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KA T{HBECTMI,HTC EAN
AOK]'IAA HA PbKOBOACTBOTO
3a rornHara, {pxrmoqsaqa Ha 3l AekeMBpr{ 2009 r

PbxoBoAcrBoro npercraBr AoKnaA x rolumeH o]"Ie-r rc6M 31 Ae(eMBDn 2009 r.. tl3rorBe!
MexAyHapoAHme craHraprr 3a OxHaHcoBa orqerHocr (MCOO.), nprerx or KoM,{crrra Ha EBponeicxx, cbro3

To3x or.re, e oamripaH or EAO Elnrapnr OOn.

06qa xndopnraqrr ra npyxecrBoro
,,KI HsecrMlHrc" EAA e,"rpeaeHo no peueHne or ll aprn 2003 r Ha yqpea renr,,KA fpyn" A n].KD
Group" d.d./, aruruoHepHo npyxecrBoj yqpereHo r clqecrByBarqo carnacHo 3a(oHure Ha pery6nrrKa CroB€Hrr.

"KA I4HBecrMbHrc" EAA e axquoHepHo lpyx€crBo, perucrpupaHo or CfC rra 27 onroMBpx 2003 |
ApyxecrBoro c c ocHoBeH kanxran 2,815 xr{n. nB pa3npeAereHx MexAy 2,815 aKrrxn BcrKa c soMuH:urHa
croiirrocr or I xun. nB. E4Honnrefi co6crBeHxx Ba r€nnra,na e,,Kn fpyn" AA pefly6nnxa CroB€Hn, rp.
,'lrc6nrHa

"KA ltmecrMlHrc" EAA e cac ceAarrrur€ u alpec Ha ynpaBneHxe: 1680 ry. Cooxr, panoH ,,KpacHo ceno,', Byn."Ebrrapnr '58 6roK.C er.  7,  oQnc 24 ,  ren.:  (+159 2) 8l0 26 5 t ;  Oakcr (+j59 2) 981 2l  65, enexrpoHelr alpec (e_
mail): info@kd'eroup bg. erexrpoHHa crpaHHua B [HrepHe.r (web-site): w*1v.kd,group bg

"KA hHBecrMaHrc" EAA lipnrena3a pa3peoeHxe 3a mBapurBaHe Ha AettHocr xaro ynpaBrrBauo Ap]xecrBo no
PeueHne N! 196 - yA / 24.09 2003 t. Ha KOH, Bn caHo e B pe.ucBpa 3a ynpaBnrBa[r re npyxecrBa Ha KOH
noA pef. HoM€p 08"0006 c pa3nopexaaHe 3a B[r{cBaHe N! 4]3 or 02 10.2003 r.i nprrexatsa HoB nrrueffi 3a
,r3BbpurBaHe Ha AeiHocr karo ynpaBnrBaxro AplxecrBo c peureHre Ha KOH.lve 15 yn /23.02.2006 r.; BnrrcaHo e
B ftproBcxHr perxcrEp npr CfC c PeueHre N! I or 27.102003 .. no O.a Ne 10921/2003 r c naprrreH j,te
79643,'toM 947, crp ll3; npeperHcrprpaHo B rbproBcxllr perncEp rcLM AreHux, no BflucBaHxrra c EhK
13r57456.

Ha 08.10.2009 r c peureHre Ha €aHonuqsnr co6crBeHux Ha xannra,ra Ha yA,,KA LtHBecrMaHrc,, EAA € rpuero
,BMeHeHne B ycraBa Ha yA,,KA fiBB€crMaHrc" EAA cBrp3asa c npoMrHa Ha arpcla Ha yxpaBfleHrre
Ce4annue, o sa ynpaBnrBaqoro ApyxecrBo e rp. CoQxr, panoH ,, Kpaclro ceno',, a anpec6-r Ha ynpaBneHrre e 6yn.
,,6brrapur". ! 58, 6no( C, er 7 , odxc Ne 24.

ynpaBntBaororo ApyxecrBo e )4{peAeHo 3a Heonpe!€reH cpol(

flpenneA fia AeiiHocT'r,
ApyxecrBoro e perxcrpxpafio c npelMe.r na Aettflocr: ynpaBreHre Ha sHBecTrpaHero B ueHHx KHxxa Ha naprrqlrx
cpelcrBa, Ha6paHx 'rpe3 ny6nxqHo nperrraraHe Ha axufix, ocbrlec-rBrBaHo or ,{HBecraeroHHr{ apyxecl.sa Ha
npxHuuna Ha pa3npeaeneHr{e tsa pkcl{a lt,nk ynpaBneHre Ha noproennrre Ha npyrx xHcrrlry(xoHanHx

ApyxecrBoro norlqaBa pa3peueHue 3a r€Bl,ptoBaHe Ha neiiHoc,r Karo ynpaBnrBaulo apyxcurso, xrazureHo or
KoMrj rrra 3a O{HaHcoB HaA3op. Jlruembr AaBa npaBo Aa ynpaxHrBa cneAHyTe leiiHoc.rx :

. ynpaBneHr€ Ba nHBecrr.rpaHero B rreHHy xtsrxa Ha naprqH, cpeAcrBa, sa6paHH ,rpe3 ny6n .rHo
npeaiamHe Ha aruuu! ocrulecrBrBaHo or rjHBecrxllnoHHx apyxecrBa;
ynpaBneHUe Ha noproennxre Ha apyrn nBo.rrryqroHanHl, rixBecrxropx

[oHacrorueM ApyxecrDoro ynpaBrrBa eAHo r{HBecrnrrr4oHFo apyxecrBo .KA nernl(aH" A,q l. rBa AoroBopHx
ooHla ,4o ,,KA Akrrk{" n .{o ,,K,{ O6nI,'raqnI'I"

AnfiaMuKa Ha aKTrBur€ Ea {DoHAoBere, yflpaBnrBanfi or,,KA tlHrecrnrr,urc" EA{
IlrnocrHara a€nHocr Ha,,KA I-.lHBecrMbHrc" EAA 6e Hacoqera |aM yrBbpxaaBaHe tra3apnure lo3!rr!, Ha
OoHroBere ynpaBnrBaHr.r or apyxecrBo.ro

[pe3 2009 r ur,rocrHara ae[Hocr Ha yn ,IA ttsBecrMbmc', EAA 6e HacoqeHa KtM npecrpyKrypxpaHe Ha
amuBrre U yr8l,pxlaBaHe [a3apHnre flo3xurn Ha KofiemxBHr{re HHBecrfitllroHux cxeM!{, (orrro ynpaBnrBa.
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KA nHBECTMT,HTC EA.[
AOKJIAI HA P'bKOBONCTBOTO
3a roArtsara, nprn(nll)qBaua Ha 3l AexeMBpn 2009 r.

Hecra6rrHocTra Ha l(anx,rarroBfire na3aplr [pe3 mMxHanara roAxHa Harloxuxa no-amuBHlr McpKu
Ha ynpaBneHr.{e Ha xHBecruqroHHnre Doproein Ha KoneKTnBHfire uHBecruUrroHHI, cxeMx, xoxro ynpaBnrDa, B
rlpceH€ro Ha no,Ao6pu rHBecrnqHoHH
aenlr Ba qyxrecrpaHHxre xHBecrur4{u sa OoHAoEere 3a cMerKa Ha uHBecrxunme Ha 6urapcKrrr xanrranoB
na3ap [p€ 2009 r ce yBenrqu Aenbr Ha rHB€crrqfirre Ha rGnr{raroBrre na3apn or pernoHa llo3HaHxrra x
orr{Tbr, xorro r{MaM€ Ha ra3aprre or lleHrpanHa u H3ro.rHa EBpbna, aaBar Bb3MoxHoo Ia xtsBccrapaMe Ha
arpaxrnBHn rra3apfi, xapamepHn c no-Bxcoxara cH rnr{Br.raHocr.
LrureBpeM€HHo c HaManrBaHero Ha pr{ct(oB€re 3a riKoHoMrKfire or per[oHa npeAnpxexMe aeiicrBn, no
npecrpy(rypxpaHe Ha xHBecr[rrroHHnrr noproenn Ha KorreKrxBHrre uHBecrr(rroHHU cxeMx cBr,p3aHx c
yB€n[qaBaHe fla llenlr Ha pxcxoBfire axrxBU 3a cMerKa Ha no-HrcxopncKoBure aKrr{Br{,

KbM 3l rexeMBp! 2009 r. o6uu.re anrriBn na 4oHroBe.re ynpaBrrBaHx o.r KA HrBecrMr,Hrc Ba3nr3ar Ha 7,025
x n. neBa! Koero cnope! li3qrcneHn Ha ,,KA I4HBecrMlHrc" EAA flpeAcraBnrBa 1.90% or o6qrre anrBH,
ynpaBnrBaHr or perucrpxpaHure B Dbrrapxr ynpaBnrBaurx ApyxecrBo.3a cpaBHeHxe r\-bM jl AexeMBpu 2008 r.
o6qure axrxBn noA ynpaBneHH€ Ha,,Kn hHBecrMbr{rc" EAA ca 6,926 x$n. M, peacraBraBann, 2 27yo o.t
oburxre ar,"rrBH, ynpaBnrBaHx or perncrpxpaHrre s 6!nmpnr ynpaBflrBaurx lpyxecrBo.

AHarrI3 Ha pe3yflTarrre or AeiHocrra npe3 2009 r,
KlM ll AexeMBpn 2009 r.. o6qara cyMa Ha axrxBxre Ha ApyxecrBo.ro B13nma Ha448 xHr. rB.

Crpyxrypara Ha aKrr{Bxre K}M 3l lexeMBpfl 2009 r. e, I(ar(To cnerBa:
@HHaHcoB! amrBn x napn,rHtl cpeacrBa 129 xxn nB , npercraBnrEarrn 29% or aKryBme
[pelocraBerrr reno3rrr{ 260 xun JrB., nDeAcraBnrBaur 587o o.r axrrBrre
AlrrorpanHx affxBr, - 29 xrn. nB , npeAcraBnrBaurx 60Z or axrr.rBure
B3eMaHxr I, apyru axrxBx - l0 xfin,nB., npetcraBnrBaqr, 70% or aKrrBlrre

Crpykrpara Ha racrBnre r,.bM 3l ael{eMBpr 2009 r. e cneaHaral
OcHoBeH xanrra, 2,815 xrn.nB.
lar ]6a or  re i \ . )uara x vrha, l  roarrHH 2.425xrnns.
3aFnxeHrr - 58 xsn.rB

O6olure npnxoAn or oneparr.rBHara AeiHocr Ha lpyxecrBoro 3a 2009 r ca 243 xsn.n,. s ca HaMu\ern c Jt yr
cnpqMo 2008 r.

O6uure pa3xoAn 3a ocr,urecrBrBaHe Ha oneparr{BHara AeiHocr na lpyxecrBoro 3a 2009 r B!3nmar Ha 501 xar.
nB. n ca HaManenx c 28 % cnprMo 2008 r. tlpe3 2009 r. Hafi-BtlcoK Arn B pa3xo.urr€ 3a aeiiHocjla ca pa3xonme 3a
Bb3HarpaxneHxr Ha nepcoHa,ra, coux:urHo { n€Hr.rctroHgo oc ryprBaqe 23j x]x', nB. Te3x pa3xoA,
npeacraBnrBar 47 % o,r o6urre pa3xoArj 3a AefiHocrra Ha ApyxecrBoro, CbulecrBeHa yasr or.pa3xolxre 3a
IefiHocrra, ca pa3xoaxre 3a 863HarpaxAeHxr Ha rcpcodara x 3a couuanHo x neHucfioHHo ocrrvprBaHe _ 20j xrn,
rB. nrx 4l% or pa3xoAlre 3a IeiiHocrra Ha Apyxec-rBoro

HerHxre QDtsaHcoBr.r nprxoal, or
npercraBiqBar npID(oAu or fl{xBt
pa:xoaa).

ApyxecrBoro e peanu3r.rpano l0
06opynlaH".

ynpaBnerrnero Ha co6crBeHy cpeAcrBa ca s pa3Mep Ha 3l xxnnB. x
no 6aHXoBu aeno3Drx (35 xrn. 6pyrHr.r trp,.xoa,j, (2) xxn nB. duHalrcos!

xfin. nB. apyru nplfxo!fi, npeac,asjrrBaurx, n€'rar6a or npolax6a Ha

I Ipe32009r ApyxecrBoropeanmnpa3ary6aBpa3Meptsa2t6xxnnB.(2008r.-2g2xvn.nB)



KA TNHBECTM1HTC EAII
AOITIAN HA P'I,KOBOACTBOTO
3a ro4r.rHara, rpr{kn'oqBaura Ha 3l AexeMBpr 2009 r.

YnpaBneHrle
"K,4 nHBecrMlHrc" EAA nMa eAHocreneHHa crc.reMa Ha ynpaBreHue. Apy(ecrBoro ce ynpaBnrBa or CaBera Ha
Arpe(Top}{re (,,C4"), Koiiro ocaqecrsrBar Kornpona or uM€ro Ha xoMnaHurra MafiKa-'KA fpy[" A.n
CaBera Ha AfipeKropqre rcLM 31.12.2009 r BroltoqBa:

feopru EnceprHcr(n npeAceAaren Ha CbBera r I,t3nr,nHrireneH Auper(Top
Henfi nerpoBa .rneH x l43nrrHnreneH AupeKrop
Karr Kpauko8rrrr - .rneH
Jlyrc qaryr - qn€H
JIyKa Onepe-qneH

[p€3 2009 r.6rxa r{3BaplUeHx rpoMeHx B clcraBa Ha CbBera saAxpexropHre.

Ha 07 09.2009 r. B TbproBcrsi perxcrbp 6rxa BnrcaHU npoMeHure B cbcmBa Ha CrB€ra Ha AUpeKropure Ha KA
HHEecrMaHr€ EAA. Br3 ocHoBa Ha pe[eHx€ Ha eAHon{qHrrr co6crBeHrr Ha xanraTa,ra sa yA ,,KA
l.lHBecrMaHrc" EAI -- K4fpyrt A.A. o.t 22.06.2009 r. oT A.,rlxsocr e ocBo6oAeH AHApax 3ynan xaro,ireHHa
CA t e rc6paH JIy(a Onepe 3a HoB qneH Ha C.{ Ha y,{,,KA l,lHBec.rMaHrc" EAA c MaHAar or 5 ro4xH}i.

Ha 05,02.2009 r, B TbproBcxx pert,lcl:bp 6rxa BrrcaHfi npoMeHrjTe B o,craBa Ha CaBeTa Ha Axp€rropr.rTe Ha KA
l,lHBe€rMaHrc EAA, B!3 ocHoBa Ha peureHxe Ha €AlrojrugHur co6crBeHux Ha nanrrana Ha yA ,XA
nHBecrMaHrc" EAA - Kn fpyn A.A. or 20 11.2008 L or ArlxHocr ce ocBo6o)ftlaBar Aneu ODaxeM r poMaH
AHlpoiHa r€m .rneHoBe Ha Cn H ce rc6npar Jlyrc qaryA 'i AHApax 3ynaH 3a HoBl' qneHoBe Ha CA Ha yA ,,KA
hlrBecrMr,Hrc" EAA c MaHAaror 5 roanHx.

Bb3HarpaxleHnero Ha pr(oBoAcrBoro npe3 2009 r B:"i'n'/.ca Ha 92 xnrr neBa(2008 r.:86 xsn. reBa).

He ca npeaBrueHu cnelrarrHn rrpaBa Ha qreHoBere Ha CaBera aa flprao6nBar arc!.tx I o6nrrauxx Ha

qreHoBcre Ha CrBera He fJacrBar B ]aproBcxfi Apyx€crBa $aro HeorpaHnqeHo orroBopHx cbapyxHuux x He
npfirexaBaT Ha 25 Ha cro or fiannrana Ha rlproBcror ApyxecTBa, feop t BuceptHcKr ]4acrBa B CrBera Ha
.qupeKroprre Ha KA IenHKaH AA |(aro I*nEnHxrenen Arper(Top I npeAceraren Ha C]Bera Ha Arpekropme; Kaff
KpaunoBlrq yracrBa Karo qneH Ha CaBera na Atperropxre Ha yA KA l4HB€crMrmc CA - pyMl,Hr.rr ,{ Karo ,rreH
Ha CrB€ra Ha Anpex'ropnr€ Ha KA OnHaHqHa ro.tKa A,4- CnoBeHrir; Iym r.IaryA y,lacma xaro ,rreH Ha C6Bera Ha
lnpekropme Ha K.4 OrHAc nnc CroBeHri,

Opnannraquonaa crpyrcrypa rr nepcofi an
OpmHmauxoHHara crpy(rypa Ha "KA I4HBecrMaHrc" EAA BxnroqBa cn€AHxre ornenn noe3 2009 r.:
OrAen "BrT!,eueH roHrpon"
Orlen "ynpaBn€HHe Ha uHBecrrqnx"
OrAen "Bex-oorc"

Oraen ,,CqeroBoacrBo"
Orr€n " YnDaBneHne Ha Dkcr€"

:\$M r i ner{eMBpr{ ruuy r oouryrropor Ha c,ryr<xrenxr€ rra rpyloB noroBop BrB OnpMara e 7 / ceAeM/.

OpralrEa(roHHara cTyxrypa BxrloirBa CbBer Ha rlDeroopure (,,CA,), royro oc6urecrBrBar KoHlpona or nM€ro
na xoMnaHHrra Man(a- KA fpyn A.I
CrpyKrypa Ha nart|Tana

(A rpyn A.A. (croBeH'.d)

3I aexeMBp$ 2009
,48"oBo HoMrsan (rnn. nB.)

3l AeKeMBp 2008
AsnoBo HoMrHan (xff. nB.)

100% 2,8t5 t00% 2,815
Ha I3.0L2009 r B TbproBcxx perxcrhp e BnrrcaHo )serrrreHne Ha xanr.{rara Ha yL,KI I-.tHBecrMbHrc
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KA ITHBECTMI,HTC EA'A

.IOKJIAI HA PLKOBO,4CTBOTO
3a rolxHara, npux,rol{Baura Ha 3l aeKeMBpx 2009 r'

EAA no peaa Ha, ' In .194,  an. l  or  T3 or  2565000 neBa Ha 2815000 neBa'  qp€3 tB4aBaHe Ha HoBx 250

obnXHoBeHIr oe3Hanl,.]Hu IIo!,IMeHfilr axuul, c flpaBo Ha elnH uac, c IloM'Hfu'IHa fi eMUcuoHga c-rofiHocT oT l 000

,eBa Bcrxa, Bc,{qKn HoB aKq}I}r ce 3anucBar or eaBonueHtlt co6cmeHxx Ha (anxrana,,KA fpy[" a-4"
yBenHyefifiero Ha xaflrrana e rBB]pueHo B]3 ocBoBa Ha peueHxe Ha eaHonxqH|{t co6crBeFu( Ha xanrrana Ha

vA,,KA uHBecrMlHrc" EAA - K,4 fpyn aa or 08 122008 r u e orfenffaHo eI'B OuHaHcoBtre orqerx Ha

apyxecrBoro 3a 2008 f.

rlrall 3a p|3Br|rn€
npe3 2010 r, ptkoBotcrsoro Ha apyxecrBoro ue npoabnxu ycnnttra ca 3a yrTenBaHe no3t{ul{xre Ha na3apa'

HapacrBaHe Ha fla3apr{trt arn Ha yrpa ttsaHure OoHAoBe u pa3lruptBaHe Ea npearamHr'rre npoayh"rn Cp€a

ocHoBHnre HaMepeHlrt Ha xoMnaHlttra e ,ua ce noao6p koMyHuxaqqtra c xHBecrlroplre x TtxHara

UHOopMapaHocr.

YrIpaBnenne lIa Qtlr|arrcoBnt PrIcK

ApyxecrBoro e H3noxeHo Ha peluua OtfiaHcoBn pucl(oBe. Ol1xcaH},le

npouea)?u,e flpunaraHlr or PlKoBoacrBoro c Iren rtxHom ynpaBneHxe

OrHaHcoBut oreer h-bM 3l AexeMBpu 2009 r.

Ha re3x plrcl(oBe x nonnrllxure L

ca rrpeacraBeHlr B Eerexxa 24 \%M

OTroBopHocr Ha pr'KoBoacrBoro

cnopea funrapcroro raxoHoraretcrBo PtKoBoacrBoro rpt6Ba ra mrorBt OuHaHcoB orqer 3a Bctxa OrHaHcoBa

roaHHa, KoiiTo aa aaBa BtpHa Lr qecrBa npe4craBa 3a cr,crotHnero Ha ApyxecrBoro xlM I{pat Ha roaxHam fi

HetiHxre qrr{rraHcoBx peynrarlr.

tSKoBoacrBoro norBl'pxAasa orroBopHocrta !u 3a IsrorBtHsro L trocroBepHoro npelcraBtt{€ Ha ro3u QxHaHcoB

orqer B caorBer€rBue c MetrayHapoaHDre craluap 3a OrHaHcoBx or'{erx, npsert B EBpoflencKht carc3

(MCOO).

Ta3n orloBopHocr Brnlo'rBa: pa3pa6orBaHe, BHeAptBaHe L nolllpxaHe Ha cxcreMa 3a Brrpeurets l{oHrpon'

cB6p3aHa c nrorBtHero lj aocroBepso, o npeacmstne na Qlnancoan orveru) xoliro aa He cbabpxar cbuecrB€Hx

HeToqHoc,rU. oTXnoHeH[' x Hecao,rBeTcTBx', He3aBucnMo Aa,r]{,re ce I},JixaT Ha u3MaMa nnu Ha rpeu'(a; noAoop lr

nprnoxeHxe Ha nolxoaturu cqeroBolHn non TfiI(r; fi nrorB,He qa npH6nl{3u,enHu cqeroBoaHu ou€HKt' fiofiro

aa ca pa3yMHv npx KoHlgerHvre o6crorrercrBa.

PlxoBoacrBoro norBl,pxaaBa, qe c€ e npxacpxano KbM ropenocoqeHxre orroBopHocru no BpeMe Ha u3rorBtHero

Ha QfiHaHcoBlr orqer.

PtkoBoacrBoro nombp Aor(onr(oro My e mBecrno ApyxecrBoro llre npoal'rxn aa
o6o3pxMom 6baeure, € OxHaHcoBara noaKpena

r x H e n
tl3nlnHxrenHu AupeKropu
"KA HHBecrM6mc" EAA
CoOxr,30 Mapr 2010 .
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I aoxnAA HA HE3AElrclll^ljt oAllToP

Hre x3Br,purrxMe oAnr Ha np^^o*eHtl{ olHaHcoB or,rer Ha KA hHBecrMr,Hrc EM, BxnkcqBaul
ctreroBoaHrn 6a,naHc xDM 31 aeKeMBprl 2009 roaxHa I oT9er 3a AoxoAhre, or'{er 3a npoMeHhre B
co6crBeHta kanhTa,rr, oTqeT 3a naprgHrTe noToqr.i 3a roarHaTa, 3aBbpllBaqa Ha Ta3! AaTa, xaKTol,
o6o6r{eHoro onoBecrtBaHe Ha c-hqecrBeHrre cgeroBoAHh nontnr|r''Ku A Apyrhre notcHqrenHh
nphnoxeHht.

OrroaopHocr Ha pLxoBoAcrBoro 3a OrHaHcoBrai orser

oTroBopHocrra 3a ,3rorBtHero h AocrosepHoro npeAcraBf,He Ha ro3h ohHaHcoB orqer a
cl,oTBeTCTBhe C MeXAyHapOAHhTe CTaHAaprr 3a QTaHaHCOBI-1 OT,reTk Ce HOCrl OT pt KOBOACTBOTO. Ta3n
oTroBopHocT BKrlogBa: pa3pa6oTBaHe, BHeaprBaHe h noaar,p)naHe Ha crcTeMa 3a BtTpeueH KoHrpon,
cBbp3aHa c r3roTBrHeTo l.l AocToBepHoTo npeacTaBsHe Ha orlHaHcoB, oTqeTr, I{orrTo Aa He cta}pxaT
ctuecTaeHt HeTogHocTll, oTx/toHeHrifl l,t HecboTBeTcTE|t, He3aBhcl,tMo Aanl Te ce AbrlxaT Ha h3MaMa
hnf Ha rpeLlKa; noA6op |,l np roxeHhe Ha noAxoAflr!, cgeroBoaHH nolrrr4Kr; L h3rorBtHe Ha
nph6rrr3rrerrHr.r cqeroBoAHH oqeHKx, Korro Aa ca pa3yMHq nPh KoHKperHrre o6crotrencrBara.

OTroBopHocr Ha oAlropa

Hauala orroBopHocr ce cBexaa Ao !3pa3nBaHe Ha oArlropcxo MHeHre slpxy ro3,1 ohHaHcoB ortter,
ocHoBaBaulo ce Ha h3BrrpueHht oT Hac oAhr. Haurql oArlr 6e npoBeaeH B cborBeTcTBhe c
npooecloHanHrre ̂ 3ucxBa4rtr Ha MexAyHapoAHrre oArropo{h craHAaprr. Te3t craHAapv Hanarar
cna3BaHe Ha eThqHtTe ,3hct<BaHrq, KaxTo r-1 oArirlr aa 6-bae nnaHrpaH t1 npoBeAeH TaKa, qe Htte Aa
ce y6eahM B pa3yMHa creneH Ha crrypHocr Aoxonxo (DriHaHcoBrlfl orqer He cr,Abpxa ctqecrBeH,l
HeTO9HOCTI.i, OTKIOHeHtt h HeCbOTAeTCTB|19.

oAlrrhr BKntogBa r3ntrrHeHrero Ha npoqeAipr4 c qen nony'raBaHe Ha oAhropcxk aoKa3arencrBa
orHocHo cyMrre k onoBecrrBaHlrra, npeAcraBeHh Bts ohHaHcoBrF or,rer. rl36paHrre npoqeAyph
3aBrctr or npeqeHKa1a Ha oAlrropa, Bxrrcghre/rHo oqeHxara Ha prcKoBele or cbqecrBeHrl
HeroqHocrl.t, orxloHeHtt ll HecborBelclBra BbB o HaHcoBxt orger, He3aBhchMo aanh re ce at'rlxar
Ha r3MaMa rrrh Ha rpeurxa. flpr u3BtpusaHero Ha re3r! oqeHK, Ha phcKa oAhrop-br B3eMa noA
BHTMaH!e c[cTeMaTa 3a B]TpeUeH XoHTpon, CSr,p3aHa C ,3rOTBtHeTo ,l AocToBepHoIo npeAcTaBtHe
Ha OrHaHcoBrlr orger or crpaHa Ha npeAnprlrrhero, 3a Aa pa3pa6ov oAr.rropcKr npoqeAypr.l, xot{ro
ca noAxoArul, nph re3! o6crorrencrBa, Ho He c qer ,13pa3tBaHe Ha MHeHre orHocHo eoeKTrBHocrra
Ha crcreMara 3a BbrpeueH KoHTpon Ha App(ecrBoro. oahTbr cr'u.lo raKa BKnoqBa oqeHka Ha
yMecrHocrra Ha nprraraHrre cgeroBoAHh nonhr|4x14 q pa3yMHocrra Ha nph6rlh34Te[HLTe cgerogoAHrr
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oqeH(!, HanpaBeH, oT plKoBoAcTBoro,

C,rrraMe, ,re h3B-bpueHttt or Hac oAr.1T
Hac oAtlTopcxo MHeHre.

xaKTo li oqeHxa Ha qtnocTHoTo npeAcTaBtHe BIB qtHaHcoBlit

npeAocraBr AocrartgHa H noAxoArula 6a3a 3a h3pa3eHoro or

T€r: +159 2 4?1 06 56
Ie^t 1359 2 471 A6 57
OaRc: +159 2 421 06 55
bdo@bdo.bq
www,bdo.b-q

no Haue MHeHre QhHaHcoBr.ltr ofler AaBa BtpHa x gecrHa npeAcraBa 3a 0!HaHcoBoto clcrotHle Ha
KA l,lHBecrMrrHrc EM xr,M 31 AeKeMBph 2009 roAHBa, xaKTo x 3a HeroBxre OrHaHcoBk pe3ynra 

 

or
AeiHocrra '1 3a naprqHlTe noroqh 3a roAlHara, 3aBl,pLxBau{a roraBa B cborBercrBre c
MexAyHapoAHrre craHAaprt 3a OlHaHcoBrl or,ieT(.

AoloaA Blpxy Apyrr npaBH, ,r perynaropHr 'r'.3tic(BaH|.l'{

Hxe k3Bbpru xMe npoBepKa Ha AoxnaAa 3a AetHocrra Ha XA l4HBecrMlHTc EAA xlM 31 AexeMBph
2009 r. orHocHo cborBercrBkero MexAy aoKnaAa 3a AeiHocrra h Q'i.Hal'l.coBAA orqer 3a clulrF
orgereH nephoA c-brnacHo ,3r.lcKBaHrtra Ha 3axoHa 3a cqeroBoAcrBoro,

B pe3ynrar Ha npoBepKara yAocroBepnBaMe cborBercrBrero MexAy AoxnaAa 3a AeiHocrra !t

OrHaHcoBrF or,{er K}M 31 AeKeMBpr 2009 roAhHa no orHorueHHe Ha OrHaHcosara ,HoopMaqxt.

Coorin, 30.03.2010 roAlrHa

640 Elnrapr-ri OOA

,;"-t
CronHKaAnocroroaa, AEC

ynpagrraaq crApyxHr,fi(, perlcrphpaH oAlrop
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KA I,IHBECTMI'HTC EA.4
OTqET 3A BCEOEXBATHII' AOXO.II
3a roAHHaTs, npnxnx,qBaura Ha 3l AerrcMBpn 2009 r.

(Bcrqltx cWH ca B xnn. neBa, ocBeH ar(o He e ynoMeHaTo Apyro)

Eenexxn 2009 r,

nptfiolr or raKc[ n fioMrcHoHHli

Pmxorx 3a BTHIIIHU ycnyrr{
Pa3xorx 3a Bb3HarpaxreHfir fi coqrianHo

Pa3xoak 3a Marepxanx
Pa3xolr 3a aMopTBauut

Apyru pa3xoan

3ary6a or ocHoBna AenHocr

OxHaHcoBu npaxolr, HerHo

Apyru np'rxo!,r

3ary6a npeAn o6naraHe c AaHr'qr

3ary6a 3a mAHHara

fuyr Bceo6xBareH loxoa

O6u Bceo6xBaren aoxoA
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KA I,IHBECTMTHTC EAA
OTqET 3A. OHHAHCOBOTO CLCTO-SHUE
r-LM 3l aexeMBpn 2009 r.

(Bc,r.rKx cyMI,| ca B xrrn. neBa, ocB€H axo He e ynoMeHaro rpyro)

2009 r. 2008 r,

AT(THBII
Her_eI(yuru q|{TDBrr

O6opyaBaHe ! apyrx aurrorpafiH amxBr

T€rryorn aKrnBn
B3eMaHr'rr n ,qpyrn aKrxBx
flpelocraseHx aeno3uru
l-lapu.rHx cpeacrBa r exBsBareHru

OBUIO AKTHBI'

COBCTBEH KAIIIITAJI I,l TIACIIBI'
Kanrran H perepBr

Henoxpv' 3ary6t

Kpqr_xocpo'rHr 3aAanx€nnq
3aaMxeHfir K_!M aocraB'ruur x apynt
3a.arnxeHxr GM c8ap3aHx rltlra
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K.[ IIHBECTMTTHTC EA,II
OTqtrT 3A TIPOMEHT4TE B COBCTBEHI4' KATI14TA,'I
npe3 roaHHara, npHxnro'rDanra na 3l aeK€MBpn 2009 r.

(Bcw{K.t cyMx ca B xxn. neBq ocBets aro H€ e ynoMeHaro lpyro)

Canao I|"6M 3l aexeMBpn 2007 r.

I,I3!aaeIrfi aKuxu
3ary6a 3a roanHara

Canao k'LM 3l a€xeMBpn 2008 r.

3ary6a 3a roaxHara

Eencxxn OcHoBeH
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HarpynaHtr
3ary6x

(1,9r1'

BcflqKo
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250
(292\
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Xn UHBECTMITHTC EA.{
OTqBT 3A IIAPIIqHI-ITE TIOTOIIN
3a roaHHara, npHxnrcqsanra Ba 3l relteMBpn 2009 r.

(BcI,l.'IKr, cyMn ca B xr.{n neBa, ocBeH axo He e ynoMeHaro lpyro)

Ilapfl.rsrr noroun or oneparrBHa a€nHocr
flo€ranneHxr or r(nxeHra ri apyru,lebaropx
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I[rp 'rHH noroqn or unBecrfiunoHna leilHocr
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HerHn napnqHlr tloroqlr or nHBecrnunoHHa ae{rocr
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1. Корпоративна информация 

 
Финансовият отчет на КД Инвестмънтс ЕАД („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 

 “КД Инвестмънтс” ЕАД (Дружеството) е акционерно дружество, чиито акции не се търгуват на борсата.  
 

Основната дейност на “КД Инвестмънтс” ЕАД се изразява в управлението на инвестиционни дружества и 

договорни фондове, инвестиращи в ценни книжа на Българската Фондова Борса, както и на фондовите борси в 

Румъния, Хърватска, Сърбия, Русия и др.. 

 

Към датата на баланса дружеството управлява активите на инвестиционното дружество “КД Пеликан” АД и на 

фондовете ДФ „КД Акции България” и ДФ „КД Облигации България. 

  
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. Финансовият отчет е представен в лева и всички суми 

са закръглени до най-близките хиляда лева (хил. лв.), освен ако е упоменато друго. 

 

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 счетоводните политики и оповестявания 
 

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

декември 2008 г. 

• 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 Инвестмънтс” ЕАД. Изменението в МСС 1 

въвежда оповестявания на нивото и управлението на капитала на едно предприятие. Дружеството е приложил 

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. 
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2.3 Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения 

 
Използване на преценки 

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. Изготвянето на финансовите отчети в съответствие с МСФО изисква употребата на 

счетоводни приблизителни оценки. Когато е прилагало счетоводната политика на дружеството, ръководството 

се е основавало на собствената си преценка.  

  

 Приблизителни оценки и предположения 

 Основните предположения, които са свързани с бъдещи и други основни източници на несигурности в 

приблизителните оценки към датата на баланса, и за които съществува значителен риск да доведат до 

съществени корекции в балансовите стойности на активите и пасивите през следващия отчетен период, са 

посочени по-долу: 

  
Полезни животи на имоти, машини и съоръжения, и нематериални активи  

Финансовото отчитане на имотите, машините и съоръженията, и нематериалните активи включва използването 

на приблизителни оценки за техните очаквани полезни животи и остатъчни стойности, които се базират на 

преценки от страна на ръководството на Дружеството.  

  
Доходи на персонала при пенсиониране 

Задължението за доходи на персонала при пенсиониране се определя чрез актюерска оценка. Тази оценка 

изисква да бъдат направени предположения за нормата на дисконтиране, бъдещото нарастване на заплатите, 

текучеството на персонала и нивата на смъртност. Поради дългосрочния характер на доходите на персонала при 

пенсиониране, тези предположения са обект на значителна несигурност. Към 31 декември 2009 г. Дружеството 

не е отчело задължения за доходи на персонала при пенсиониране. 

  
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. преценката на ръководството е, че не е необходима 

обезценка на вземанията. 

 

Принцип на действащото предприятие и обезценка на активи 

Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, който предполага, че дружеството ще 

продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на дружеството зависи от бизнес средата, както и от 

обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и бъдещи собственици и инвеститори. За годината 

завършваща на 31 декември 2009 г., Дружеството е реализирало загуби в размер на 216 хил. лв. (2008 г.: 292 хил. 

лв.) и има натрупани загуби в размер на 2,425 хил. лв. (2008г.: 2,209 хил. лв.). Факторите изложените по-горе, 

показват, че Дружеството може да продължи да отговаря на принципа за действащо предприятие единствено при 

постоянната подкрепа на компанията-майка. Подобна подкрепа е реализирана чрез многократно увеличаване на 

капитала през 2005 г., 2006 г. и през 2007 г. (Бележка 6), както и в края на 2008 г. са получени средства по 

набирателната сметка на дружеството за ново увеличение на капитала, което е вписано на 13 януари 2009 г.. 

Ръководството е взело предвид подкрепата на майката и на база на очакваните бъдещи парични потоци на 

Дружеството са преценили, че е подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на принципа на действащото 

предприятие. 

 

Ако рисковете бъдат подценени и дейността на дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи 

продадени, следва да бъдат извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната  
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2.3 Съществени счетоводни преценки, приблизителни оценки и предположения (продължение) 
ликвидационна стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на 

дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. 

 

Обезценка на нефинансови активи 

Към всяка дата на баланса, Дружеството преценява дали са налице индикации за обезценка за всички 

нефинансови активи. Към датата на баланса няма индикации, че някои от нефинансовите активи на дружеството 

може да бъдат обезценени. 

 
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. 

  
Сделки и салда 
Сделките в чуждестранна валута са отчетени по валутните курсове в деня на сделката: отрицателни и положителни 

валутно-курсови разлики при разплащане се отчитат в отчета за доходите. Финансовите активи и пасиви в 

чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на Българска Народна Банка (БНБ) към датата на баланса. 

Отчетените отрицателни и положителни валутно-курсови разлики се отразяват в отчета за доходите.  

 
Значими валутни курсове:  31 декември 2009 г.   31 декември 2008 г. 

     

1 евро   1.95583 лв.  1.95583 лв. 

 

 
Дълготрайни активи (ДА) 

  
Имоти, машини и съоръжения 

 Имотите, машините и съоръженията се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и 
натрупаните загуби от обезценка. Цената на придобиване включва и разходи за подмяна на части от машините и 

съоръженията и разходи по заеми по дългосрочни договори за строителство, при условие, че отговарят на 

критериите за признаване на актив. Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се 

отчитат като отделен актив, само когато се очаква, че Дружеството ще получи бъдещи икономически изгоди 

свързани с употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде достоверно определена. Всички 

други разходи за поддръжка и ремонт се отразяват в отчета за доходите в периода, в който са извършени. 

 

Амортизациите се изчисляват на база на линейния метод за срока на полезния живот на активите. 

 

Компютри                                                                                                                                                 20-50% 

Офис мебели и оборудване                                                                                                                 15% 

Оборудване и други материални активи                                                                                                                   30% 
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2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 

 
Дълготрайни активи (ДА) (продължение) 

 

Имот, машина и съоръжение се отписва при продажбата му или когато не се очакват никакви бъдещи 

икономически изгоди от неговото използване или при освобождаване от него. Печалбите или загубите, 

възникващи  при отписването на актива (представляващи разликата между нетните постъпления от продажбата, 

ако има такива, и балансовата стойност на актива) се включват в отчета за доходите, когато активът бъде 

отписан. 

 

В края на всяка финансова година се извършва преглед на остатъчните стойности, полезния живот и 

прилаганите методи на амортизация на активите и ако очакванията се различават от предходните 

приблизителни оценки, последните се променят в бъдещи периоди. Дълготрайните активи се отчитат по цена на 

придобиване, намалена с амортизацията и евентуални загуби от обезценка. Историческата цена включва 

директните разходи по придобиване на активите. 

 

Дълготрайните активи се изписват при продажбата им или когато не се очакват никакви бъдещи икономически 

изгоди от тяхното използване, или при освобождаване от тях. Печалбите и загубите от изписване на 

дълготрайни материални активи се определят като се съпоставят постъпленията с балансовата стойност и се 

отчитат в отчета за доходите.  

 
Нематериални активи 
Нематериалните активи, придобити отделно, се оценяват първоначално по цена на придобиване. След 

първоначалното признаване нематериалните активи се отчитат по цена на придобиване, намалена с натрупаните 

амортизации и натрупаните загуби от обезценка. 

 

Полезният живот на нематериалните активи е определен като ограничен. 

 

Нематериалните активи с ограничен полезен живот се амортизират за срока на полезния им живот и се тестват 

за обезценка, когато съществуват индикации, че стойността им е обезценена. Полезният живот и метода за 

амортизация на нематериалните активи с ограничен полезен живот се преглеждат в края на всяка финансова 

година. Промените в очаквания полезен живот или модел на консумиране на бъдещите икономически изгоди от 

нематериалния актив се отчитат чрез промяна на амортизационния срок или метод и се третират като промяна в 

приблизителните счетоводни оценки. Разходите за амортизация на нематериалните активи с ограничен полезен 

живот се класифицират по тяхната функция в отчета за доходите, съобразно използването (предназначението) 

на нематериалния актив. 

 

Печалбите или загубите, възникващи при отписването на нематериален актив, представляващи разликата между 

нетните постъпления от продажбата и балансовата стойност на актива, се включват в отчета за доходите, когато 

активът бъде отписан. 

 

Нематериални активи (продължение) 

Дълготрайните активи се амортизират по линейния метод на полезния срок на живот на активите по следните 

амортизационни норми: 

 

Софтуер                                                                                                                                                                    25-50% 

 

Обезценка на нефинансови активи 

 
Към всяка дата на баланса, Дружеството оценява дали съществуват индикации, че даден актив е обезценен. В 

случай на такива индикации или когато се изисква ежегоден тест за обезценка на даден актив, Дружеството 

определя възстановимата стойност на този актив. Възстановимата стойност на актива е по-високата от 

справедливата стойност, намалена с разходите за продажба на актива или на обекта, генериращ парични потоци 

и стойността му в употреба. Възстановимата стойност се определя за отделен актив, освен в случай, че при 

използването на актива не се генерират парични потоци, които да са в значителна степен независими от   
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2.4.Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
 

Обезценка на нефинансови активи (продължение) 

 

паричните потоци, генерирани от други активи или групи от активи. Когато балансовата стойност на даден 

актив е по-висока от неговата възстановима стойност, той се счита за обезценен и балансовата му стойност се 

намалява до неговата възстановима стойност. При определянето на стойността в употреба на актив, очакваните 

бъдещи парични потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се използва норма на дисконтиране 

преди данъци, която отразява текущата пазарна оценка на стойността на парите във времето и специфичните за 

актива рискове. Справедливата стойност, намалена с разходите за продажбата се определя чрез използването на 

подходящ модел за оценка. 

 

Загубите от обезценка на продължаващи дейности се признават като разходи в печалбата или загубата 

съобразно функцията на обезценения актив, с изключение на загубите от обезценка на земи и сгради, които са 

преоценени в предходни периоди и увеличението от преоценката е отнесено директно в собствения капитал. В 

този случай, загубата от обезценка също се отнася директно в собствения капитал, в намаление на преоценъчния 

резерв, до размера на кредитното салдо на преоценъчния резерв, отнасящ се за съответния актив. 

 
Към всяка дата на баланса, Дружеството преценява дали съществуват индикации, че загубата от обезценка на 

актив, различен от репутация, която е призната в предходни периоди, може вече да не съществува или пък да е 

намаляла. Ако съществуват подобни индикации, Дружеството определя възстановимата стойност на този актив. 

Загубата от обезценка се възстановява обратно само тогава, когато е настъпила промяна в приблизителните 

оценки, използвани при определяне на възстановимата стойност на актива, след признаването на последната 

загуба от обезценка. В този случай, балансовата стойност на актива се увеличава до неговата възстановима 

стойност.  

Към 31 декември 2009 г., Дружеството е оценило, че не съществуват индикации за обезценка на нефинансови 

активи. 

 
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. 
 
Финансови активи 

 
Вземания от клиенти 

  
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. 
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2.4.Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
 

Вземания от клиенти (продължение) 

 

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

депозити, търговски и други вземания. 

 

Последваща оценка 

Последващата оценка на финансовите активи зависи от тяхната класификация, както следва: 

 

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 провизията за 

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. Вземанията от клиенти се 

отразяват по фактурната им стойността намалена с провизия за обезценка. Провизия за обезценка се прави в 

случай, че съществува обективно доказателство, че Дружеството няма да бъде в състояние да събере всички 

дължими му суми, съгласно първоначалните условия по отношение на съответния разчет. Сумата на обезценка е 

разликата между балансовата и възстановима стойност, която представлява настоящата стойност на паричните 

потоци, дисконтирана с пазарен лихвен процент приложим за сходни клиенти. 

 

 

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност 

За суми, дължими по заеми и аванси на клиенти, отчитани по амортизирана стойност, Дружеството първо 

преценява дали съществуват обективни доказателства за обезценка индивидуално за финансови активи, които са 

съществени поотделно, или заедно за финансови активи, които не са съществени поотделно. Ако Дружеството 

определи, че не съществуват обективни доказателства за обезценка за индивидуално оценяван финансов актив, 

независимо дали той е съществен или не, то включва актива в група от финансови активи със сходни 

характеристики на кредитен риск и ги подлага на преглед за обезценка колективно. Активи, които се подлагат 

на преглед за обезценка индивидуално и за които продължава да бъде призната загуба от обезценка не се 

включват в колективната преценка за обезценка. 

Ако съществуват обективни доказателства, че е възникнала загуба от обезценка, сумата й се оценява като 

разликата между балансовата стойност на актива и сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци 

(като се изключват очаквани бъдещи загуби по заеми, които все още не са възникнали). Балансовата стойност на 

актива се намалява чрез използване на корективна сметка и сумата на загубата се признава в отчета за доходите. 

Приходите от лихви продължават да се начисляват върху намалената балансова стойност, на база на 

първоначалния ефективен лихвен процент на актива. Заемите, заедно със свързаните провизии се отписват, 

когато няма реалистична перспектива за бъдещото им възстановяване и цялото обезпечение е реализирано или е 

прехвърлено на Дружеството. Ако в последваща година сумата на очакваната загуба от обезценка се увеличи 

или намалее, поради събитие възникващо след признаването на обезценката, по-рано признатата загуба от 

обезценка се увеличава или намалява чрез корекция в корективната сметка. Ако бъдещо отписване бъде 

възстановено на по-късен етап, възстановяването се признава в отчета за доходите. 

Настоящата стойност на очакваните бъдещи парични потоци се дисконтират като се използва първоначалния 

ефективен лихвен процент на финансовия актив. Ако даден заем е с променлив лихвен процент, нормата на 

дисконтиране за оценка на загубата от обезценка представлява текущия ефективен лихвен процент. 

 

Финансови инвестиции на разположение за продажба 

Финансови активи на разположение за продажба са тези недеривативни финансови активи, които са определени 

като на разположение за продажба или не са класифицирани в някоя друга категория. След първоначално им 

признаване, финансовите активи на разположение за продажба се оценяват по справедлива стойност, като 

нереализираните печалби или загуби от тях се признават директно в собствения капитал. При отписване или 

обезценяване на инвестицията, натрупаната печалба или загуба, призната преди това в собствения капитал, се 

признава в печалбата или загубата.  
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2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
 

Финансови инвестиции на разположение за продажба (продължение) 

 

Справедлива стойност 

След първоначалното признаване, Дружеството оценява клиентските активи по справедлива стойност, 

използвайки пазарните цени в края на всеки месец в съответствие с реда и изискванията на  Наредба 23 на 

Комисията за финансов надзор  и  приетите правила за оценка на клиентските активи. Наредбата и правилата 

регламентират реда и начина за последваща оценка, източниците и системите за събиране на информация за 

справедливата стойност на финансовите инструменти.  

 

Амортизирана стойност 

Инвестициите, държани до падеж, както и заемите и вземанията, се оценяват по амортизирана стойност. Тя се 

изчислява като се използва методът на ефективния лихвен процент минус загубата от обезценка. Изчислението 

отчита всяка премия или отстъпка при придобиването и включва разходите и таксите по сделката, които 

представляват неразделна част от ефективния лихвен процент. 

 

 
Обезценка на финансови активи 

Дружеството преценява на всяка балансова дата дали са налице обективни доказателства за обезценката на 

финансов актив или на група от финансови активи.  

 

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност 

Ако има обективни доказателства, че е възникнала загуба от обезценка във връзка с активи, отчитани по 

амортизирана стойност, сумата на загубата се оценява като разликата между балансовата стойност на актива и 

сегашната стойност на очакваните бъдещи парични потоци (с изключение на очакваните бъдещи загуби, които 

не са възникнали), дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент за финансовия актив (т.е. 

ефективният лихвен процент, изчислен при първоначалното признаване). Балансовата стойност на актива се 

намалява чрез използване на корективна сметка за провизия за обезценка. Сумата на загубата се признава в 

отчета за доходите. 

 

Ако в следващ период сумата на загубата от обезценка намалее и спадът може по обективен начин да се свърже 

със събитие, което възниква, след като обезценката е призната, преди това признатите загуби от обезценка се 

възстановяват до степента, до която балансовата стойност на актива не превишава неговата амортизирана 

стойност към датата на възстановяване. Възстановяването на загубата от обезценка се признава в печалбата или 

загубата. 

 

Финансови инвестиции на разположение за продажба 

Когато финансов актив на разположение за продажба е обезценен, сумата представляваща разликата между 

неговата цена на придобиване (нетно от погашения на главницата и амортизация) и неговата текуща 

справедлива стойност, минус загубата от обезценка, призната преди това в печалбата или загубата, се изважда 

от собствения капитал и се признава в печалбата или загубата. Възстановяването на загуба от обезценка за 

инвестиция в капиталов инструмент не се признава в печалбата или загубата. Възстановяването на загуба от 

обезценки за дългов инструмент се признава в печалбата или загубата, ако нарастването в справедливата 

стойност на инструмента може обективно да се свърже със събитие, настъпило след признаването на загубата от 

обезценката в печалбата или загубата. 

  
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. 
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2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
Финансови пасиви (продължение) 

  
Първоначално признаване (продължение) 

 
 

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 

След първоначалното им признаване, Дружеството оценява финансовите си пасиви, които не са класифицирани 

като „отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата” по амортизирана стойност, чрез използване 

на метода на ефективния лихвен процент.  

 
 

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. 

 

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. 
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 2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
Задължения по пенсионно осигуряване 

  
Фондове на социално, пенсионно и здравно осигуряване 

Според българското законодателство Дружеството е задължено да прави вноски в пенсионен фонд, управляван 

от Правителството. Тези вноски се признават като разход в периода, за който се отнасят. 

  
 Задължения по пенсионно осигуряване 

В съответствие с член 222, параграф 3 от Кодекса на труда, в случай на прекъсване на трудов договор с 

работник, който е достигнал пенсионна възраст, независимо от причината за прекъсването, на работника трябва 

да бъдат изплатени от 2 до 6 брутни работни заплати, при условие, че той е работил за Дружеството повече от 

10 години. 

 

Към 31 декември 2009 г., Дружеството прави оценка и признава провизия за задълженията си при 

пенсиониране. При изчислението на провизията Дружеството оценява настоящата стойност на бъдещото си 

задължение при пенсиониране на базата на преценка на вероятността служители на Дружеството да се 

пенсионират по време на трудовото си правоотношение с Дружеството. 

  

Дружеството не е начислило провизия за евентуални разходи при пенсиониране на свои служители тъй като е 

преценило, че ефектът върху финансовите отчети ще бъде незначителен. 
 
Признаване на приходи 

 Приходите се признават до степента, в която е вероятно икономически ползи да бъдат получени от 

Дружеството и сумата на прихода може да бъде надеждно оценена. Приходите се оценяват по справедливата 

стойност на полученото възнаграждение, като се изключат отстъпки, работи и други данъци върху продажбите 

или мита.  

Приходите представляват справедливата стойност на полученото или получаемото постъпление от обичайната 

дейност на Дружеството.  

 
Приходи от такси и комисионни 

Таксите и комисионните, с изключение на тези, които формират част от ефективния лихвен процент на 

инструмента, се признават на принципа на текущо начисляване когато се предоставя услугата. Таксите и 

комисионните се състоят основно от такси за управление на управляваните от Дружеството фондове, 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. 

 

Приходи от лихви 

Приходите от лихви се разсрочват, като се използва метода на ефективната лихва. При обезценка на вземане, 

Дружеството намалява балансовата му стойност до възстановимата му стойност, която представлява очакваните 

бъдещи парични потоци, дисконтирани на база на първоначалната ефективен лихва. 

  
Оперативен лизинг, където Дружеството е лизингополучател 

 Лизинговите договори, при които значителната част от рисковете и изгодите се поемат от наемодателя, се 
класифицират като оперативен лизинг. Плащанията по оперативните лизинги (нетно от отстъпките от страна на 

наемодателя) се признават като разход в отчета за доходите на равни части за периода на лизинговия договор. 

  
Свързани лица 

За целта на изготвянето на настоящия 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 от всички гореизброени лица, се смятат и се третират 

като свързани лица. В рамките на нормалната стопанска дейност се осъществяват редица сделки със свързани 

лица. 

 

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

14. 
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 2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 

 
Данъци 

 

Текущ данък върху доходите 

Текущите данъчни активи и пасиви за текущия и предходни периоди се признават по сумата, която се очаква да 

бъде възстановена от или платена на данъчните власти. При изчисление на текущите данъци се прилагат 

данъчните ставки и данъчните закони, които са в сила или са в значителна степен приети към датата на баланса. 

 

Текущите данъци се признават директно в собствения капитал (а не в отчета за доходите), когато данъкът се 

отнася до статии, които са били признати директно в собствения капитал. 

 

Отсрочен данък върху доходите 

Отсрочените данъци се признават по балансовия метод за всички временни разлики към датата на баланса, 

които възникват между данъчната основа на активите и пасивите и техните балансови стойности. 

 

Отсрочени данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики: 

• освен до степента, до която отсроченият данъчен пасив възниква от първоначално признаване на актив 

или пасив от дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, 

нито върху данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и 

• за облагаеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия 

и участия в съвместни предприятия, освен до степента, до която Дружеството е в състояние да 

контролира времето на обратното проявление на временната разлика и съществува вероятност 

временната разлика да не се прояви обратно в предвидимо бъдеще. 

 

Активи по отсрочени данъци се признават за всички намаляеми временни разлики, пренесени неизползвани 

данъчни кредити и неизползвани данъчни загуби, до степента, до която е вероятно да е налице облагаема 

печалба, срещу която да бъдат използвани намаляемите временни разлики, пренесените неизползвани данъчни 

кредити и неизползваните данъчни загуби: 

 

• освен ако отсроченият данъчен актив възниква от първоначално признаване на актив или пасив от 

дадена сделка, която не е бизнес комбинация и не влияе нито върху счетоводната печалба, нито върху 

данъчната печалба или загуба към момента на извършване на сделката; и  

• за намаляеми временни разлики, свързани с инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани 

предприятия и участия в съвместни предприятия, отсрочен данъчен актив се признава единствено до 

степента, до която има вероятност временната разлика да се прояви обратно в обозримо бъдеще и да 

бъде реализирана облагаема печалба, срещу която да се оползотвори временната разлика. 

 

Дружеството извършва преглед на балансовата стойност на отсрочените данъчни активи към всяка дата на 

баланса и я намалява до степента, до която вече не е вероятно да бъде реализирана достатъчна облагаема 

печалба, която да позволява целия или част от отсрочения данъчен актив да бъде възстановен. Непризнатите 

отсрочени данъчни активи се преразглеждат към всяка дата на баланса и се признават до степента, до която е 

станало вероятно да бъде реализирана бъдеща облагаема печалба, която да позволи отсрочения данъчен актив 

да бъде възстановен. 

 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват по данъчните ставки, които се очаква да бъдат в сила за 

периода, в който активът се реализира или пасивът се уреди, въз основа на данъчните ставки (и данъчни 

закони), действащи или влезли в сила, в значителна степен, към датата на баланса. 

 

Дружеството компенсира отсрочени данъчни активи и пасиви само тогава, когато има законово право да 

приспада текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи и пасиви се 

отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган за едно и също данъчнозадължено 

дружество. 
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2.4 Обобщение на съществените счетоводни политики (продължение) 
 

Данъци (продължение) 

 

Данък върху добавената стойност (ДДС) 

Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, когато: 

• ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги не е възстановим от данъчните власти, в който 

случай ДДС се признава като част от цената на придобиване на актива или като част от съответната 

разходна позиция, както това е уместно; и 

• вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС. 

 

Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти, се включва в стойността на 

вземанията или задълженията в баланса. Данъкът във финансовите отчети е начислен в съответствие с 

действащото българско законодателство. Данъкът за периода е изчислен въз основа на облагаемата печалба за 

периода, чрез прилагане на данъчните ставки в сила към датата на финансовия отчет. Другите дължими данъци 

се отчитат в разходите за дейността. 

 

Сравнителна информация 

Където е било необходимо сравнителната информация е била коригирана, за да отговаря на представянето през 

текущата година. 

В този отчет не са правени значителни корекции на сравнителната информация.  

 

2.5 Промени в счетоводните политики, които не се отнасят към УД „КД Инвестмънтс” ЕАД 

 

Стандарти, изменения и разяснения към публикувани стандарти в сила през 2009 год., но които не се 
отнасят за УД „КД Инвестмънтс” ЕАД:  

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 УД „КД Инвестмънтс” ЕАД, 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. 

 

• 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.  
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2.5 Промени в счетоводните политики, които не се отнасят към УД „КД Инвестмънтс” ЕАД (продължение) 

• 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 УД „КД Инвестмънтс” ЕАД, доколкото неговата дейност не е в тези 

стопански сектори, нито включва подобни сделки, операции и политики, както и няма такива отчетни обекти. 

 

3. Приходи 
 

 
2009г. 

 
2008 г. 

 
 

 
 

 

Такси за управление на колективни инвестиционни схеми  215  343 

Такси за емитиране на дялове на колективни 

инвестиционни схеми  25  22 

Приходи по договор за оперативен лизинг с „КД 

Секюритис” ЕАД  2  17 

Други приходи от дейността 
 1  1 

 
 243  383 

 

Таксите за управляваните взаимни фондове са съгласно договори за управление. 

Управляваните от Дружеството фондове са „КД Пеликан” АД, ДФ „КД Акции България” и ДФ „КД Облигации 

България”. Признатият приход представлява от 1% до 3.5% от управляваните нетни активи на фондовете. 

 
4. Разходи за външни услуги 
 

 
 

2009г. 
 

2008 г. 

 
    

Разходи за наеми 
 57  63 

Комисионни на агенти 
 42  41 

Счетоводни и  юридически услуги 
 34  39 

Информационни технологии и комуникация 
 27  40 

Одиторски такси 
 11  58 

Разходи за такси към регулационни институции  
 7  7 

Реклама  
 2  43 

Консултантски комисионни 
 -  1 

Други  
 23  34 

 
 203  326 

 
5. Разходи за възнаграждения и социално осигуряване 

 
 

 
2009 г. 

 
2008 г. 

 
    

Разходи за възнаграждения 
 208  225 

Фонд „Пенсии” 
 17  24 

Други социално-осигурителни разходи 
 12  12 

 
 237  261 
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6. Разходи за материали 

 
 

 
2009 г. 

 
2008 г. 

 
    

Рекламни материали  
 3  19 

Офис консумативи 
 3  8 

Други  
 6  6 

 
 12  33 

 
7. Оборудване и други дълготрайни активи 
 

  Ком-

пютр

и 

 Обза-

вежда

не 

 Тран

-

спор

тни 

средс

тва 

 Соф

т-

уер 

 Дру

ги  

ДН

МА   

 Общ

о 

Към 31 декември 2008 г.             

Отчетна стойност  77  40  44  76  26  263 

Натрупана амортизация  (72)  (19)  (35)  (47)  (13)  (186) 

Балансова стойност  5  21  9  29  13  77 

             

Изменение на 

балансовата стойност 

през 2008 г.             

В началото на годината  5  32  20  44  17  118 

Новопридобити активи  5  -  -  -  -  5 

Отписани активи  (3)  (8)  -   -   -   (11) 

Разход за амортизация  (5)  (7)  (11)  (15)  (4)  (42) 

Отписана амортизация  3  4         7 

В края на годината  5  21  9  29  13  77 

             

Изменение на 

балансовата стойност 

през 2009 г.             

В началото на годината  5  21  9  29  13  77 

Новопридобити активи  -  1  -  -  -  1 

Отписани активи  (3)  (18)  (17)  (2)  (26)  (65) 

Разход за амортизация  (2)  (6)  (7)  (13)  (1)  (29) 

Отписана амортизация  3  12  15  2  14  45 

В края на годината  3  10  0  16  0  29 

             

Към 31 декември 2009 г.             

Отчетна стойност  74  24  27  75  -  200 

Натрупана амортизация  (71)  (14)  (27)  (59)  -  (171) 

Балансова стойност  3  10  0  16  -  29 
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8. Други разходи за дейността 
 

 
 

2009 г. 
 

2008 г. 

 
    

Разходи при отписване на активи  15  3 

Представителни разходи  2  8 

Разходи за данъци   1  3 

Други  3  18 

 
 21  32 

 
 

9. Финансови приходи (нетно) 
 

 
 

2009 г. 
 

2008 г. 

     

Приходи от лихви по банкови депозити  35  20 

Разходи за банкови такси и  комисионни  (2)  (1) 

Финансови приходи(нетно) 
 33  19 

 

 

10. Други приходи 
 

 
2009 г. 

 
2008 г. 

Печалба от продадено оборудване  10  - 

 
 10  - 

 

 

11. Разходи за данъци 

 
Данъкът върху финансовия резултат на Дружеството преди облагане с данъци се различава от теоретичната 

сума, която би се получила при прилагането на приложимата данъчна ставка, както следва: 

 

  
2009 г. 

 
2008 г. 

     

Загуба преди данъци  (216)  (292) 

Увеличени/намаление на финансовия резултат за данъчни 

цели  6  (6) 

Очакван данъчен кредит при ставка 10 %   21  29 

Пренесени данъчни загуби  (21)  (29) 

     

Разход за данък  -  - 

 

Сумата на непризнатия отсрочен данъчен актив към 31 декември 2009 г. възлиза на 242 хил. лева (2008 г.:       

219 хил. лева). 

 

 

Възможността за използване на данъчните загуби изтича през следващите пет години след периода, през който 

са възникнали. Срокът на пренесените данъчните загуби изтича, както следва: 
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Година на изтичане на срока на данъчната загуба:  2009 г.   2008 г.  

     

2009 г.  169  167 

2010 г.  662  663 

2011 г.  826  826 

2012 г.  254  254 

2013 г.  298  288 

2014 г.  210  - 

  2,419  2198 

     

 
Ръководството не смята че съществуват обстоятелства към 31 декември 2009 г., които биха довели до 

съществени данъчни задължения и, следователно, не е необходимо начисляването на провизии. 

 

12. Вземания и други краткосрочни активи   
 

  2009 г.  2008 г. 

     

Вземания от свързани лица (Бележка 14)  20  37 

Депозити и аванси  4  16 

Други  6  3 

  30  56 

 

13. Предоставени депозити 
 

Предоставените депозити представляват банкови депозити в Райфайзенбанк ЕАД и Банка Пиреос България АД 

с матуритет 6 месеца, договорен лихвен процент между 8.00 % и 9.10%, със сума на главниците 250 хил. лв. и 

натрупани лихви на стойност 10 хил. лв. 

 

 

14. Пари и парични еквиваленти 

 
  2009 г.  2008 г. 

     

Пари в каса  -  1 

Разплащателни сметки и краткосрочни банкови депозити  129 
 

520 

 
 

129 
 

521 
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15. Основен капитал 
 

 

 

Брой акции 

 

Номинална 

стойност 

     

Към 31 декември 2007 г. 
 

2,565 
 

2,565 

 
 

 
 

 

30.12.2008 г.: получени средства за увеличение на 

капитала  

250 

 

250 

Към 31 декември 2008 г. 
 

2,815 
 

2,815 

 
 

 
 

 

Към 31 декември 2009 г. 

 

2,815 

 

2,815 

 

16. Краткосрочни и други задължения 
 

 
 

2009 г. 
 

2008 г. 

 
 

 
 

 

Задължения към свързани лица 
 

22 
 

13 

Задължения към доставчици 
 

14 
 

33 

Данъчни задължения и други 
 

2 
 

1 

Задължения към персонала и по неизползвани отпуски 

 

20 

 

1 

 
 

58 
 

48 

 

 

17. Сделки със свързани лица 

 
Дружеството е собственост на КД Груп Д.Д. (регистрирано в Словения), което притежава 100% от акциите на 

компанията.  

През 2009 г. са извършени следните сделки със свързани лица в хил. лв.:  

 

Вземания от свързани лица (такси за управление) 

  2009 г.  2008 г. 

     

“КД Пеликан” АД  13  13 

„КД Облигации България”  1  1 

„КД Акции България”  6  6 

ИП „КД Секюритис” ЕАД  -  17 

  20  37 

 
Краткосрочни задължения към свързани лица 

 

  2009 г.  2008 г. 

КД Живление д.д.  20  - 

ЗД КД Живот АД  2  - 

ИП „КД Секюритис” ЕАД  -  13 

  22  13 

 

Възнаграждения на ръководството 

Възнаграждението на ръководството през 2009 г. възлиза на 92 хил. лева (2008 г.: 86 хил. лева). 
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17. Сделки със свързани лица (продължение) 
 

Приходи от свързани лица 

 

  2009 г.  2008 г. 

Такси за управление на портфейли:     

ИД “КД Пеликан” АД  156  206 

ДФ „КД Акции България”  75  150 

ДФ „КД Облигации България”  9  8 

     

Приходи по договор за оперативен лизинг на активи, 

собственост на „КД Инвестмънтс” ЕАД : 

    

ИП „КД Секюритис” ЕАД  2  17 

     

  242  381 

 

 

Разходи към свързани лица 

 

  2009 г.  2008 г. 

Комисионни по договор с КД Живление Д.Д.  20  - 

Комисионни по договор със ЗД КД Живот АД  14  - 

Услуги, получени от ИП „КД Секюритис” ЕАД (комисионни 

по договор за дистрибуция на дялове на фондове, 

управлявани от „КД Инвестмънтс” ЕАД)  

 

1  13 

  35  13 

 

 

18. Условни задължения и поети ангажименти  
 

Задължения по оперативен лизинг 

 
Договорът за оперативен лизинг на Дружеството е сключен до 31.12.2010 г.. Предплатения депозит за наем 

възлиза на сумата на едномесечен наем, 2 хил. лева. 

 

 

19. Цели и политика за управление на финансовия риск 
  

Фактори, определящи финансовия риск 

 Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на различни финансови рискове: пазарен риск 

(включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на 

промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните 

лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Дружеството за цялостно 

управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали 

евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството. Управлението на риска се 

извършва от ръководството, като политиката му е одобрена от Съвета на директорите. 
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19. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение) 
 

Пазарен риск 
  

Валутен риск 

Дружеството няма значима експозиция, свързана с валутно-курсов риск, тъй като оперира изцяло на местния пазар 

и всички сделки се сключват във функционалната валута на Дружеството – лева, или евро (лева е фиксиран към 

еврото). Поради това Дружеството не представя анализ на чувствителността към този риск. 
  

Ценови риск 

Дружеството е изложено на риск от промяна в цените на ценните книжа, притежавани от взаимните фондове, които 

са на договорно управление от Дружеството, тъй като таксите, които то получава от фондовете се определят на 

база на нетните им активи през периода. Активите на управляваните фондове са чувствителни в най-голяма степен 

към изменението на индексите на местните фондови борси и към изменението на лихвените проценти. 

 

Таблица по-долу показва как би се изменила нетната печалба на Дружеството при промяна на борсовия индекс 
SOFIX с 25% за периода 1 януари до 31 декември, и при промяна на лихвените проценти със 100 базисни 

пункта: 

  

  Увеличение на лихв. проценти  Намаление на лихв. проценти 

Увеличение на SOFIX  28  20 

     

Намаление на SOFIX  (20)  (28) 

   

 Кредитен риск 

 Кредитният риск произлиза от пари и парични еквиваленти и депозити в банки и други финансови институции, 

също както и от кредитни експозиции на клиенти, включително неизплатени вземания и договорени операции. 

Ако клиентите са независимо оценени, се използват тези рейтинги. В случай, че няма независима оценка, 

Ръководството преценява кредитната надеждност на клиента, вземайки предвид финансовата му позиция, 

исторически опит и други фактори. Индивидуалните граници на риска се определят на база вътрешни или 

външни рейтинги в съответствие с границите, определени от ръководството. Поради факта, че  по-голяма част от 

услугите, които предоставя са предплатени, Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск по отношение 

на вземанията си от клиенти. 

  

Таблицата по-долу показва салдата на контрагенти към датата на баланса: 

   

Контрагент  Рейтинг  2009 г.  2008 г. 

       

Банки      BBВ+  -  251 

Банки    BBB  17  269 

Банки      BBB-  267  - 

Банки    BB+  104  - 

Фондове управлявани от Дружеството      20  20 

Други      4  29 

    412  569 

     
Няма превишени лимити за отчетния период. Ръководството не очаква загуби, в следствие на неизпълнение на 

задълженията на тези контрагенти. 

Справедливите стойности на посочените активи не се различават съществено от тяхната отчетна стойност. 

 
Лихвен риск  

Приложената по-долу таблица показва чувствителността на печалбата преди данъци на Дружеството (чрез 

въздействието на привлечените средства с плаващи лихвени проценти) при евентуална промяна в лихвените 

проценти, като всички други променливи са запазени непроменени.  

Ръководството не смята, че ефектът върху собствения капитал е съществен, тъй като не притежава ценни книжа 

на разположение за продажба. 
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19. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение) 
 

Лихвен риск (продължение)  

 

 Увеличение/ 
намаление в базисни 

пунктове 

Ефект върху печалбата 
преди данъци 

 
  хил. лв 
2009 г.    

Лева +100  4 

Лева -100  (4) 
    

2008 г.    

Лева +100  4 

Лева -100  (4) 

 

 

Ликвиден риск 

Експозициите на Дружеството, свързани с ликвиден риск се следят стриктно и се контролират от Комисията за 

Финансов Надзор, в съответствие със Закона за публично предлагане на ценни книжа. Ръководството на 

Дружеството съблюдава гореспоменатия закон и се стреми да минимизира експозициите, свързани с ликвиден 

риск. Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични 

средства и депозити. 

 

Таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на Дружеството в съответните падежни групи на базата на 

оставащият период от счетоводния баланс до падежната дата на договора. Оповестените в таблицата суми са 

договорните недисконтирани парични потоци. Балансовите задължения в рамките на 12 месеца се равняват на 

преносните стойности, тъй като влиянието на дисконтирането е незначително. 

 

 

до 1 

месец  

от 1 до 

3 мес.  

от 3 до 

6 мес.  

от 6 до 

12 мес.  

от 1 до 

5 год.  Общо 

            

Към 31 декември 2009 г.            

Търговски и други задължения 37  16  -  5  -  58 

            

Към 31 декември 2008 г.            

Търговски и други задължения 27  -  19  2  -  48 

 
Управление на капитала    

Основната цел на управлението на капитала на Дружеството е да се осигури стабилни капиталови показатели, с 

оглед продължаващото функциониране на бизнеса и максимизиране на стойността му за акционерите. 

 

Дружеството управлява капиталовата си структура и я изменя, ако е необходимо, в зависимост от  промените в 

икономическите условия. С оглед поддържане или промяна на капиталовата си структура, Дружеството може да 

коригира изплащането на дивиденти на акционерите, да намали или увеличи основния си капитал, по решение 

на акционерите. През 2009 г., както и през 2008 г., няма промени в целите, политиките или процесите по 

отношение на управлението на капитала на Дружеството. 

 

Дружеството следи собствения си капитал чрез реализирания финансов резултат за отчетния период, както 

следва:  
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19. Цели и политика за управление на финансовия риск (продължение) 
 

Управление на капитала (продължение) 

 

 2009 г. 

 

2008 г. 

  

Нетна печалба (загуба) (216)  (292) 

 

 
20. Справедлива стойност на финансовите активи и пасиви 
 

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 дисконтираното се счита за 

незначително. Активи и пасиви, които имат неопределен падеж са посочени в колона над 5 години. 

 

Финансови активи Балансова стойност 

 Справедлива 

стойност 

 2009 г.  2008 г.  2009 г.  2008 г. 

Вземания и други активи 30  56  30  56 

Предоставени депозити 260    260   

Пари и парични еквиваленти 129  521  129  521 

 

 
419  577  419  577 

 

 

Финансови пасиви Балансова стойност 

 Справедлива 

стойност 

 2009 г.   2008 г.  2009 г.   2008 г. 

Задължения към доставчици и други задължения 36  35  36  35 

Задължения към свързани лица 22  13  22  13 

 58  48  58  48 

 
Тъй като Дружеството няма пасиви по които да плаща лихви, разходите и оперативните парични потоци до 

голяма степен са независими от промените на пазарните лихвени нива. 

  

Значителни лихвоносни активи на Дружеството са предоставените банкови депозити. Политика на Дружеството е 

максималния срок на предоставените депозити да бъде до три месеца и всичките са с фиксирани лихви.  

 

 

 
21. 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”. 
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21. Матуритетен анализ на активите и пасивите (продължение) 
 

 
до 1 

месец  

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 129  -  -  -  -  -  129 

Предоставени депозити 260  -          260 

Дълготрайни активи       -  29  -  29 

Вземания  20  -  -  4  -  -  24 

Други активи -  -  -  6    -  6 

Общо активи 409  -  -  10  29  -  448 

              
Задължения  37  16  -  5  -  -  58 

Общо пасиви 37  16  -   5  -  -  58 

              

Към 31 декември 2008 г.              

Активи              

Пари и парични еквиваленти 271  250  -  -  -  -  521 

Дълготрайни активи       -  77  -  77 

Вземания  50  -  -  -  -  -  50 

Други активи -  -  6  -    -  6 

Общо активи 321  250  6  -  77  -  654 

              
Задължения  27  -  19  2  -  -  48 

Общо пасиви 27  -  19   2  -  -  48 

 

 
22. Събития след датата на баланса 
 

Към датата на изготвяне на настоящия отчет не са настъпили съществени събития, изискващи корекции на 

финансовите отчети и на бележките към тях. 

 


