce r
prckoBrre akrrsx ra cM{\a Ha tTernc.Dan€ Ha!en!rraDn

:-1:1, il,!.11lllli-".,11 nEu! na npeMHlar or e.rrH B lpyr 0oH! ynpan,,BaD
::.ii.if:'tll'(tuu 

E4t1 6'ra flxn npoMd' s rcraBa ra rI kr flErxKAH';a - i,;"p.n""uouro clopanflc na axunoHepme or tj.l0 2009 r.

C npnfl!'e npoMcHr ce nau kHBecrnropnE npn npcN{uaBaHe or clnD Oo,|n sn lrvf !d
MnflpaEc Ha!,roDe B cnyqajl, ce nqlccnrop cr,u.. *o-o " i,"""."p-i 

-",rro

..KI Aku,r 66nraph . opmrmrpan n ynpaBnasaH or yA,,KA rm$MHr; EAA ! ,u";";;; ;;;;;,"
naro clHoDpeMeHHo c roBa Hnncnrpa n lHBecnuhoHHom ,rr*."-". ,""..;,";, ,"

j:_11:1,_.Li,t ,l 
T i",,"-he 

na aru,m B cn'aaq. q( xHo.n op e ,,u(. koe,o e /Hsc l,pMo s ,1o . KAU o r l r 5 U x l b b n | a n | 3 ' o p | d H | ' x P i | | H \ l P ' l B | ' P d | o | v 4 . ' K n x I B c c l ! b H | . ' ' E A I � � � � � � � � � � � � � � � � �
pcMeHHo c roB. ,n&q.rp! B yrne(nuHoHHo,o 'prxcc,bu. x,,,.",,,"r,,i ,";,","

axrrHnr D pa3vcp ra prrrdira rc*a1 nar\o,xre no eMFrpatrr
r pa3rolnre no eMrnpaHc Ha,unoBere ra /lO..KlI O6j,rraMq 6r,n.apnr-. xrM

k|ltr' H. IuccTnuH.sloTo lpYxec|8o..



Irl tir.l UEII|KAH AI
JIOKJIAI IIA P}KOAOICTBOTO
3a rorBn.ra.  npr$ocBNNa Ha 3l  lexcMsps 2009 |

lla nPoBcrcro n3EtrpcnHo o6np ca6ptrnre na A KA IlEJIr4KAll  ll ak8orcplr! oxo6tlxr nDoMrla ra
cquruero n .lpcca ra ItpaMclqc Ccx&rrurcr! Ha l4HBccrruroHHm lpgecrBo e rp Coi,Hr. panon
..KpacHo ccno . a anpe*r ra ynpaBnenrc e 6yn ..Ernrapu{ N! 58.6!oe rc,. er 7, oorcJ,le24'

nop.$ nennauane na rla.nuff r nnr"r rper 2009 | cc rrDapur npeoucH(a Ha 06
| ..Pori n.rsnruc AI c lSlN: BG 2100026066 lafi xaro €Mugmr ne linnarx

c r nlnxHMara avopr6au{oAHa 3Hocx. or r,.BHrr'€ yD
QakroP. nnonrBaH i npeoue Rclenc'lre rd rlsa ueHa'a !a
osnrrarutra, r3nofBiHd i lrqrcnrBaHe Ha Hnnara cronrom na axrnBsro nit 3l 12 2009 ! , cc paB8lsa Ha
15,04% or noNnnana uq 294 l46l ncBa qcna c uDy|ara n{xRa (24 | ?406 neBa qrcra ueHa)

l.lH!ec!'rtroEEr n@trfl Ka
K,ll llcnu(an  A c 6uaHcll)d r{n lnBccrrunoHHo lpyxecrBo, (oso BaraNeprsa !a nnueonpa 50% or
n+rcDrre cpelcma tra cBonc ak{uo|cpu r axu.n r s0% u qeHH! trHMa c +lKcnpaHa !oxo!Ho0 /)rll(.
oonn.aun. 6arxorn nenorxri r ,1tyr / l] Huccr nunnr s axunr ue 6uar mKnmq!rertr
ra  6bnrapc0 eHmlHr r

Cr.nacno 3lllulK. rapqoerc Io lcro8oro DpMaraHc r ycrtrBa Ha lpyxeqBoro (ll llenuftar  ll Moxc jra
rdBccrrpa ! cnciHrrc axrrBr

Io 50 na cr! or aKrDnre. ucxrn knrxa. lprrr 3a BprcBrn Ha peryrnpaH  .rRp s P 6Mrapnr. Krno I Ha
Mcx))HaponHo rprrmrr r nrrrsnru perynHpanH narapH ra ueuHr knuxa c syx6rHa

llo 50 ra cro or anrrlrc Hnr r0prHrearn or r&pxauara rnr EH6. (aKro x
KBanxorunpaHH $nrnBr uen'ru Knrxa. rrxajrcrn un! rapa'!Bpats! or npyr I napxaBr. reHrparHr 6rs(r rnr
Ncxryrapon!n oprarr3rurr.

llrn-M.nxo l0 ra itc 61]ldr nHrecrnpdHn B cBprx,nKBrEr nHcrpyMcHrr - naprcHn
cpcrcrRa, 6crcpocnn rn! crc cpoft !o 90 lnr 6anko0! snor er opoK no n4rexa

crpyKrypa H. xxBecrnuaolsnq iopr{ein rr l.lll KA nentrKax An npB 2009 r.:

{ nnb r  B  c l n rHc !  !N rn8 t r  D  da i , r cn
BuoDe nHcrp lMcnr r

KoptroparnBnH o6ir.aur! x JILII{
/qenourr GM Jl'rxBH)
Pr3uaurEnrr cMnxr (Bki nrxBH)

Crpy{rypr H. Kitrk'.ni GMll aexeMBpr 2009 n

Anpr i r r (  C ,oBe nKa ! ,

32 641/0
2138%
43 72%
2 | %

l5  l : t%
3t  29v,
52 09v,

o 00v"

Bpoii rf,uxtr

t 5 8 , 9 1 8
t0,082
t1,419
63,270

28t.349

!rioBo wncrre

22v,



ltl xa nE,tUKAtt A,4
r'(O{JTAI IIA PbKOBOICTBOTO
ln rornH.n, npr$o{B!'tr! u lr a.xeMBpn 2009 r

npe3 rc,cHqna l4'm@,oHHom lplxecno c rcluo 60553 6pot a((d c HoMmd I 0 neBa Ha @d adQt Ha o6ura
eM,cronna mnHod 876 xrn n3, oxorc 1%(9 xnn nB) pavoft u cMmrpane s. a@r, no,yrcH! q nMm H.
vA KIrHBeorlmcAA llprxecBm e nnyn'n o6pt,ao64,535 6Po' axum c HoMisd l0n@a Ho e4a a(u' Ha
o6uu cNnHocr 918 xu nB AprD"€cMo e @en 5l

np4 2009 r no e "rBlpuDaHa npoMraa B clqaBa na LaBdd Ht lnpemprre {a apyx
uc$a sa nPeaoaB,rBaHm My
''KI non{xaH AA nMa elHoctneHHa cncEM. Ha yryasneH.e Clscra qa ntpexmpm ftM 3l rcxcMBp!

' feopn E{cepnrc(n

np* 2009 r ca nnnaEflr B!3Hflr!.xleHnt B pa3Mcp na 3 xnr nB Ha cneHoBe 01 Cttoa na opexftPnt da

/'lpyxeoBom H€ ca npelB|leHr cnclrnuqt npaBa Ct!fl. !a nptlo6rBar a(urn t
o6nufa(rr na aptxeosorc

tlnesosde !a C!!oa He )qacBar ftproBcKr llpyaecDa xmo HeoQ.HtceHo mrolopn! ctlPtxHnua n He
nprexasar na 2s Ha cro or Kartrua Da cproDckr lpyxecrsa feopn Eqcepnncftu nacrBa B crsm na

lrp€xropnft Ha vl1 K,Il xHlecrMrmc AA natu rnDllrMets ,rtpekrcp I npercelatn rra CrBfla Ha

Opram3aunoxn. cTy(ryp. { nepcos.n
t{BemurcHHoo rpyxemo psronam c 'Irpedop 3a !p!3xa c aKrtoHePnt' HtMa npvrt ,4exHom Bn xm
BcFhr npy leriHoo cePelrr c ofleprpaH@ ra hIBecBqoHHm nplxemo ce HePuDh or vnpam$um

YrpaBneE,e rr O{ts.xcoBrr pxc'c
Aprrecr.om e r3roxcHo Ha prn{qa +rHaHcoBr PscxoBe TccaonncaH!, D 6er*ka 16 eM +nnHmDm ofls

Peiyrrarr 3a rekyusq nepro,
lpyxecmom € oneno 25 xxn ,B trennqeHn€ Pdlpencroi{e na

trpflrexmennre Ha 4noDe c rpaBo Ha o6parro rlxynysaHe 3a roJlxHat 3arlprBaua na 3l lexeMBpx 2009 r or
onepalrx! (2008 naMuenne 2,536 x'n n' )

CrprrerHr tr uqtr 11 2010 i t
OcBoBHa ucn Ha nptxeoBoro e !a ocnryPo Ha @otrrc axqronepu HnPacmare Ha cronnocna Ha BnoxeHttra qp03

peu!3npatre ra xan,ranoBart necu6a nt! wePes prck OcnosHma cFa.omt ue 66I€ ynpaBnenrw 15
roproo*n na.qpyxeqsoro cpe B6op ua SnnancoBs rHcr?yMeF c no6pa n'k.'aHocr n

Hll l{A IlcnnKaH AA sarHaMeptEa aa noaapxa 6araHcnplH noprocil! or 4lnal'sDr uHcrlyMcsm



nI ul|lf,"l!I{AIt a,q
IOK,'l.t,q oa P'I,KoBolcTBoTo
,o .oa{rara, npr$ocBaur tr! Jl rc(erBpn 2009 r

Apyxemorc ue rDBecnpa B cn€lnre DnloB€ axnBn, pa3peuDHr or 3nnUK. c!oruoa!1! sapc^6u tro Horoso
npsnoxcHnc r npcrs!,4cHs r vc€ra Ha /pyxccuom:

- UeHHu xflnxa, rylm 3a Bp.oBnr Ha perynnpM turap Ha ueHM xHffia s cryaHan, kano r Mcxnyrrapolno
nprrHarH I nnxBrrlHr perynrpaHr narap! Ha leHHr xH{xa B lyx6tHai

llclur klxxa, {rnancHu ! raparmpau or ftpxaBara rD m llflb. Kamo r or KBurl|)nurpdHn !}nroBt
n3!a,!cnx uru .apanruPann or apy.n ePxasr, uenrtdnn 6arxn Mr MexlyHapore"

- KBann4nuHpau nuroBr ue {unr cyxlecrpflHHn o6uHHr;

- norecnr o6nnraqn, n lpyrn ftnrcBr uenDq huxs rreleHn d 6Lndpcxr 6asxn rn{ qyxno$pauuH

OrroEoplocrx da pD{o8oacrBoro tra yoprqrEalroro ApyxectBo ( 'P6*oBo4crBoro")

cnorcn6urapcrcro 3axosorarcncno bxoBo^@oro rp'6m aa re.on' +'HaHmBn oBen r m'xa 4rrHr{coe
,asa BrpHa H qeflIa npelcrasa s cb!mrHnm Ha npLheoBoro ftq ^pat Ha ronrrrdm n

Heiisnr +nHaHcosn pBymarH

Ir,roBonoBoro notllpxnasa oroFopHoma cr 3a Ercftr,rm r ao@Deptroro npencrasre m ma AnMHoB
c Mcxltlrapoanm maHnap ro orHaHcoBn ondr, npnd or Ecponencxrt $ro3

(MCOO)

Ta oroBoprocr BftnrocBar parpa6oBaH€. BH€lprBaHe r no!.u6pxsDe BMtetuet korlpon.
cBap3am c nrrorBftrm n locrc.epmm npelcraBrHe Hfl 4'nH r'lpxar ollecrBctr!

n ra rpeura no!6op H
lprnoxcHrc{a no^xonrnu c Brse m np{6n8nfnnn ccflo
ca pa3yMu npts nonxpdnnre oocrorrercrBa

qe ce e nprftpxano nM ropcnocoqctsmc oroBopmon no BpeMe Da FrorBrHqo

rn,biffrorcn ftpcKrop ra

l]A (I NE,IIIXAII AI

KDZpelikan'
qe r5€o dy de6rb irsg 6 qd 7 oor24
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H^ l4A K.4 nEnrxaB AA

rP. Coau'�

7en: ,Ja9 2 421 A6 56'ter: ,i59 2 411 A6 57
{Da(c: '159 2 421 06 55

AOK,'|M HA HE3ABhCt4tAhq OAqTOP

Hrae h3st,prxrxMe oA,4r Ha nphnoxeHxfl OhHaHcoB orqer Ha l,1A KA nethKaH M, BKfloqBaul
cqeroBoAHhr 6anaHc x-bM 31 AeKeMBpr 2009 roArr]�a r orger 3a AoxoArre, orger 3a
npoMeHrre B co6crBeHuq Ranrran, orqer 3a napllgHrre noroqh 3a roAhHara, 3aBlpuBaqa Ha
Ta3t Aara, KaKTo , o6o6qeHoro onoaecrtBaHe Ha cbqecrBeHhre cqeroBoAHl.t no']'u-tvtK|r'. n
ApyrrTe norcHrTenHh npHroxeHrr.

OTroBopHocr Ha prkoBoAcraoro 3a OlHa8coBr,rt or'rer

oTroBopHocrra 3a h3rorgtHero l. AocroBepHoro npeAcrastHe Ha ro3rl QhHaHcoB or,ter a
crorBercrBre c MexAyHapoAHhre craHAapr, 3a O[HaHcoBh or']err ce Hoc, or
pbKoBoAcrBoro. Ta3 orrosopHocr BXnpgBa: pa3pa6oruaHe, BHeApFBaHe l,l noAAr,pxaHe Ba
crcreMa 3a BlrpeueH {oHTpon, cBbp3aHa c H3rorBrHero rl aocroBepHoro npeAcraBtHe Ha
OhHaHcoBh orqerr, Korro Aa He clADpxar clqecrBeHh HeroqHocrh, orx.noHeHl,tt r,l
HecborBercrgrlt, He3aBricrMo Aarr re ce Alrrxar Ha A3MaMa uAA Ha rpeulKa; noA6op x
nprroxeHhe Ha noAxoAtu|.4 c'reroBoAHrl nony'r./.K./]. h h3roratHe Ha nph6n Sr.fie,.tt|.l�
cgeroBoAH14 oqeHxh, xohro Aa ca pa3yMHtr np'r (oHxperHqre o6crotrencraara.

OTroBopHocr Ha oAhropa

HauraTa oTroBopHocr ce caexAa Ao !3pa3tBaHe Ha oaxTopcxo MHeHre ahpxy To3, QrHaHcoB
orger, ocHoBagaulo ce Ha h3BbpueHht or Hac oAtrr. Hau,ltr oArr 6e npoBeAeH B
cborBercrBre c npooecroHanHrre rSrtcKBaHhA Ha MexAyHapoAHhre oArropc(, craHAaprh.
Te3L craHAaplr Hararar cna3BaHe Ha erhtlHrre h3t cKBaHy'A, KaKTo h oAhnr Aa 6tAe
nrraHrpaH, npoBeAeH raKa, 9e Hhe Aa ce y6eAhM B pa3yMHa creneH Ha crlrypHocr AoKotko
QtHaHcoartr or,rer He clAbpxa c-bqecrBeHh HerogHocrtl, orkrloHeHtt h HecborBercrBtlt.

OAkftr Bxnrc'rBa h3nbrHeHrero Ha npoqeAyph c qen nonyqaBaHe Ha oAhropcK,
aoKa3arercTBa orHocHo cyMlTe |,1 onoBecTtBaHhtTa, npeacraBeH, BtB QhHaHcoBlit oTgeT.
l436paHhre npoqeaypr 3aahcrr or npeqeFKara Ha oahropa, Bxnlogrre,nHo oqeHxara Ha
pl,lcxoBere or cbulecrBeHh HerogHocrll, o'rKrloHeHta H HeclorBercrgrt slB OrHaHcoBtr
orqer, He3aBrcrMo Aank re ce Abnxar Ha ,3MaMa hnh Ha rpeuxa. flp, h3BbpuBaHe-ro Ha
Te3r OqeHXh Ha prcxa oAhloptl B3eMa nOA BHriMaHhe CrcTeMaTa 3a BbIpeUeH KOHTpOT,
cBbp3aHa c h3rorBnHero ,r AocroBepHoro npeAcraBrHe Ha orHaHcoahn orger or crpaHa Ha
npeAnprflrhero, 3a Aa pa3pa6orh oArropcK! npoqeAyph, xor.lTo ca noAxoAqq, npr re3h
o6crorre.4crBa, Ho He c qen M3pa3raaHe Ha MHeHre orHocHo e(DexrrBHocrra Ha chcreMara 3a
BrrpeueH KoHTpon Ha ApyxecrBoro. OArrlr cbqo raxa BKnro'rBa oqeHKa Ha yMecrHocrra Ha
nprraraHkre cgeroSoAHu noI]'rl^Rt'|ri pa3yMHocrra Ha nph6nk34TenHhre crreroBoAH, oqeHKrl,
HanpaBeB[ or pbKoBoAcrBoro, KaKrotn oqeHxa Ha qtnocrHoro npeAcraBtHe BbB QrHaHcoarg
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CahraMe, 9e x3B-bp eHrtr or Hac oArr npeAocraBg AocrarrrqHa |,] noAxoAnqa 6a3a 3a Bpa3eHoro or
Hac oar,rTopcHo MHeHle,

[1o Haue MBeHhe OrHaHcoBhtlr orqer AaBa BFpHa I qecrHa npeAcraBa 3a QhHaHcoBoro clcroflHre Ha

hA KA ne,.',at�..a{ M xbM 3'l AeKeMsp, 2009 roahHa, kaxro ll 3a HeroBhre (pnHaHcoBu pe3ynra 

 

or

ae;HocTTa k 3a naprqHHre noToqr 3a roArHaTa, 3aBtpuBaqa ToraBa B cloTBeTcTBue c
MexAyHapoAHure craHAaprtr 3a OxHaHcoBla or'{erh.

Ao(naA arpxy Apyr, npaBH, 'r peryraropHtl ,rlrcKBaHrt

Hlie r3BrpurhxMe npoBepxa Ha aoxraAa Ha PlKosoAcrBoro 3a AeiHocrra Ha l4A KA nen,KaH M Kt'M 31

AexeMBpi 2009 r. orHocHo cborBercrBrero MexAy AoKnaAa Ha ptxoBoAcrBoro 3a AeiHocrra l.

QlrHaHcoBr,rn orqer 3a cDulxt orqere neproA ctrracHo h3hcRBaHriara Ha 3axoHa 3a c'reroBoacrBoro'

B pe3yrrar Ha npoBepKara yAocroBeptsaMe cmrBercrBrero MexAy AoKnaAa .3a Ae;Hoclra 'l

OrjHaHcoBrs orger Kl,M 31 AeKeMBpt 2009 roAxHa no orHouieHHe Ha (DtlHaHcoBara HHQopMaq'9'

coons, 30.03,20'10 roArHa
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(Bc'lqnri cyMx ca B xunr,ux reBa, ocBeH aKo lre e ynoMeHaro apyro)
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I,IA KA TI EJ'II'IKAH AA
oTqET 3A nAPHqHHTE nOTOUX
3a ronxHara, npnxmoqBalra Ha 3l ,aeKeMBpx 2009 r

(Bcx,rKy cyMx ca B xnrrtrn neBa, ocBeH aKo He e ynoMeHaro Apyro)

Eene Kfi 2009 r.

IIapn.rHn noroun or oneprrrBHa AeitHosr
I]naqatsu, 3a OrHaBcoBx axrrBx
flo€]ann€Har or flpoAax6a sa OHlraHcoB axrnB!
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ИД КД ПЕЛИКАН АД 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

за годината, приключваща на 31 декември 2009 г.  

 

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго) 

 

 

  

 1. Корпоративна информация 

  

 Финансовият отчет на ИД КД Пеликан АД („Дружеството”) за годината, приключваща на  

31 декември 2009 г. е одобрен за издаване съгласно решение на Съвета на Директорите от 30.03.2010 г. 

  

 Резюме на дейността 

 ИД "КД Пеликан” АД („Дружеството”) е българско, публично, акционерно дружество с едностепенна 

система на управление, регистрирано съгласно Търговския закон, учредено на 5 август 2004 г.,  в град 

София, инвестиционно дружество от отворен тип. Акциите на Дружеството се търгуват на вторичния 

пазар на Българската Фондова Борса („БФБ”). Дружеството предлага и изкупува обратно акциите си, 

като предлага акциите си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност 

на активите, увеличена с разходите по емитирането при условията и по реда, определени в Закона за 

публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”).  

 

Дружеството се управлява от КД Инвестмънтс ЕАД („Управляващото дружество”).  

 
 Основна цел на Дружеството е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на 

инвестициите им чрез реализиране на относително стабилен доход при умерен риск (“балансирано 

инвестиционно дружество”). Дружеството следва инвестиционна политика предназначена за 

инвеститори, които търсят относително стабилен доход при умерено ниво на риска. За целта 

Дружеството следва политика на активно управление на своя портфейл от котирани дългови и 

капиталови ценни книжа на Български дружества като стриктно следва политиката за управление на 

риска и прилага техники, детайлно изложени в Проспекта на Дружеството. 

 

Дружеството предлага и изкупува обратно акциите си, като предлага акциите си на инвеститорите по 

емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, плюс начална такса, при 

условията и по реда, определени в ЗППЦК. Номиналната стойност на всяка акция е 10 лева. 

 

Финансовите инструменти на Дружеството са под попечителството на „Уникредит Булбанк” АД, която 

е банка депозитар на Дружеството. 

  

 Счетоводна политика 

 По-долу следва описание на счетоводната политика, прилагана при изготвяне на финансовия отчет. 

Политиката е била последователно прилагана за всички представени години, освен ако изрично не е 

упоменато друго. 

 

 2.1 База за изготвяне на финансовия отчет  

  

 

Финансовият отчет е изготвен на база историческа цена, с изключение на инвестициите, отчитани по 

справедлива стойност в печалбата или загубата и инвестициите на разположение за продажба.  

Финансовият отчет е представен в лева и всички суми са закръглени до най-близките хиляда лева  

(хил. лв.), освен ако е упоменато друго. 
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ИД КД ПЕЛИКАН АД 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

за годината, приключваща на 31 декември 2009 г.  

 

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго) 

 

 

  

 2.1 База за изготвяне на финансовия отчет  (продължение) 
 

Изявление за съответствие  

 Финансовият отчет на Дружеството е изготвен в съответствие с Международните стандарти за 

финансово отчитане (МСФО), публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти  

  

 2.2 Промени в счетоводната политика и оповестявания 

  

 Hoви и изменени стандарти и разяснения, приложими за отчетни периоди, приключващи след 31 

декември 2008 г. 

 За текущата финансова година КД Пеликан е приел всички нови и/или ревизирани стандарти и 

тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за 

разяснения на МСФО, които са уместни за неговата дейност.  

Към датата на издаване за одобряване на този финансов отчет са издадени, но не са все още в сила 

няколко стандарти, променени стандарти и тълкувания, които не са били приети за по-ранно приложение 

от КД Пеликан. От тях ръководството е преценило, че следните биха имали потенциален ефект в бъдеще 

за промени в счетоводната политика и финансовите отчети на Дружеството: 

  МСФО 7, Финансови инструменти: оповестяване и допълнително изменение към МСС 1, 

Представяне на финансови отчети – оповестявания на капитал (в сила за отчетни периоди, започващи на 

или след 1 януари 2007 год., изменения в сила от 1 януари, 2009). МСФО 7 въвежда нови изисквания, 

насочени към подобряване оповестяването на информация за финансовите инструменти. Изисква 

оповестяване на количествена и качествена информация за излагане на рискове, възникнали в резултат 

на  финансови инструменти, включително минимални специфицирани оповестявания на кредитен риск, 

ликвиден риск и пазарен риск. Където тези рискове се считат съществени за Банката, изисква се 

оповестяване на база на информацията, използвана от ключовото управление. Заменя изискванията за 

оповестяване в МСС 32 „Финансови инструменти: оповестяване и представяне”. Прилага се за всички 

предприятия, които се отчитат съгласно МСФО. Направени са промени в МСФО 7, оповестени март 2009 

год., в сила за периоди, започваши на и след 1 януари 2009 год. Промените изискват оповестяване на 

финансовите инструменти, оценявани по справедлива стойност по ниво в йерархия на оценяване по 

справедлива стойност. Промените в МСФО 7 рефлектират върху бележките към отчетите и нямат ефект 

върху финансовата позиция или всеобхватния доход на КД Пеликан. Изменението в МСС 1 въвежда 

оповестявания на нивото и управлението на капитала на едно предприятие. Дружеството е приложило 

МСФО 7 и изменението в МСС 1 за отчетите за периода, започващ на 1 януари 2007 год., и измененията 

в МСФО 7 за периода, започващ на 1 януари 2009 год. 

 
 2.3 Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения 

 

 Изготвянето на финансовия отчет налага ръководството да направи преценки, приблизителни оценки и 

предположения, които влияят върху стойността на отчетените активи и пасиви, и оповестяването на 

условни пасиви към датата на баланса, както и върху отчетените приходи и разходи за периода. 

Несигурностите, свързани с направените предположения и приблизителни оценки биха могли да доведат 

до фактически резултати, които да изискват съществени корекции в балансовите стойности на 

съответните активи или пасиви в следващи отчетни периоди. 
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ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
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 2.3 Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения 

(продължение) 
 

Приблизителни оценки и предположения 

  
 Обезценка на вземания 

Дружеството използва корективна сметка за отчитане на провизията за обезценка на трудносъбираеми и 

несъбираеми вземания от клиенти. Ръководството преценява адекватността на тази провизия на база на 

възрастов анализ на вземанията, исторически опит за нивото на отписване на несъбираеми вземания, 

както и анализ на платежоспособността на съответния клиент, промени в договорените условия на 

плащане и др. Ако финансовото състояние и резултати от дейността на клиентите се влошат (над 

очакваното), стойността на вземания, които трябва да бъдат отписани през следващи отчетни периоди, 

може да бъде по-голяма от очакваната към датата на баланса. Към 31 декември 2009 г. са извършени 

обезценки  на вземания по финансови инструменти облигации „Роял Патейтос” по непостъпили през 

годината плащания по главница и лихви на облигацията. 

 

 Справедлива стойност 

 Справедливата стойност на финансовите инструменти търгувани на активен пазар (като ценни книжа 

отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата и на разположение за продажба) се базира на 

пазарните котировки към датата на баланса.  

 

Пазарната котировка, използвана за определяне стойностите на придобит актив или пасив, който ще бъде 

емитиран, е текущата цена „купува”, а на актив, който ще бъде придобит, или държан пасив - текущата 

цена „продава”. 

  

 Управляващото дружество инвестира активите на Дружеството във финансови инструменти, които не 

винаги се търгуват на активен пазар. Справедливата стойност на тези инструменти се определя чрез 

използване на техники за оценяване. Използват се различни методи и се правят предположения на база на 

съществуващите пазарните условия към датата на изготвяне на финансовите отчети. Използваните 

техники за оценяване включват използване на метода за анализ на дисконтираните парични потоци и 

други методи, използвани от участниците на пазара. 

  

 

Анализът на справедливите стойности на финансовите активи и пасиви, които са оценени по 

амортизирана стойност, включва тяхното сравнение със стойността на финансови инструменти със 

същия падеж, но сключени към 31 декември 2009 г. на пазарни лихвени равнища. Приблизителната 

справедлива стойност на депозитите с фиксиран лихвен процент е изчислена на базата на стойността на 

депозитите към 31 декември 2009 г. увеличена с пазарната лихва по видове депозити според техния 

падеж и валута. Справедливата стойност на ценните книжа, които са котирани се изчислява според 

тяхната последна котировка на Българска фондовата борса към 31 декември 2009 г. 
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2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики 
 

 

Превръщане в чуждестранна валута 

  

Функционална валута и валута на представяне 

Финансовият отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валутата на 

представяне на Дружеството. Сделките в чуждестранна валута първоначално се отразяват във 

функционалната валута по обменния курс на датата на сделката. Монетарните активи и пасиви, 

деноминирани в чуждестранни валути се преизчисляват във функционалната валута, в края на всеки месец 

по заключителния обменен курс на Българска Народна Банка за последния работен ден от съответния 

месец. Всички курсови разлики се признават в отчета за доходите. Немонетарните активи и пасиви, които 

се оценяват по историческа цена на придобиване в чуждестранна валута се превръщат във функционалната 

валута по обменния курс към датата на първоначалната сделка (придобиване). 

 

Отделните елементи на финансовите отчети се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в 

която дружеството извършва дейността си (“функционална валута”) финансовите отчети са представени в 

лева, която е функционална валута и валута на представяне на Дружеството. 

 

 

  31 декември 2009 г.   31 декември 2008 г. 

     

1 евро  1.95583 лв.  1.95583 лв. 
 

 

 

Парични средства и парични еквиваленти 

 

Паричните средства и краткосрочните депозити в баланса включват парични средства по банкови сметки, в 

брой и краткосрочни депозити с първоначален падеж от три или по-малко месеца. 

 

 

За целите на отчета за паричните потоци, паричните средства и паричните еквиваленти включват 

паричните средства и парични еквиваленти, както те са дефинирани по-горе. За целите на отчета за 

паричния поток, паричните средства и паричните еквиваленти включват пари в брой, по банкови сметки и 

други краткосрочни ликвидни инвестиции с падеж до три месеца. 

  

 Свързани лица 

 

За целта на изготвянето на настоящият финансов отчет акционерите, техните дъщерни и асоциирани 

дружества, служители на ръководни постове и членовете на управителния съвет, както и близки членове на 

техните семейства, включително и дружествата, контролирани или под контрола на всички гореизброени 

лица, директно или индиректно, се смятат и се третират като свързани лица. В рамките на нормалната 

оперативна дейност се осъществяват редица сделки със свързани лица. 

 

Подробна информация за операциите със свързани лица и салдата в края на годината е представена в     

Бележка 6. 

 
 

 Разходи за такси и комисионни 

 
Такси непряко свързани с продажбата на ценни книжа се отчитат директно в отчета за доходите. 

  

 

Таксите и комисионните се състоят основно от такси за управление, съгласно сключен договор между 

Управляващото дружество и Дружеството, такси за разплащателни операции в лева и чуждестранна валута, 

такси за откриване на акредитиви и издаване на гаранции. Комисионните, възникващи от сделки в 

чуждестранна валута се признават в отчета за приходите и разходите при получаването им. 
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 2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 

  

 Приходи и разходи за лихви 

 Приходите и разходите за лихви се признават в отчета за доходите за всички лихвоносни инструменти на 

амортизационна база като се използва метода на ефективната лихва. 

 

 Метода на ефективната лихва е метод на изчисляване на разходите за амортизация на финансови активи 

и пасиви и разпределяне на прихода и разхода за лихви за съответен период. Ефективният лихвен 

процент е процентът, който точно дисконтира изчислените бъдещи парични плащания и постъпления 

през очаквания полезен живот на финансовите инструменти или ако е подходящо по-кратък период до 

нетната балансова стойност на финансовия актив или пасив. При изчисляване на ефективния лихвен 

процент, Дружеството определя паричните потоци като отчита всички договорни условия на 

финансовите инструменти, но не отчита бъдещи загуби. Изчислението включва всички платени или 

получени между контрагентите такси и комисионни по договора, които са неделима част от ефективния 

лихвен процент, разходите по сделката и всички други премии и отстъпки. 
 

 Разходите се отразяват в Отчета за доходите в периода, за който се отнасят, с изключение на разходите 

по извършване на транзакцията за покупка на финансови инструменти, които влизат в стойността на 

придобития актив или разходите по освобождаването от инструмента, в който случай те намаляват 

полученото срещу него. 

  

 Приходи от дивиденти 

  

 Приходите от дивиденти се признават, когато се установи правото за тяхното получаване. 

 

 Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата  

 

 Първоначално признаване 

 Финансовите активи в обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване се 

класифицират като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, или 

като заеми и вземания, или като инвестиции държани до падеж или като финансови активи на 

разположение за продажба, или като деривативи, конструирани като хеджиращи инструменти с 

ефективен хедж, както това е по-уместно. Дружеството определя класификацията на своите финансови 

активи при първоначалното им признаване. 

 

 Финансовите активи се признават първоначално по справедливата им стойност, плюс, в случай на 

финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, разходите по 

сделката, които се отнасят пряко към придобиването на финансовия актив. 

Покупките или продажби на финансови активи, чиито условия изискват прехвърлянето на актива през 

период от време, установен обикновено с нормативна разпоредба или действаща практика на съответния 

пазар (редовни покупки), се признават на датата на търгуване (сделката), т.е. на датата на която 

Дружеството се е ангажирало да купи или продаде актива. 

Финансовите активи на Дружеството включват парични средства и парични еквиваленти, търговски и 

други вземания, инвестиции на разположение за продажба и други финансови активи. 
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 2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 

  

 Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (продължение) 

  

 Класификация 

 Дружеството класифицира притежаваните инвестиции в капиталови и дългови ценни книжа като 

финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загуба. 

  

Политиката на Дружеството е Инвестиционния Мениджър и Съвета на директорите да оценяват 

информацията за всички инвестиции в ценни книжа на база на тяхната справедлива стойност и затова те 

се класифицират като „финансови активи първоначално признати по справедлива стойност в печалба или 

загуба.  

 

 Последваща оценка 

 Последващата оценка на финансовите активи зависи от тяхната класификация. 

 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 

Финансовите активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата включват финансови 

активи, държани за търгуване и финансови активи, които при първоначалното им признаване са 

определени като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. 

Финансовите активи се класифицират като държани за търгуване, ако са придобити с намерение да бъдат 

продадени в близко бъдеще. Тази категория включва деривативи, в които дружеството е инвестирало и 

които не отговарят на критериите за отчитане на хеджирането, дефинирани в МСС 39. Деривативите, в т. 

ч. отделените внедрени деривативи, също се класифицират като държани за търгуване, с изключение на 

деривативите, които са определени като ефективни хеджиращи инструменти. Финансовите активи, 

отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, се отнасят в баланса по справедлива 

стойност, а печалбите или загубите се признават в отчета за доходите. 

Деривативи внедрени в основния договор се отчитат като отделени, когато техните рискове и 

характеристики не са тясно свързани с тези на основните договори и основните договори не се отчитат 

по справедлива стойност. Тези внедрени деривативи се оценяват по справедлива стойност като печалбите 

и загубите, възникващи от промени в справедливата стойност се признават в отчета за доходите. 

Преразглеждане се извършва единствено при наличие на изменение в условията на договора, водещи до 

значителни модификации на паричните потоци, които в противен случай биха били изисквани. 

 

Заеми и вземания 

Заемите и вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или определяеми плащания, 

които не се котират на активен пазар. След първоначалното им признаване, заемите и вземанията се 

оценяват по амортизирана стойност, с използването на метода на ефективния лихвен процент, намалена с 

обезценка. Печалбите и загубите от заеми и вземания се признават в отчета за доходите, когато заемите и 

вземанията бъдат отписани или обезценени, както и чрез процеса на амортизация. 

  

 Инвестиции, държани до падеж 

Инвестициите, държани до падеж са финансови активи, които не са деривативи и имат фиксирани или 

определяеми плащания, и фиксиран падеж, и които Дружеството има положително намерение и 

възможност да задържи до падежа. След първоначалното им признаване, Дружеството оценява 

инвестициите, държани до падеж, по амортизирана стойност при използване на метода на ефективния 

лихвен процент. Печалбите и загубите от инвестиции, държани до падеж, се признават в отчета за 

доходите, когато инвестицията бъде отписана или обезценена, както и чрез процеса на амортизация. 

Дружеството няма никакви инвестиции, държани до падеж,  през годините, завършващи на  31 декември 

2009 г. и 2008 г. 
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 2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
 

 Финансови пасиви 

 
 Първоначално признаване 

Финансовите пасиви се класифицират като финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в 

печалбата или загубата, или като получени заеми и други привлечени средства, или като деривативи, 

които са ефективни хеджиращи инструменти, както това е по-уместно. Дружеството определя 

класификацията на своите финансови пасиви при първоначалното им признаване. 

Финансовите пасиви се признават първоначално по справедливата им стойност, плюс, в случай на 

лихвоносни заеми и привлечени средства, разходите по сделката, които се отнасят пряко към 

придобиването на финансовия пасив. 

Финансовите пасиви на Дружеството включват търговски и други задължения. 

 
 Последваща оценка 

 Последващата оценка на финансовите пасиви  зависи от тяхната класификация. 

 
 Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 

Финансовите пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата включват финансови 

пасиви, държани за търгуване и финансови пасиви, които при първоначалното им признаване са 

определени като финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.  

Финансовите пасиви се класифицират като държани за търгуване, ако са придобити с намерение да бъдат 

продадени в близко бъдеще. Тази категория включва деривативни финансови инструменти, в които 

Дружеството е инвестирало и които не отговарят на критериите за отчитане на хеджирането, както са 

дефинирани в МСС 39. 

 

Печалбите или загубите от пасиви, държани за търгуване се признават в отчета за доходите. 

 

 Заеми и привлечени средства 

След първоначалното им признаване, Дружеството оценява лихвоносните заеми и привлечени средства 

по амортизирана стойност, чрез използване на метода на ефективния лихвен процент.  

Печалбите и загубите от заемите и привлечени средства се признават в отчета за доходите, когато 

пасивът се отписва, както и чрез процеса на амортизация. 

  

 Отписване на финансови активи и пасиви 

 Финансови активи 

Финансов актив (или когато е приложимо, част от финансов актив или част от група от сходни 

финансови активи) се отписва, когато: 

 договорните права върху паричните потоци от финансовия актив са изтекли; 

 договорните права за получаване на парични потоци от финансовия актив са прехвърлени или 

Дружеството е приело задължението да плати напълно получените парични потоци без 

съществена забава към трета страна чрез споразумение за прехвърляне; при което (а) 

Дружеството е прехвърлило в значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху 

финансовия актив; или (б) Дружеството нито е прехвърлило, нито е запазило в значителна 

степен всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия актив, но не е запазило 

контрола върху него. 

 

 Когато Дружеството е прехвърлило договорните си права за получаване на парични потоци от 

финансовия актив и е встъпило в споразумение за прехвърляне и нито е прехвърлило, нито е запазило в 

значителна степен всички рискове и ползи от собствеността върху финансовия актив, но е запазило 

контрола върху него, то продължава да признава прехвърления финансов актив до степента на 

продължаващото си участие в него. 
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 2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
 

Отписване на финансови активи и пасиви (продължение) 

 

Финансови активи (продължение 

Степента на продължаващото участие, което е под формата на гаранция за прехвърления актив, се 

оценява по по-ниската от първоначалната балансова стойност на актива и максималната стойност на 

възнаграждението, което може да се наложи да бъде възстановено от Дружеството. 

 

Когато продължаващото участие е под формата на издадена и/или закупена опция за прехвърляния актив 

(в т. ч. опция, уреждана в парични средства или други подобни), степента на продължаващото участие на 

Дружеството е равна на стойността на прехвърления актив, за която Дружеството може да го изкупи 

обратно. В случаите, обаче, на издадена пут опция (в т. ч. опция, уреждана в парични средства или други 

подобни) за актив, който се оценява по справедлива стойност, степента на продължаващото участие на 

Дружеството е ограничена до по-ниската между справедливата стойност на прехвърления актив и цената 

на упражняване на опцията. 

 

Финансови пасиви 

Финансов пасив се отписва от баланса, когато той е погасен, т.е. когато задължението определено в 

договора е отпаднало или е анулирано или срокът му е изтекъл. 

 

Замяната на съществуващ финансов пасив с друг дългов инструмент от същия заемодател със 

съществено различни условия, или същественото модифициране на условията на съществуващ финансов 

пасив се отчита като отписване на първоначалния финансов пасив и признаване на нов финансов пасив. 

Разликата между балансовите стойности на първоначалния и новия пасив се признава в отчета за 

доходите. 

 

Компенсиране на финансови инструменти  

Финансовите активи и пасиви се компенсират и нетната сума се отчита в баланса, когато съществува 

юридическо право за компенсиране на признатите суми и съществува намерение за уреждане на нетна 

база или за своевременно признаване на актива и уреждане на пасива. 

 

Дяловете с право за обратно изкупуване 

Дяловете се класифицират като финансово задължение в баланса на Дружеството. 

 

Дяловете с право на обратно изкупуване могат да се изкупят обратно от Дружеството по всяко време за 

парични средства равни на пропорционалния дял от стойността на нетните активи на Дружеството. Те се 

отчитат по сумата за обратно изкупуване, която се изплаща към датата на баланса ако инвеститорите 

упражнят правото си. 

 

Всяка разлика между тази стойност и нетното задължение съобразно изискванията на МСФО е показана 

като корекция на стойността в този финансов отчет. 

 

Вземания и задължения към брокери 

Вземанията и задълженията към брокери представляват разчети по покупко-продажби на ценни книги 

договорени с брокерите, но с не настъпил падеж към датата на баланса. 

 

Тези разчети се признават първоначално по справедлива стойност и в последствие по амортизируема 

стойност. Обезценка на вземанията от брокери се признава, когато е налице обективна информация, че 

Дружеството не би могло да събере всичките си вземания. Разликата между постъпленията и 

задължението се признава за периода на задължението като се използва метода на ефективната лихва. 
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 2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
 

 Вземания по финансови инструменти 

 Вземанията по финансови инструменти представляват разчети по дългови финансови инструменти с 

настъпил падеж към датата на баланса. 

 

Тези разчети се признават първоначално по справедлива стойност и в последствие по амортизируема 

стойност. Обезценка на вземанията по финансови инструменти се признава, когато е налице обективна 

информация, че Дружеството не би могло да събере всичките си вземания. Разликата между 

постъпленията и задължението се признава за периода на задължението като се използва метода на 

ефективната лихва. 

  

 Брокерски комисионни 

 Брокерските комисионни представляват такси добавени към цена купува на ценните книги. Тази 

разлика не е оповестена като част от брокерските комисионни в отчета за доходите. Тя е включена в 

нетния приход или разход от преоценка на финансовите активи.  

  

 Данъци 

 Дружеството е вписано в регистрите на Комисията за финансов надзор в България и съгласно 

действащото законодателство Дружеството не подлежи на облагане с данъци като корпоративен данък, 

данък сгради, данък върху печалбата или други данъци. 

  

 2.5 Промени в счетоводните стандарти, които не се отнасят към КД Пеликан 

Стандарти, изменения и разяснения към публикувани стандарти в сила през 2009 год., но които не се 
отнасят за КД Пеликан: 

 

 МСС 23, Разходи по заеми (ревизиран) (в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 

януари 2009 год.). Основната промяна от предишния вариант е премахването на опцията за признаване 

на разходи по заеми веднага като разход, които се отнасят за квалифицирани активи, в широкия смисъл 

това са активи, които отнемат един значителен период от време, за да станат готови за употреба или 

продажба. Това няма да окаже никакво въздействие върху активите на КД Пеликан, тъй като опцията 

не се използва. 

• КРМСФО 12, Договори за концесия на услуги (в сила за отчетни периоди, започващи на или 

след 1 януари 2008 год.) КРМСФО 12 предоставя ръководство за отчитането по борсови посредници във 

връзка със споразумения за концесия на услуги, по силата на които дружеството се делиства от борсата 

и става частно. 

• Ревизиран МСФО 3, Бизнес комбинации и допълнителни изменения към МСС 27 Консолидирани и 

индивидуални финансови отчети (и двата в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 юли 

2009 год.). Ревизираният МСФО 3 и измененията в МСС 27 са вследствие на съвместен проект на Борда 

за финансови счетоводни стандарти (БФСС), постановяването на американските стандарти, в резултат, 

на което са МСФО, които в голяма степен съвпадат със съответните американски изисквания, издадени 

напоследък. Съществуват определено много значителни промени в изискванията на МСФО и налични 

опции, ако се отчитат бизнес комбинации. 
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• КРМСФО 13, Програми за лоялност на клиенти (в сила за отчетни периоди, започващи на или след 

1 юли 2008 год.). КРМСФО 13 се отнася за транзакции продажби, при които предприятията 

предоставят присъдени кредити на клиентите си, които да отговарят на които и да са последващи 

съответни условия, така че клиентите да могат да погасяват за в бъдеще за свободни или дисконтирани 

стоки или услуги.  

 

• Изменение на МСФО 2, Плащане на базата на акции: законови условия и канцелиране (в сила за 

отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 год.). Изменението на МСФО 2 по-специално 

се отнася за дружества, които работят по програми за спестяване на служители под формата на акции. 

Това се дължи на факта, че води до внезапно ускоряване на разход съгласно МСФО 2, който в обратен 

случай се признава в бъдещи периоди, ако служителят реши да спре да внася в плана за спестявания, 

както и потенциална ревизия на справедливата стойност на присъдените награди, докато се стигне до 

фактора, когато има вероятност служителите да се оттеглят от такъв план. 

 

• МСФО 8, Оперативни сегменти (в сила за отчетни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 

год.) Стандартът заменя МСС 14, Отчет за сегменти, с изискването за определяне на първични и 

вторични отчетни сегменти. По МСФО 8, външните отчети на дружеството за сегменти се базират на 

вътрешните отчети, както са предоставяни на главните управляващи и взимащи решения за 

разпределение на ресурсите на дружеството. 

 

Ръководството е определило, че тези горепосочени променени/нови стандарти и/или тълкувания не 

биха оказали влияние върху счетоводната политика на КД Пеликан, доколкото неговата дейност не е в 

тези стопански сектори, нито включва подобни сделки, операции и политики, както и няма такива 

отчетни обекти. 
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3. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 

   2009 г.  2008 г. 

Капиталови ценни книжа      

  - търгувани на регулирани пазари на ценни книжа  1,415  656 

  - търгувани на нерегулирани пазари на ценни книжа   -  - 

     

Общо капиталови ценни книжа   1,415  656 

     

Дългови ценни книжа      

  - корпоративни облигации, търгувани на регулирани 

пазари   697  1,112 

  - Държавни ценни книжа  206  94 

  - корпоративни облигации на нерегулирани пазари  22  151 

     

Общо дългови ценни книжа   925  1,357 

     

Общо финансови активи, посочени по справедлива 

стойност в печалба или загуба  2,340  2,013 

     
 

  

 Инвестиционното дружество няма заложени ценни книжа към 31 декември 2009 г. , както и към  

31 декември 2008 г. 

 

Йерархия на справедливата стойност 

 

Групата използва следната йерархия за определяне и оповестяване на справедливата стойност на 
финансовите инструменти по справедлива стойност в печалбата или загубата чрез оценителна техника: 

Ниво 1: котирани (некоригирани) цени на активни пазари за идентични активи или пасиви 

Ниво 2: други техники, за които цялата входяща информация, която има съществен ефект върху 
отчетената справедлива стойност, подлежи на наблюдение или пряко, или косвено 

Ниво 3: техники, които използват входяща информация, която има съществен ефект върху отразената 
справедлива стойност, които не се базират на подлежащи на наблюдение пазарни данни. 

Активи оценени по справедлива стойност 

 

 31 декември 

2009 Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 

Финансови активи по справедлива стойност в 
печалбата или загубата  

   

Капиталови акции  1,415 1,415 - - 

Дългови ценни книжа  925 903 - 22 

ОБЩО 2,340 2,318 - 22 
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 3. Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата 
(продължение) 

 

 Брой  

Справедлива 

стойност  % от активите 

Към 31 декември 2009 г.       

       

Дългови ценни книжа        

Евролийз Ауто 2  78   155  3.58% 

Балканстрой АД  50   99  2.29% 

Хинчовски инвестмънт груп  50   99  2.29% 

Еврохолд България  60   78  1.80% 

Етап Адрес  99   75  1.74% 

Енемона АД  45   66  1.52% 

Свети Константин и Елена  30   59  1.36% 

Ти Би Ай Лизинг  60   56  1.30% 

Роял Патейтос  75   22  0.51% 

Би Ел Лизинг  5   10  0.22% 

       

Държавни ценни книжа – Румъния  43  206  4.76% 

       

Общо дългови ценни книжа     925  21.37% 

       

Капиталови ценни книжа        

       

Каолин  33,010  189  4.36% 

Централна Кооперативна Банка  136,476  176  4.07% 

Софарма  40,059  157  3.63% 

Енемона  16,780  154  3.56% 

Първа инвестиционна банка  38,400  87  2.01% 

Монбат АД  12,200  79  1.83% 

Еврохолд България АД  49,212  69  1.60% 

Зърнени храни България АД  100,000  64  1.47% 

Оргахим АД  730  63  1.44% 

Индустриален Холдинг България 

АД   33,670  59  1.36% 

Албена АД  1,300  53  1.24% 

Българо Американска кредитна 

банка  3,100  53  1.22% 

Билборд АД  42,154  49  1.13% 

Химимпорт АД  16,182  43  1.00% 

Трансгаз  572  41  0.96% 

Химимпорт АД- привилегировани 

акции  9,409  25  0.58% 

Синергон Холдинг АД  9,000  20  0.46% 

Топливо  3,971  19  0.44% 

Проучване и добиване на нефт и газ   5.000  14  0.32% 

       

Общо капиталови ценни книжа    1414  32.68% 

       
Общо ценни книжа отчитани по 

справедлива стойност в 

печалбата и загубата    2.340  

54.05% 

25 



ИД КД ПЕЛИКАН АД 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

за годината, приключваща на 31 декември 2009 г.  

 

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                              

  

3. Финансови активи, посочени по справедлива стойност в печалбата или загубата 

(продължение) 
 

 

 

Брой  

 

Справедлива 

стойност  

% от активи 

теКъм 31 декември 2008 г.       

       

Дългови ценни книжа        

Волфсбанк  200  195  4.47% 

Евролийз Ауто  78  155  3.56% 

Роял Патейтос  75  151  3.46% 

ТБАй Кредит 5  65  127  2.92% 

Еврохолд България  60  116  2.67% 

Ти Би Ай Лизинг  60  106  2.42% 

Хинчовски инвестмънт груп  50  100  2.31% 

Балканстрой АД  50  101  2.31% 

Етап Адрес  100  100  2.30% 

Свети Константин и Елена  30  53  1.22% 

Феър плей   25  49  1.13% 

Би Ел Лизинг  5  10  0.23% 

       

Държавни ценни книжа – Румъния  2  94  2.16% 

       

Общо дългови ценни книжа     1,357  31.15% 

       

Капиталови ценни книжа        

       

Еврохолд България АД  49,212  85  1.96% 

Зърнени храни АД  100,000  70  1.61% 

Оргахим АД  730  61  1.41% 

Монбат АД  12,200  58  1.33% 

Индустриален Холдинг България 

АД  33,670  54  1.23% 

Албена АД  1,300  36  0.82% 

Енемона  5,058  35  0.81% 

Трансгаз  572  34  0.78% 

Химимпорт АД  15,682  32  0.75% 

Билборд АД  10,754  31  0.72% 

Първа инвестиционна банка  12,000  30  0.69% 

Софарма  12,119  27  0.62% 

Корпоративна търговска банка  373  24  0.56% 

Топливо АД  3,971  23  0.54% 

Синергон Холдинг АД  9,000  18  0.42% 

Проучване и добив на нефт и газ  5,000  18  0.41% 

Каолин  5,218  18  0.40% 

       

Общо капиталови ценни книжа    654  15.06% 

Общо ценни книжа отчитани по 

справедлива стойност в 

печалбата и загубата    2,011  

46.16% 
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 4. Приходи от дивиденти  

 

Компания, платец на дивидента  2009 г.  2008 г. 

Транзгаз СА  3  3 

Каолин АД  2  - 

Монбат АД  -  1 

Албена АД  1  1 

Синергон Холдинг АД  -  1 

Общо приходи от дивиденти  6  6 
 

  

 5. Приходи от лихви  

 

  2009 г.  2008 г. 

     

По краткосрочни банкови депозити   157  143 

По дългови ценни книжа   87  102 

     

Общо приходи от лихви   244  245 
 

  

 6. Сделки със свързани лица 
 

Контрагенти са считани за свързани лица, ако една от страните има способността да контролира действията на 

другата страна или да упражнява значително влияние върху финансовите или оперативни решения на другата 

страна. Дружеството се управлява от „КД Инвестмънтс” ЕАД, регистрирана в България. Според клаузите на 

договора за управление от 14 април 2004 г., инвестиционният портфейл на Дружеството се управлява от „КД 

Инвестмънтс” ЕАД. Управляващото дружество получава възнаграждение в годишен размер не надвишаващ 

3.5% от средната нетна стойност на активите на Дружеството. При покупка на акции от Дружеството, 

инвеститорите заплащат входна такса в размер на 1% Управляващото дружество. Таксата се удържа от 

Управляващото дружество и се включва в Отчета за доходите на УД. В случай че инвеститор е лице, което е 

инвестирало в ДФ „КД Акции България”, организиран и управляван от УД „КД Инвестмънтс” ЕАД и в 

последствие прекратява тази инвестиция, като едновременно с това инвестира в Дружеството, инвеститорът не 

заплаща разходи по емитиране на акциите. В случай, че инвеститор е лице, което е инвестирало в ДФ „КД 

Облигации България”, организиран и управляван от УД „КД Инвестмънтс” ЕАД и в последствие прекратява 

тази инвестиция, като едновременно с това инвестира в Инвестиционното дружество, инвеститорът заплаща 

разходи по емитиране на акциите в размер на разликата между разходите по емитиране на акциите на 

Дружеството и разходите по емитиране на дяловете на ДФ „КД Облигации България”, към момента на 

инвестицията  

Възнаграждение на управляващата компания „КД Инвестмънтс” ЕАД  

 

  2009 г.  2008 г. 

     

Баланс към 1 януари  13  27 

     

Такси начислени през периода   147  200 

Такса за емитиране на акции, получена от името на управляващото 

дружество  9   

Такси платени през периода   (156)  (214) 

     

Баланс към 31 декември   
13 

  13 
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 7. Парични средства и парични еквиваленти  

  

 Паричните средства  и паричните еквиваленти в началото и края на годината представляват пари по 

разплащателни сметки в български лева в банка и банкови депозити със срок до 3 месеца. 

  

   2009 г.  2008 г. 

     

Парични средства по разплащателни сметки и 

безсрочни депозити  

487 

 

553 

Парични средства по краткосрочни депозити 

 

930 

 

1,448 

Вземания по лихви 

 

27 

 

23 

     

Баланс към края на периода  1,444  2,024 
 

  

 8. Предоставени депозити 

  

 Предоставените депозити представляват банкови депозити в Банка Пиреос България АД и 

Райфайзенбанк ЕАД с матуритет 6 месеца, договорен лихвен процент между 6.70 % и 8.30%, със 

сума на главниците 523хил. лв. и натрупани лихви на стойност 7 хил. лв. 

  

  

 9. Категории финансови активи и пасиви 

  2009 г.  2008 г. 

     

Кредити и вземания     

     

Пари и парични еквиваленти  1,444  2,024 

Предоставени депозити  530  319 

Вземания от брокери  3  - 

Вземания по финансови инструменти  2  - 

     

Общо кредити и вземания  1,979  2,343 

     

Финансови активи първоначално отчитани по 

справедлива стойност в печалбата или загубата 

(Бележка 3)     

     

Първоначално признати по справедлива стойност в 

печалба или загуба  2,340  2,013 
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9. Категории финансови активи и пасиви (продължение) 

     

Финансови пасиви по амортизирана стойност     

     

Задължения към Управляващото дружество  13  13 

Задължения към други контрагенти  6  6 

Задължения към брокери  -  - 

     

Общо финансови пасиви по амортизирана стойност  19  19 

     

Финансови пасиви по справедлива стойност в печалба 

или загуба    - 

Нетни активи подлежащи на разпределение на 

собственици на дялове с опция за обратно изкупуване  4,311  4,337 
 

  

10. Постъпления от издаване на акции с право на обратно изкупуване  

 

 

 

2009 г. 

 

2008 

г. 

     

Нетни постъпления от акции с право на обратно изкупуване   867  678 

Такси за издаване на акции, признати в отчета за доходите   -  - 

     

Нетни парични постъпления от издаване на акции   867  678 
 

  

 11. Нетна стойност на активите за една акция  

  

 
В съответствие с Проспекта на Дружеството, някои от инвестиционните позиции се оценяват на базата 

на котираните цени на най-близката дата, на която те са били търгувани в количества, надвишаващи 

количествата на същите инвестиции в портфейла на Дружеството, за целите на определяне на нетната 

стойност на активите за една акция, за записване и обратно изкупуване на акции.  

 
 Нетната стойност на активите за една акция с право на обратно изкупуване към 31 декември 2009 г. е 

14.8974 лв. (2008 г. : 14.7903 лв.). 

  

 12. Акции с право на обратно изкупуване  
  

 Всички издадени акции са изцяло изплатени и са включени в официалния списък на Българска 

фондова борса – София и всяка акция дава право на един глас на притежателя си. 

 

Акциите се издават и изкупуват обратно при искане от страна на притежателя по цени, определени 

на база нетната стойност на активите на Дружеството към момента на издаването/ обратното 

изкупуване. 
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12. Акции с право на обратно изкупуване (продължение) 
 

Акционери   2009 г.  2008 г. 

 

 
Брой 

акции  Участие  

Брой 

акции  Участие 

         

КД Живот България  17,079  6%  7,881  3% 

КД Груп (Любляна)   -  -  49,999  17% 

КД Живление д.д.  158,918  55%  157,545  54% 

Адриатик Словеника д.д.  50,082  17%  -  - 

Други миноритарни собственици   63270  22%  77,806  26% 

         

Общо  289,349  100%  293,231  100% 
 

 

 13. Данъци  
  

 Дружеството не подлежи на облагане с данък върху печалбата, данък сгради или други подобни.  

 

 14. Емисионна стойност на един дял 
  

 Емисионната стойност на един дял се определя на база нетни активи, разделени на броя на 

издадените дялове плюс такса, покриваща разходите за емитирането на самия дял.  

 

 Емисионната стойност на една акция включва нетните активи разделени на броя на издадените акции 

плюс такса, покриваща разходите за емитирането на самата акция. Размерът на тази такса е 1% (3% 

от 1 януари 2005 до август 2006 г.). 

  

 

Дата  

Номинална 

стойност на 

1 акция в 

лв.  

Издаде

ни 

акции 

(брой)  

Емисионн

а 

стойност 

на 1 

акция в 

лв. 

       

Към 31 Декември 2008 г.  10  293,231  14.9382 

Към 31 Декември 2009 г.  10  289,349  15.0464 
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 15. Цели и политика за управление на финансовия риск 

  

 Стратегия за управление на финансови инструменти 

 Целта при управлението активите на Дружеството е постигане умерено увеличение на стойността на 

инвестициите в дялове чрез вложения както в капиталови инструменти, издадени от български 

дружества, котиращи се на БФБ-София, и в акции на чуждестранни компании, така и в дългови 

инструменти и в инструменти на паричния пазар.  

 

Активите на Дружеството са изложени на редица финансови рискове, в това число на ефекта от 

промяна на пазарните цени, валутните курсове и лихвените проценти.  Ръководството следи за 

цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните им отрицателни ефекти върху 

финансовите показатели на Дружеството. 

 

Пазарен риск 

Управляващото активите на Дружеството дружество търгува с финансови инструменти и придобива 

позиции, търгувани на борсовия и извънборсовия пазар, с цел да извлече печалба от движението на 

тяхната цена в краткосрочен план. Капиталовите ценни книжа, дълговите ценни книжа и търгуваните 

деривативни финансови инструменти са изложени на пазарен риск, произтичащ от несигурността на 

бъдещите цени на инструментите. 

 

Пазарният риск за портфейла на Дружеството се управлява чрез  оптимална алокация на активите в 

инвестиционния портфейл. Капиталовите ценни книжа са избрани предимно от БФБ и са сред най-

често търгуваните на пазара. Дълговите ценни книжа също се търгуват на БФБ, с изключение на една 

емисия. За по-добра диверсификация са включени и чуждестранни ДЦК. 

 

Към 31 декември 2009 г., общата пазарна експозиция е следната: 

 

  2009 г.  2008 г. 

  Справедл

ива ст-ст  

% от 

активите  

Справедл

ива ст-ст  

% от 

активите 

Финансови активи, отчитани по 

справедлива стойност в 

печалбата или загубата   2,340   54%   2,013   46% 
 

 

Индексът SOFIX към последния работен ден на БФБ на 2009 година е на стойност  427.27 (2008 г.:  

358.66). 

 

Ако индексът SOFIX беше се увеличил с 25%, при бета равна на  0.19 и запазване на останалите 

променливи, това щеше да увеличи нетните активи подлежащи на разпределение на притежателите на 

дялове с опция за обратно изкупуване с приблизително 438 хил. лева (2008 г.: 228 хил. лева). От друга 

страна намаление на индекса със същия процент би довело до намаление на нетните активи на 

Дружеството с приблизително същата сума. 
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15. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение) 

 

Лихвен риск 

Експозицията на Дружеството, свързана с лихвен риск произтича главно от дългови ценни книжа и 

парични еквиваленти, представляващи краткосрочни депозити в банки. 

 

Ръководството следи експозицията на Дружеството към лихвен риск и взема мерки за ограничаването му 

когато счете за необходимо. За да намали експозицията си към лихвен риск, Дружеството може да 

прехвърли активи от дългосрочни към краткосрочни лихвоносни активи, както и към активи с плаващи 

лихви. 

 

Приложената по-долу таблица показва чувствителността на нетната стойност на активите на Дружеството 

при евентуална промяна в лихвените проценти, като всички други променливи са запазени непроменени. 

Тъй като курсът на лева е фиксиран към еврото (на ниво от 1.95583 лева за едно евро), ефектът от 

промените в лихвените проценти е показан в лева. 

 

 Увеличение/намаление в 
базисни пунктове 

 Ефект върху нетната 
стойност на активите 

                                                    
хил. лв 

2009 г.    

лева  +100   12 

лева -100   (12) 
    
2008 г.    

лева +100  14 

лева                -100  9(14) 
 

 

Кредитен риск 

 

Експозициите на Дружеството, носещи кредитен риск са свързани с уреждането на сделки с инвестиции в 

ценни книжа. Всички сделки в ценни книжа, търгувани на борсата се изплащат при доставка като се 

използват лицензирани брокери. Рискът от неустойка се счита за минимален, тъй като доставката на 

продадените ценни книжа се прави само когато брокерът е получил плащането. Заплаща се при покупка 

след като ценните книжа са получени от брокера. Сделката се проваля в случай че някоя от страните не 

изпълни своите задължения. 

 

 

  Рейтинг  2009 г.  2008 г. 2007 г. 

        

Баланси в банки  BBB  1,276  1,894 2,139 

Баланси в банки  BB+  217  -  

Баланси в банки  BB-  491  449 - 

Дългови ценни книжа  под BB  719  1,263  

ДЦК (Румъния)  BB+  206  94 - 

        

Общо    2,909  3,700 3,370 
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15. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение) 

 

Ликвиден риск 

Дружеството ежедневно е изложено на възможност за рискове по отношение на наличните си парични 

средства, посредством изкупуване на дялове от инвеститорите. Адекватното управление на ликвидния 

риск включва осигуряването на достатъчно парични средства и пазарни ценни книжа чрез възможност за 

затваряне на пазарна позиция.  

 

Дружеството може да не бъде в състояние да ликвидира бързо инвестициите си в някои инструменти в 

размер, близък до тяхната справедлива стойност, за да посрещне изискването за ликвидност или да 

реагира на специфични събития. Предпазливото управление на ликвидния риск изисква достатъчно 

парични и бързо ликвидни средства и способността на инвестиционния портфейл на Дружеството за 

затваряне на пазарни позиции. 

 

Към 31 декември 2009 г. приблизително 46% от активите на Дружеството са парични средства и банкови 

депозити, а останалата част са ценни книги, които са котирани и се считат за бързо-ликвидни инвестиции. 

 

Приложената по-долу таблица обобщава падежите на финансовите задължения на Дружеството към 31 

декември 2009 г. на база договорните недисконтирани плащания. 

 

Пасиви, които имат неопределен падеж са посочени в колона „Над 5 години”. 

 

до от 1 

мес.  

от 1 

до 3 

мес.  

от 3 до 

6 мес.  

от 6 м.-

1 год.  

от 1-

5 год.  

над 5 

год.  Общо 

Към  

31 декември 2009 г. 

            

 

Задължения към 

управляващото 

дружество         

13  -  -  -  -  -  
              

13  

Задължения към 

контрагенти 
5  -  -  -  -  -  

                

5  

Акции с опция за обратно 

изкупуване 
  -  -  -  -  4,311        4,311  

Общо пасиви 18  -  -  -  -  4,311        4,329  

              

Към  

31 декември 2008 г. 

            

 

Задължения към 

управляващото 

дружество         

13  -  -  -  -  -  
              

13  

Задължения към 

контрагенти 
6  -  -  -  -  -  

                

6  

Акции с опция за обратно 

изкупуване 
  -  -  -  -  4,337        4,337  

Общо пасиви 19  -  -  -  -  4,337        4,356  

 

3 33 



ИД КД ПЕЛИКАН АД 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

за годината, приключваща на 31 декември 2009 г.  

 

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                

15. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение) 

 
Валутен риск 

 

Дружеството не разполага с монетарни активи и пасиви деноминирани във валута различна от лев или евро 

(курсът на лева е фиксиран към този на еврото от 1997 г.). 

 

  Валутен курс спрямо лева  Обща валутна експозиция  

  Към 31 декември 2009 г. (лв.)  2009 г.  2008 г. 

Румънска лея   0,462098   247   128 

       

Общо     247   128 
 

 

Към 31 декември 2009 г., ако валутният курс на румънската лея беше се понижил/повишил с 30%, при запазване 

на нивата на всички други променливи, намалението/увеличението на нетните активи би било  74 хил. лева 

(2008:  38 хил. лева). 

 

Според политиката на Дружеството Управляващото дружество следи експозицията на Дружеството към валутен 

риск ежедневно. Политиката на Дружеството е да не хеджира валутни рискове. 

 

16. Справедлива стойност на финансовите инструменти 

 
По-долу е изложено сравнение по категории на балансовите и справедливите стойности на всички финансови 

инструменти на Дружеството, които се отчитат във финансовия отчет. Сумите в таблицата са недисконтирани. 

Балансите с падеж по-малко от година са недисконтирани тъй като влиянието на дисконтирането се счита за 

незначително.  

 

  Балансова стойност  Справедлива стойност 

  2009 г.  2008 г.  2009 г.  2008 г. 

Финансови активи         

Пари и парични еквиваленти  1,444  2,024  1,444  2,024 

Предоставени депозити  540  319  540  319 

Финансови активи, отчитани по 

справедлива стойност в печалба или 

загуба   2,340  2,013  2,340  2,013 

Вземания от брокери  3  -  3  - 

Вземания по финансови инструменти  2  -  2  - 

  4,329  4,356  4,329  4,356 

         

Финансови пасиви         

Задължения към управляващото 

дружество  13  13  13  13 

Задължения към контрагенти  5  6  5  6 

Задължения към брокери         

         

  18  19  18  19 
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ИД КД ПЕЛИКАН АД 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

за годината, приключваща на 31 декември 2009 г.  

 

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                

17. Матуритетен анализ на активите и пасивите 
 

Матуритетната структура по остатъчен срок на балансова стойност на активите и пасивите към  31 декември 2009 г. 

и е изготвена според очакванията на Ръководството за тяхното изплащане или възстановяване. Активи и пасиви, 

които имат неопределен падеж са посочени в колона „над 5 години”. 

 

до 1 

мес.  

от 1 до 

3 мес.  

от 3 до 

6 мес.  

от 6 до 

12  мес.  

от 1 до 

5 год.  

над 5 

год.  Общо 

              

Към 31 декември 2009 г.              

Активи              

Пари и парични еквиваленти 1,037   407      -    -    -       1,444  

Предоставени депозити  -    -   540      -    -   540  

Финансови активи по 

справедлива стойност в 

печалба или загуба  -   99   

                          

-  

                           

194   

                        

632   

                  

1,415   

         

2,340 

Вземания от брокери   3          3 

Вземания по финансови 

инструменти  -   -    -    -   2   -  2  

              

Общо активи 1,037   509   540  194  634   1,415  4,329  

              

Задължения към 

Управляващото Дружество 

                 

13    -    -    -    -    -   
              

13  

Задължения към доставчици 5    -    -    -    -    -   5 

Дялове подлежащи на 

обратно изкупуване  -    -    -    -    -   

               

4,311   

         

4,311  

Общо пасиви 18    -    -    -    -   4,311  4,329 

 
Матуритетната структура по остатъчен срок на балансова стойност на активите и пасивите към  31 декември 2008 г. 

и е изготвена според очакванията на Ръководството за тяхното изплащане или възстановяване. Активи и пасиви, 

които имат неопределен падеж са посочени в колона „над 5 години”. 

 

до 1 

мес.  

от 1 до 

3 мес.  

от 3 до 

6 мес.  

от 6 до 

12  мес.  

от 1 до 

5 год.  

над 5 

год.  Общо 

              

Към 31 декември 2008 г.              

Активи              

Пари и парични еквиваленти 1,477   547    -    -    -    -       2,024  

Предоставени депозити  -    -    -   319    -    -   319  

Финансови активи по 

справедлива стойност в 

печалба или загуба  -    -   

                          

94   

                           

322   

                        

941   

                  

656   
         

2,013  

Вземания  -    -    -    -    -    -    -  

              

Общо активи 1,477   547   94   641   941   656   4,356  

              

Задължения към 

Управляващото Дружество 

                 

13    -    -    -    -    -   
              

13  

Задължения към доставчици 6    -    -    -    -    -   6 

Дялове подлежащи на 

обратно изкупуване  -    -    -    -    -   

               

4,337   

         

4,337  

Общо пасиви 19    -    -    -    -   4,337   4,356  
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ИД КД ПЕЛИКАН АД 

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

за годината, приключваща на 31 декември 2009 г.  

 

(Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                

18. Събития след датата на баланса 

 

Поради неплащане на главници и лихви през 2009 г. се извърши преоценка на облигационната 

емисия издадена от „Роял Патейтос” АД с ISIN: BG 2100026066 и се предприеха мерки за продажба на 

облигациите.   

На 05.01.2010 г. КД „Пеликан” АД в качеството му на Продавач, сключи  Споразумение за 

прехвърляне на облигациите, емитирани от „Роял Патейтос” АД с  „Кредит Факторс” АД, в качеството му на 

Купувач.  

Съгласно от Споразумението Продавачът се задължава да продаде на Купувача, а Купувачът се 

задължава да закупи 75 (седемдесет и пет) броя облигации, с ISIN код: BG100026066, емитирани от „Роял 

Патейтос” АД за общата цена от 15 000 евро, представляваща 20% от съвкупната номинална стойност на 

Облигациите.  

До датата на подписване на отчета, Купувач  „Кредит Факторс” АД не е предприел каквито и да било 

действия, свързани с финализиране на сделката по покупко-продажба на 75 броя облигации, емитирани от 

„Роял Патейтос” АД. 
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