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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОДИТОРИ
До
Едноличния собственик
на „Пенсионноосигурително дружество
ДаллБогг: Живот и здраве" ЕАД

Доклад относно одита на финансовия отчет
Мнение
Ние извършихме одит на финансовия отчет на „Доброволен пенсионен фонд
Даллбогг: Живот и здраве" (,,Фондът"), съдържащ отчета за нетните активи на
разположение на осигурените лица към 31 декември 2021 г. и отчета за промените в
нетните активи на разположение на осигурените лица и отчета за паричните потоци за
периода, завършващ на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия
отчет, съдържащи и оповестяване на съществените счетоводни политики и друга
пояснителна информация.
По наше мнение, приложеният финансов отчет представя достоверно, във всички
съществени аспекти, финансовото състояние на Фонда към 31 декември 2021 г. и
неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за периода,
завършващ на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово
отчитане (МСФО), приети от Европейския съюз (ЕС).
База за изразяване на мнение
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти
(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в
раздела от нашия доклад „Отговорности на одиторите за одита на финансовия отчет".
Ние сме независими от Фонда в съответствие с Международния етичен кодекс на
професионалните счетоводители (включително Международни стандарти за
независимост) на Съвета за международни стандарти по етика за счетоводители
(Кодекса на СМСЕС), заедно с етичните изисквания на Закона за независимия финансов
одит (ЗНФО), приложими по отношение на нашия одит на финансовия отчет в България,
като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с изискванията
на ЗНФО и Кодекса на СМСЕС. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени
от нас, са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение.
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Обръщане на внимание
Обръщаме внимание на приложение 1 Предмет на дейност, Приложение 2 Основа за
изготвяне на финансовия отчет и пояснение 8 Събития след датата на финансовия
отчет към финансовия отчет, в които е оповестено, че Управляващото дружество е
получило разрешение от Комисията за финансов надзор за управление на Фонда на 26
октомври 2021 г., през първите месеци на 2022 г. Фондът е започнал активна дейност с
първа дата на изчисляване на нетен дял на разположение на осигурените лица 22
февруари 2022 г. и към 31 декември 2021 г. Фондът не е разполагал с осигурени лица и
нетни активи на разположение на осигурените лица.
Нашето мнение не е модифицирано по отношение на този въпрос
Ключ ови одиторски въпроси
Ключови одиторски въпроси са тези въпроси, които съгласно нашата професионална
преценка са били с най-голяма значимост при одита на финансовия отчет за текущия
период. Тези въпроси са разгледани като част от нашия одит на финансовия отчет като
цяло и формирането на нашето мнение относно него, като ние не предоставяме отделно
мнение относно тези въпроси.
Във връзка с посоченото в параграфа за обръщане на внимание по-горе ние не
представяме ключови одиторски въпроси.
Друга информация, различна от финансовия отч ет и одиторския доклад върху
него
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се
състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Глава седма от
Закона за счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад
върху него.
Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не
изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не
е изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено.
Във връзка с нашия одит на финансовия отчет, нашата отговорност се състои в това да
прочетем другата информация и по този начин да преценим дали тази друга
информация е в съществено несъответствие с финансовия отчет или с нашите
познания, придобити по време на одита, или по друг начин изглежда да съдържа
съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която сме
извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно
докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.
Нямаме какво да докладваме в това отношение.
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Отговорности на ръководството и на лицата, натоварени с общо управление за
финансовия отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този
финансов отчет в съответствие с меФО, приети от Ее и за такав а система за вътрешен
контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване изготвянето
н а финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания,
независимо дали дължащи се на измама или грешка.
При изготвяне на фин ансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяв ане
способността на Фонда да продължи да функционира като действащо предприятие,
оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за
действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основ ата на
предположението за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява
да ликвидир а Фон да или да преустанови дейността му, или ако ръководството н а
практика няма д руга алтерн атива, освен да постъпи по този начин.
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на
надзор н ад процеса по финансово отчитане на Фонда.

Отговорности на одиторите за одита на финансовия отчет
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали
финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания,
независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем оди торски доклад,
който да включва н ашето одиторско мнение. Разумната степен н а сигурност е висока
степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с мое, винаги
ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова същест вув а. Неправилни
отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за
съществени, ако би могло разумно да се очакв а, че те, самостоятелно или като
съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на
потребителите, вземани въз основа на този финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с мое, ние използваме професионалн а преценка и
запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:
идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във
финансовия отчет, незав исимо дали дължащи се на измама или грешка,
разработваме и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и
получаваме одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да
осигурят база за нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено
неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от
съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата
може да включв а тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски,
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изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или
заобикаляне на вътрешния контрол.
получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ о тношение към одита, за да
разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на
вътрешния контрол на Фонда.
оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени
от ръководството.
достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на
ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо
предприятие и, на базата на получените одиторски доказателства, относно това
дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които
биха могли да породят значителни съмнения относно способността на Фонда да
продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние достигнем до
заключение, че е налице съществена несигурност, о т нас се изисква да привлечем
внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания
във финансовия отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да
модифицираме мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските
доказателства, получени до датата на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или
условия обаче могат да станат причина Фондът да преустанови функционирането си
като действащо предприятие.
оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на финансовия отчет,
и
дали финансовият отчет
представя
включително оповестяванията,
основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно
представяне.
Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите
въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на одита и съществените
констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол,
които идентифицираме по време на извършвания от нас одит.
Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че
сме изпълнили приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще
комуникираме с тях всички взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно
да бъдат разглеждани като имащи отношение към независимостта ни, а когато е
приложимо, и предприетите действия за елиминиране на заплахите или приложените
предпазни мерки.
Сред въпросите, комуникирани с лицата, натоварени с общо управление, ние
определяме тези въпроси, които са били с най-голяма значимост при одита на
финансовия отчет за текущия период и които следователно са ключови одиторски
въпроси. Ние описваме тези въпроси в нашия одиторски доклад, освен в случаите, в
които закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на
информация за този въпрос или когато, в изключително редки случаи, ние решим, че
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даден въпрос не следва да бъде комуникиран в нашия доклад, тъй като би могло
разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха
надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.
Ние сме солидарно отговорни за изпълнението на нашия одит и за изразеното от нас
одиторско мнение, съгласно изискванията на ЗНФО, приложим в България. При поемане
и изпълнение на ангажимента за съвместен одит, във връзка с който докладваме, ние
сме се ръководили и от Насоките за изпълнение на съвместен одит, издадени на
13.06.2017 г. от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и от
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България.

Доклад във връзк а с други законови и регулаторни изисквания
Допълнителни въпроси, които поставя за докладване Законът за счетоводството
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, по отношение на
доклада за дейността, ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по
МОС, съгласно „Указания относно нови и разширени одиторски доклади и комуникация
от страна на одитора" на професионалната организация на регистрираните одитори в
България, Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС)". Тези
процедури касаят проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието
на тази друга информация с цел да ни подпомогнат във формиране на становище
относно това дали другата информация включва оповестяванията и докладванията,
предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството, приложим в България.
Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството
На базата на извършените процедури, нашето становище е, че:
а) Информацията, включена в доклада за дейността за финансовата година, за която е
изготвен финансовият отчет, съответства на финансовия отчет.
6) Докладът за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на Глава седма от
Закона за счетоводството

Докладване съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) № 537/2014 във връзка с
изискванията на чл. 59 от Закона за независимия финансов одит
Съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит във връзка с чл. 1О от
Регламент (ЕС) № 537/2014, ние докладваме допълнително и изложената по-долу
информация.
- ,,Мазарс" ООД и „Одитконсулт" ООД са назначени за задължителни одитори на
финансовия отчет за периода, завършващ на 31 декември 2021 г. на Фонда с
решение на едноличния собственик от 16 декември 2021 г. за период от една година.
- Одитът на финансовия отчет за периода, завършващ на 31 декември 2021 г. на
Фонда представлява първи пълен ангажимент за задължителен одит на този Фонд,
извършен от „Мазарс„ ООД и първи пълен ангажимент за задължителен одит на този
Фонд, извършен от „Одитконсулт" ООД.
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- Потвърждаваме, че изразеното от нас одиторско мнение е в съответствие с
допълнителния доклад,
представен на одитния комитет на управляващото
дружество ,,Пенсионносигурително дружество ДаллБогг: Живот и здраве" ЕАД,
съгласно изискванията на чл. 60 от Закона за независимия финансов одит.
- Потвърждаваме, че не сме предоставяли посочените в чл. 64 от Закона за
независимия финансов одит забранени услуги извън одита.
- Потвърждаваме, че при извършването на одита сме запазили своята независимост
спрямо Фонда.
30 март 2022 г.
За „Маз
Одито

За „Одитконсулт" ООД
Одиторско дружество
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Богданка Соколова
Регистриран одитор, отговорен за одита
гр. София 1000
ул. ,,Московска" № 3, ет. 4

гр. София, ж.к. Хиподрума
бл. 1 11, вх. Г, ет. 1, ап. 87

Годишен доклад за дейността
Доклад на независимите одитори
Финансов отчет
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДАЛЛБОГГ:
ЖИВОТ И ЗДРАВЕ
31 декември 2021 г.

Съдържание

Страница
Год11шен доклад за дейността
Доклад на независимите одитори
От'lет за 11ет111пе активи на разположение на осигурените лица
От'lет за промените в непште активи на разположение на осигурените
лица
От'!ет за nари'IНИТе ПОТОЦ\1
Пояснен11я към финансовия от-1ет

2
3
4

Доброволен пенс11онен фонд „ДаллБ огг: Живот и Здраве"
Финансов отчет
З 1 декември 2021 г.
1. Обща 11нформаuия за Фонда
\. Наименован11е на фонда

Доброволен пенсионен фонд ДаллБоrг: Живот и Здраве (за краткост ДПФ ДаллБоrг: Живот и Здраве или
Фондът)
С Решение № 789-ДПФ от 26.10.2021 г., Комисията за финансов надзор издаде разрешение на ПОД
..ДаллБогг: Живот и Здраве·· ЕАД за управление на Доброволен пенсионен фонд „ДаллБоrг: Живот и
Здраве--. Софийски градски съд вписва Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг: Живот и Здраве" с
Решение № 47/ 19.11.2021 г., no фирмено дело № 57/2021 г.

2. Предмет на дейност

Набирането на доброволни ленсионноосигурителни вноски, управлението на средствата във фондовете за
допълнително доброволно nенсио111ю осигуряване и изплащане lia допълнителни пенсии при настъпване
11а осигурителни слу•Iаи.
Доброволният пенсионен фонд набира доброволни работодателски и индивидуални пенсионни вноски.
Фондът е създаден, за да предлага пенсионни услуги на своите клиенти. В зависимост от договорите,
подписани с работодатели или частни лица. клиентите получават определени ползи в бъдеще. Фондът
инвестира набраните доброволни пенсионни вноски, като доходът се изчислява на дневна база.
Индивидуалните партиди се водят в левове и дялове. Всеки дял представлява пропорuионат1а •�аст от
нетните активи на Фонда. Стойноспа на един дял се изчислява всеки работен ден и е валидна само за този
ден. Изчислява се като стойноспа на нетните активи на Фонда към края на предходния ден се раздели на
броя дююве на Фонда към същия ден.

3. Банка попечител
Управляващото дружество има сключен договор за поnечителски услуги с банка-попечител, която
съхранява всички активи на Фонда. Банка-попечител на ДПФ ДаллБогr: Живот и Здраве е Обединена
Бът-арска Банка ЕАД.

4. Тер11тор11ална структура
През 2021 г. Управляващото дружество на Фонда е открило офиси в 16 града в страната.

5. Надзор над дейността
Дейността на ДПФ ДаллБогr: Живот и Здраве подлежи на надзор от специализиран държавен орган Комисия за финансов надзор.

6. Съвместен финансов одит
Годишните финансови отчети на Доброволен пенсионен фонд ДаллБоrr: Живот и Здраве подлежат на
задължителна проверка и заверка съвместно от две одиторски дружества, които са регистрирани одитори
съгласно Закона за независимия финансов одит в България. През отчетната 2021 r. одитори на Фонда са
•.Мазарс·" ООД и ,.Одитконсулт" ООД. През годината и до датата на съставяне на финансовия отчет
съвместните одитори не са предоставяли данъчни консултации или други услуги, несвързани с одита. с
изключение на договорени процедури във връзка с проверката на годишните справки, доклади и
приложения на управляващото дружество и управляваните фондове съгласно Кодекса за социално
осигуряване.

11. Осигуритеш1а дейност
Управляващото дружество получава разрешение от Комисията за финансов надзор за управление на
Доброволен пенсионе1-1 фонд ДаллБогг: Живот и Здраве в края на м.I0.2021 1·., но както е оповестено в
част V „Събития след датата на финансовия отчет", активната пенсионноосиrурителна дейност 1-1а Фонда
започва на 19.01.2022 г. Поради това, към датата на финансовия отчет (З1.12.2021 r.), Фондът не разполага
с осигурени лица. нетни активи, стойност на един дял и липсва инвестиционна дей1-1ост.
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ПОД ДаллБогr: Живот и Здраве ЕАД, при управление на ДПФ ,.ДаллБогr: Живот и Здраве", спазва и
етични ценности и правила, заложени в Етичния кодекс. При управление н а средствата на ДПФ
..ДаллБоrг: Живот и Здраве'·, Дружеството подкрепя дългосрочните цели в областта на глобалното
затопля11 е за инвестира11е в активи, които са съобразени с програми за опазване на околната среда.
..ПОД ДаллБ01т: Живот и Здраве·' ЕАД провежда социал1ю отговорна политика в цялостната си дейност
и в тазн връзка средствата на ДПФ ..ДаллБогг: Живот и Здраве" не се инвестират в компании, които
нарушават конвенцията на Обединените нации за човешките и трудовите права, опазва1-1е 1-1а природата и
анти корупция.
111. У11равлеJ111е Jla риска
В рамките на и1-1вестиционния процес се извършва мониторинг и управление на рисковете, на които е
изложен Доброволен пенсио1-1ен фо11д ДаллБогг: Живот и Здраве, а именно:
• Пазаре1-1 риск - основните видове пазаре�, риск са:
о Лихвен риск е рискът от намаляване на стойността на позицията в един финансов
инструмент поради изме1-1е11ие 1-ia нивото на лихвения процент, влияещ върху стойността
на този инструмент.
о Валуте11 риск е рискът от намаляване на стойността на позицията в един финансов
и1-1струме1п, деноминиран във валута, различна от лев и евро, поради изменение на курса
на обмяна между тази валута и лев/евро.
о Ценови риск, е рискът от намаляване на стойността на позицията в един финансов
инструмент или инвестиционен имот при неблагоприятни промени на нивата на
пазарните цени.
• Кредитен риск е общо рискът от намаляване на стойността на позицията в един фи11ансов
инструмент при неочаквани събития от кредитен характер, свързани с емитентите на финансови
инструменти. насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които
те извършват дейност.
• Ликвиден риск е рискът от загуби при наложителни продажби на активи при неблагоприятни
пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения.
• Законов риск - включва всички рискове за портфейлите, свързани с проме1-1и в КСО и други
нормативни актове, регулиращи инвестиционната дейност, свързана с портфейлите на
управляваните фондове. Подобни промени могат да доведат до намаляване на стойността на
портфейлите, поради 11еобходимост от навременно привеждане в съответствие с нормативните
изисквания.
• Политически риск - произтича от появата на сътресения в политическото положение, водещи до
влошаване 1-ia нормалното функциониране на държавните органи и институции. Той се изразява
в предприемането от страна на официалните власти на мерки и инициативи, които могат да
доведат до вношаване на пазар1-1ите и и1шестиционни условия, при които Фондът осъществява
своята дейност, до влошаване на фина1-1совите резултати и съответно на доходността, която
получават акционерите.
• Ко1-1центрационен риск - риск, произтичащ от липса на диверсификация в портфейла от активи
или от голяма рискова експозиция към един емитент на ценни книжа или към група от свързани
емитенти.
• Оперативен риск е рискът от възникване 1-1а преки или непреки загуби в резултат на неадекватни
или неработещи вътрешни процедури, служители или системи или възникнали събития, дънжащи
се на външни фактори.
• Други рискове - Ковид-19 - През 2020 г. Световната здравна организация обяви наличието на
„Пандемия·" от развилия се в края на 2019 г., нов коронавирус COVID-2019 (Ковид-19), който
бързо се пренесе в целия свят, като Европа бе силно засегната. В резултат н а това Република
България обяви извънредна еnиде11-нюлогична обстановка, която продължава и към 31 декември
2021 r., и към момента на издаване на настоящия отчет. С навлизането на множество ваксини и
ускоряване на плановете за ваксинация се очаква рисковете, пряко свързани с Ковид-19 nоеташю
да отшумят.
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IV. Вероятно бъдещо развитие на ДПФ ДаллБогг: Живот и Здраве
[3 дългосрочен 11лан ДПФ ДаллБогr: Живот и Здраве ще се стреми към постепенно увеличаване на двата
показателя - брой на осигурените лица и активи под управление чрез провеждане на проактивна
маркетингова политика и постигане на оптимално ниво на доходност при управление на активите на
фонда.

V. Съб11тия след датата на изготвяне на финансовия отчет
Не са въз1-�икr-1али коригиращи събития или значителни некориrиращи събитин между датата на
финансовия отчет и датата н а одобрението м у з а публикуване, освен описаните по-долу:
През първите месеци на 2022 r. Фондът започва активна дейност, като първата дата ,на която са
изчисляван нете11 дял на разположение на осигурените лица е 1 9 януари 2022 r.
Нападението на Руската Федерация над Република Украйна на 24 февруари 2022 r., е определено
от Ръководството на Фонда/ Управля1Jащото Дружество като некориrиращо събитие след края на
отчетния период. Въпросното събитие не оказва влияние върху финансовия отчет към 3 1
декември 2021 r. Ръководството на Фонда/ Управляващото Дружество е извършило анализ, както
по от11оше11ие на съществуващи експозиции към Република Украйна и/или дружества
регистрация там. така и към Република Беларус и Руската Федерация и дружест1Jа, регистрирани
там във връзка с наложените международни санкции, като не са идентифицирани подобни
експозиции. Ръководството ще продължи да следи общата ситуация, както във връзка с военните
и по отношение на ефекта върху международните и местни финансови пазари.
�
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Бисер Иванов '\.\
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Финансов отчет
3 1 декември 202 1 г.

Отчет за нетните активи на разположение на осигурените лица
31 декември 2021 г.

Пояснение
Активи
Общо акпш11

Пасиви
Общо пасиви
Нетни активи на разположение на осигурените лица

Финансовият отчет към 3 1 декември 202 1 г. е одобрен от Съвета на директорите на
„Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", управляващо Фонда на 28 март
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1Ите одитори от 30 март 202

Богданка Соколова
Регистриран одитор, отговорен за
одита
Мазарс ООД

Т- . р ъстев
АJистриран одитор,
одита
Одитконсулт ООД

Пояс,1ен11ята към ф11на11сов11я ОТ'tет от стр. 4 до стр. 14 представляват неразделна 'lаст от него.

отговорен за
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Отчет за промените в нетните активи на разположение на
осигурените лица за годината, приключваща на 3 1 декември
Пояснение

2021 г.

Общо приходи от дейността
Удръжки и такси от осигурителни вноски

Оперативен резултат
Промяна в осигурителю� вноски

Общо увеличения
Общо намаления

Общо промяна в осигурителните вноски
Из�1енение в нетните активи, н а разположение на осигурени лица

Нетни активи на разположение на осигурени лица

в

13 началото на годината

В края на годината

Богданка Соколова
Регистриран одитор, отговорен за
одита
Мазарс ООД

/

' Кръстев
Регистриран одитор,
одита
Одитконсулт ООД

отговорен

за

Пояс11ен11ятn кы1 ф1111а11сов11я отчет от стр. 4 до стр. 1 4 представляват неразделна част от него.
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Отчет за паричните потоци за годината, приключваща
на 3 1 декември
Пояснение

2021 г.

Паричен поток от опе1,ап1вна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Паричен поток от 1швест11щ1011на дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Паричен поток от финансова дейност
Нет1111 пар11чен поток от финансова дейност

Нетно ИЗl\1енен11е на парични средства II паричю1 еквиваленти

о

Парични средства II парични еквиваленти към 31 декември

о

Парични средства и 11арични еквиваленти към I януари

Финансовият отчет към 3 1 декември 2021 г. е одобрен от Съвета на директорите на
„ Пенсионноосигурително дружество ДаллБогг: Живот и Здраве", управляващо Фонда на 28 март

симите одитори от 30 март 2022 г.:

одита
Мазарс ООД

одита

Одитконсулт ООД

Поясненията към финансовия отчет от стр. 4 до стр. 14 представляват неразделна част от него.
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Пояснения към финансовия отчет
Предмет на дейност

1.

Основ11ата дей11ост на ,,Доброволен пенсионен фонд ДаллБогг: Живот и Здраве" (наричано по-долу
..Фондът-- се състои в набирането на допълнител11и пенсионноосигурителни вноски, управлението на
средствата във фондовете за дог1ълнитеЛ1-1О доброволно пенсионно осигуряване и изплаща11е на
допълнителни пенсии при настъпване на осигурителни случаи, като Фондът е регистриран в регистър
Булстат с № 177540896.
Фондът е със седалище и адрес на регистрация гр. София, бул. Г.М. Димитров № 1 .
Фондът с е управлява от ,.Пенсионноосигурително Дружество ДаллБогг: Живот и Здраве·· ЕАД
(..Управляващо Дружество'·).
Доброволният пенсионен фонд набира доброволни работодателски и индивидуални пенсионни вноски.
Фондът е създаден. за да предлага пенсионни услуги на своите клиенти. В зависи:-.-юст от договорите.
подписани с работодатели или частни лица, клиентите получават определени ползи в бъдеще. Фондът
инвестира набраните доброволни пенсионни вноски, като доходът се изчислява на дневна база.
С Решение №789-ДПФ от 26 октомври 2021 г., Комисията за финансов надзор издаде на
..Пенсиошюосигурително Дружество ДаллБогг: Живот и Здраве'· ЕАД разрешение за управление на
Доброволен пенсионен фонд ..ДаллБогг: Живот и Здраве'·.
През 2021 г. Фондът не е осъществявал дейност, както е оповестено в Пояснение 8 „Събития след датата
на финансовия отчет·· първите постъпили пенсионноосигурителни вноски са на 19 януари 2022 г.

2.

Основа за юrотвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет н а Фонда е съставен в съответствие с Международните стандарти за финансово
отчитане (МСФО), разработени и публикува�ш от Съвета по международни счетоводни стандарти
(СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По смисъла на параграф 1, точка 8 от
Допълнителните раз110редби на Закона за счетоводството, приложим в България, терми�-1 ът „МСФО,
приети от ЕС" представляват Международните счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с
Регламент (ЕО) 1 606/2002 на Европейскf1Я парламент и на Съвета.
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на Фонда. Всички суми
са представени в хиляди лева (хил. лв.), освен ако не е посочено друго.
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Както е оповестено в пояснение 8 „Събития след датата на финансовия отчет" Фондът е започнал своите
операции на 19 януари 2022 г.

3.

Промени в счетоводната пол1п11ка

3.1.

Нови стандарти, влезли в сила от I януари 2021r. 1 1 са приети от Фонда

Фондът е приложил следните стандарти и изменения за първи път за отчетния период, започващ на 1 9
ноември 2021 r.:
•

Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 1 6 - Реформа на референтните
лихвени проценти - Фаза 2 (издапени на 27 август 2020 г. и в сила за годишни периоди, започващи
на или след I януари 2021 г.), приети от ЕС

•

Изменение на МСФО 4 ,.Застрахователни договори" - отлагане на МСФО 9 (издаден на 25 юни
2020 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след I януари 2021 r.), приет от ЕС

•

Из�1енение на МСФО 16 ,,Лизинrи'· - Намаляване на наеми във връзка с COVID-19 (издаден на 28
май 2020 r. и в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юни 2020 r.), приет от ЕС

Всички г1роме1-1и в приетите стандарти, изброени по-горе, нямат ефект върху сумите, признати в предходни
периоди. нито се очаква те да имат значително въздействие върху текущия или бъдещите периоди.
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3.2.
Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила 11 не се щ>1tлагат от
по-ранна дата от Фонда
Публикувани са определени нови счетоводни стандарти и разяснения, които не са задължителни за
прилагане през отчетния период към 31 декември 2021 r. и не са били предварително приети от Фонда. По
долу е изложена оценката на Фонда за въздейстнието на тези нови стандарти и разяснения.
•
•

•

Изменение на МСФО 1 6 „Лизи1-1ги·' - Намаляване на наеми във връзка с COVID - 1 9 след 30 юни
202 1 (издаден на 3 1 март 2021 г. и в сила за годишни периоди. започващи на или след 1 април 2021
г.). приет от ЕС
Изменения на МСФО 3 „Бизнес комбинации'·; МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения··; МСС 37
..Провизии, усло1ши пасиви и условни актиЕJи"; Годишни подобрения на МСФО - Цикъл 20 1 8 1·.2020 г. (издадени на 14 май 2020 г. и 1J сила за годишни периоди, започващи на или след I януари
2022 г.), приети от ЕС
МСФО 1 7 „ЗастрахоЕJателни договори" (издаден на 1 8 май 20 1 7 г. и в сила за годишни периоди,
започващи на или след I януари 2023 r.), включително Изменение на МСФО 1 7 (издаден на 25 юни
2020 г.), приет от се

Предвид операциите на Фонда, не се очаква значително влияние върху финансовите от•rети на Фонда 13
следващите периоди.
Няма други стандарти, които EJce още не са приети, и които се очакна да имат значително въздейстЕJие върху
Фонда през настоящия или бъдещ отчетен период, както и върху транзакциите 13 обозримо бъдеще.

3.3 Стандарти, изменения 11 разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от по
ранна дата от Фонда 11 не са nр1tети от ЕС
•

•
•
•
•

Изменения на МСС 1 ,.Представяне на фи11а11сови отчети" - Класификация на краткосрочни и
дългосрочни задължения и Класификация на краткосрочни и дългосрочни задължения - отлагане на
ефективната дата на прилагане (издадени съотЕJетно на 23 януари 2020 г. на 1 5 юли 2020 г. и в сила
за годишни периоди. започващи на или след I януари 2023 r.), не е приет от ЕС
Изменения на МСС 1 ,Лредставяне на финансови отчети'· - Оповестяване на счетоводни политики
(издадени на 12 февруари 2021 г. и в сила за годишни периоди, започващи на или след I януари 2023
r.). не е приет от ЕС
Изменения на МСС 8 ,.Счетоводни политики, промяна в счетоводни прецени и грешки·' - Дефиниция
на счетонодна преценка (издадени на 12 феЕJруари 202 1 г. и в сила за годишни периоди, започващи
на или след 1 �шуари 2023 r.), не е приет от ЕС
Изменения на МСС 12 .ДанЪ11И върху дохода·' - Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви,
произлизащи от една транзакция (издадени на 07 май 2021 r. и в сила за годишни периоди, започващи
на или след I януари 2023 r.), не е приет от ЕС
Изменение в МСФО 1 7 .,Застрахо1Jате111-1и договори"- Първоначално прилагане 1-1а МСФО 1 7 и МСФО
9 - сраЕJнителна информация (издаден на 9 декемЕJри 2021 и в сила за годишни периоди, започващи
на или след I януари 2023 г.), не приет от ЕС

4.

Счетоводна политика

4. 1 .

Общ11 положения

Най-значимите счетоЕJодни политики, прилагани при изготвянето на този финансов отчет, са представени
по-долу.
Финансовият отчет е изготЕJен при спазване на при1щипите за оценяване на всички видове активи, 11асиви.
приходи и разходи съгласно МСФО. Базите за оценка са опоЕJестени подробно по-нататък 1J счетоводната
политика към финансовия отчет.
СледЕJа да се отбележи. че при изготвянето на представения финансов отчет са използвани счетоводни
011е11ки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към
датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните резултати могат да се разли•шЕJат от направените
оценки и допускания.
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4.2.

Представяне на финансовия отчет

Финансовият отчет е представен в съответствие с МСС 1 ,,Представяне на финансови отчети".
В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато Фондът прилага
счетоводна политика ретроспективно. преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отче или
прекласифицира позиции във фи1-�ансовия отчет и това има съществен ефект върху информацията в отчета
за финш1совото състояние кьм началото 1ia предходния период.
Тъй като Фондът е получил разрешение за осъществяване на дейност през 202 1 r. и практически е
започнал своята дейност през 2022 1·. (както е оповестено в Пояснение 8 „Събития след датата на
финансовия отчет··), в настоящия финансов отчет не е представена сравнителна информация.

4.3.

Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Фонда по официалния обменен
курс кьм датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна банка). Печалбите и загубите от
курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните 1юзиuии
в •1уждестрш1на валута към края на отчетния период, се признават в печалбата или загубата.
Непаричните позиции, оценявани по историческа нена в чуждестранна валута, се отчитат по обменния
курс ю,м датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по справедлива
стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс кьм датата, на която е определена
справедливата стоiiност.
Българският лев е фиксиран кьм еврото в съотношение 1 EUR = 1 .95583 лв.

4.4.

Финансов11 приходи и разходи

Финансовите приходи и разходи на Фонда включват:
приходи от лихви;
разходи за лихви;
приход от дивиденти;
нетна печалба или загуба от финансови активи, отчитани по справедлива стойност в
печалбата или зш·убата;
валутни курсови печалби или загуби от финансови активи и финансови пасиви;
обезценка на финансови активи (различни от търговски вземания);
нетна печалба или загуба от хеджинг инструменти. които са признати в печалбата или
загубата
Лихвени приходи или разходи се признават използвайки метода на ефективния лихвен процент.
Приход от дивидент се признава в печалбата или загубата на датата, на която е установено правото на
Фонда да полу•1и плащане
През 2021 r. Фондът не е осъществявал дейност, както е оповестено в Пояснение 8 „Събития след датата
на финансовия отчет" първите постъпили пенсионноосигурителни вноски са на 19 януари 2022 r. и поради
тази причина не са отчитани приходи.

4.5.

Разходи за такси

Във връзка с осъществяването на дейността 110 управление на Фонда от Управляващото дружество.
Фондът начислява и изплаща на Управляващото дружество, както такса от всяка вноска, така и
инвестиционна такса, изчисляема годишно върху стойността на нетните активи, които са управлявани.
През 2021 r. Фондът не е осъществявал дейност, както е оrювестено в Пояснение 8 „Събития след датата
на финансовия отчет" първите постъ1шли пенсион1юосигурителни вноски са на 1 9 януари 2022 1·. и поради
тази причина f1e са отчитани разходи за такси.

4.6.

Разходи за лихви

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективната лихва.
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4.7.

Финансови инструменп1

4.7.1.

Признаване и отписване

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Фондът стане страна по договорните
условия на финансовия инструмент.
Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от финансовия актив
изтичат или когато финансовият актив и 110 същество всички рискове и изгоди се прехвърлят.
Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е отменено или
срокът му е изтекъл.
4.7.2.

Кл асификация II първоначално оценяване на финансови активи

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с разходите по
сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или загубата и
rьрrовските вземания. които не съдържат същсстве1-1 финансов компонент. Първоначалната оценка на
финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или загубата не се коригира с разходите по
сделката, които се отчитат като текущи разходи. Първона•1алната оценка на rьрговските вземания, 1юито
не съдържат съществен финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 1 5.
В зависи�юст от 1-�ачина на последващо отчитане, финансовите активи се класифицират в една от следните
категории:
•
•
•

дългови инструменти по амортизирана стойност;
финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата;
финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с или без
рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или капиталови
инструменти.

Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две условия:
•
•

бизнес моделът на Фондът за управление на финансовите активи;
характеристиките на договорните парични потощ1 на фи1-1ансовия актив.

Всички г1риходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата и загубата, се
включват във финансови разходи, финансови приходи или други финансови позиции.
4.7.3.

Последващо оценяване на финансовите активи

Финансови акпш11 по амортизирана стойност

Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните критерии
и не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и загубата:
•
•

Фондът управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято uел е да държи финансовите активи
и да събира техните договорни парични потоци;
съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати въз1-1икват парич11и
потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху непоrасената сума на
главницата.

Тази категория включва недериватив1111 финансови активи като заеми и вземания с фиксирани или
определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното признаване те се
оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се
извършва, когато ефектът от него е несъшествен. Фондът класифицира в тази категория парите и
паричните еквиваленти / паричните средства, търговските и другите вземания.
•

Търговск11 вземания

Търговските вземания са суми. дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени в
обичайния ход 11а стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок и
следователно са класифиuирани като текущи. Търговските вземания се признават първоначално в размер
на безусловното възнаграждение, освен ако съдържат значителни компоненти на финансиране. Фондът
държи търговските вземания с uел събиране на договорните парични потоци и следователно rи оuенява
по амортизирана стойност, като използва метода на ефективната лихва. Дисконтиране не се извършва.
когато ефек11.,т от него е несъществен.

7

Доброволен пенсионен фонд „ДаллБогг : Живот и Здраве" Финансов отчет
3 1 декември 2021 г.
Финансови акп1ви по справедлива стойност през печал бата или загубата
Финансови активи, за които не е приложим бизнес модел „държани за събиране на договорните парични
потоци'· или бизнес модел --'1Ържани за събиршiе и продажба", както и финансови активи, чиито договорни
парични потоци не са единствено плащания на главница и лихви, се отчитат по справедлива стойност през
11ечалбата или за1·убата. Всички деривативни финансови инструменти се отчитат в тази категория с
изключе11 ие на те-зи, 1,оито са определени и ефективни като хеджиращи инструменти и за които се
прилагат изискванията за отчитане на хеджирането (виж по-долу).
Промените в справедливата стойност на активите в тази категория се отразяват в печалбата и загубата.
Справедливата стой1юст на финансовите активи в тази категория се определя чрез котирани цени на
активен пазар или чрез използване на техники за оценяване, в случай че няма активен пазар.

Ф1ша11сови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход
Фондът отчита финансовите активи по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, ако активите
отговарят на слещ1ите условия:
•
•

Фондът у11равлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи финансовите активи,
за да събира договорни парични потоци и да ги продава; и
Сы·ласно доrовор11ите условия на финансовия актив на конкретни дати възникват парични
потоци, които са единствено плащания на главница и лихви върху непоrасената сума на
главницата.

Финш1сови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход вкточват:
•
•

Капиталови 11ен11и книжа, които не са държани за търгуване и които Фондът неотменимо е
избрало при първоначално признаване. да признае в тази категория.
Дългови ценни книжа, при които договорните парични потоци са само главница и лихви, и целта
на бизнес модела на Фондът за държане се постига както чрез събиране на договорни 11арични
потоци, така и чрез продажба на финансовите активи.

При освобождаването от капиталови инструменти от тази категория всяка стойност, отчетена в
преоценъч11ия резерв на инструментите се прекласифицира в неразпределената печалба.
При освобождаването от дълrови инструменти от тази категория всяка стойност, отчетена в преоценъч�1ия
резерв на инструментите се прекласифицира в печалбата или загубата за периода.

4.7.4.

Обезценка на ф11нансов1не активи

Изискванията за обещенка съгласно МСФО 9 използват информация, ориентирана към бъдещето, за да
признант очакваните кредитни загуби - моделът за „очаква1ште кредитни загуби·'.
Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват заеми и други дълrови
финансови активи, оценявани по амортизирана стойност и 110 справедлива стойност през друг всеобхвате�,
доход, тьрговски вземания, активи по договори, признати и оценявани съгласно МСФО 1 5, както и
кредитни ангажименти и някои договори за финансова гаранция (при емитента), които не се отчитат по
справедлива стой1юст през печалбата или загубата.
Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба. Вместо
това Фондът разглежда по-широк спеюър от информаuия при оценката на кредитния риск и оценяването
на очакваните кредитни загуби, включително минали събития, текущи условия, разумни и поддържащи
прогнози, които влияят върху очакваната събираемост на бъдещите парични потоци на инструмента.
При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между:
•
•
•

финш1сови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително спрямо момента
на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1 ) и
финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо момента на
първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза 2)
,,Фаза З·' обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка към
отчетната дата. Нито един от финансовите активи на Фондът не попада в тази категория.

1 2-месечни очаква1-1и кредитни загуби се признават за първата категория, докато очакваните загуби за
нелия срок на финансовите инструменти се признават за втората категория. Очакваните кредитни загуби
се определят като разликата между всички договорни парични потоци, които се дължат на Фонда и
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паричните потоци, които тя действително очаква да получи (,,паричен недостиг--). Тази разлика е
дисконтирана по първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен
лихвен процент).
Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя 11а базата на вероятностно претеглената
приблизителна оценка на кредитните за�·уби през очаквания срок на финансовите инструменти.
Търговски 11 други вземания, активи по договор II вземания по л11з1шгов11 договори

Фондът изпоюва опростен подход при отчитането на търговските и други вземания, както и на активите
по договор и признава загуба от обезценка като очаквани кредитни загуби за целия срок. Те представляват
очакваният недостиг в договорните парични потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение
във всеки момент от срока на финансовия инструмент.
Финансови акпш11, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход

Фондът признава очакваните 1 2-месечни кредитни загуби за финансови активи, отчитани по справедлива
стойност през друг всеобхватен доход. Тъй като повечето от тези инструменти имат добър кредитен
рейтинг. вероятността от неизпълнение се очаква да бъде ниска. Въпреки това към всяка отчетна дата
Фо1щът оценява дали съществува значително увеличение на кредитния риск на и11струме1па.
При оценяването на тези рискове Фондът разчита на готовата налична информация като кредитните
рейтинги, публикувани от основ11ите агенции за кредитен рейтинг за съотвеп1ия актив. Фондът държи
единствено прости финансови инструменти, за които специфични кредитни рейтинги обикновено са на
разположение. Ако ня��а и1-1формаuия или информацията относно факторите, които влияят на рейтинга на
налич11ия актив. е ограничена, Фондът обединява подобни инструменти в един портфейл, за да оцени на
тази база дали има значително увеличение на кредитния риск.
В допъ1111ение. Фондът разглежда и други показатели като неблаrоприяши промени в дейността,
икономически или финансови условия, които могат да засегнат способ�юстта на издателя на капиталовия
инструмент да изпълни задълженията си по дълга или 1-1еочаквани промени в оперативните резултати на
емитента.
Ако някой от тези показатели води до значително увеличение на кредитния риск на инструментите,
Фондът признава за тези инструменти или този клас инструме1пи очаквани кредитни загуби за целия срок
на инструмента.
4.7.5.

Класификация II оценяване на финансовите пасиви

Финансовите пасив11 на Фонда вклю•шат получени заеми, задължения по лизингови договори, търговски
и други финансови задължения и деривативни финансови инструменти.
Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където е приложимо,
се коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако Фондът не е определило даден финансов
пасив като оценнван по справедлива стойност през печалбата и загубата.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, използвайки метода на
ефективната лихва, с изключение на деривати ви и финансови пасиви, които са определени за оценяване
по справедлива стойност през печалбата или загубата (с изключение на деривативни финансови
инструме1пи, които са определени и ефективни като хеджиращ инструмент).
Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата стойност на инструмента,
които се отчитат в печалбата или загубата, се включват във финансовите разходи или финансовите
приходи.
4. 7.6.

Дер11вативн11 финансови инструменти II отчитане на хеджирането

Деривативните фи1-1ансови инструменти се отчитат по справедлива стойност през печалбата или загубата
с изключение на деривативи, определени като хеджиращи инструменти при хеджиране на парич1-1и
потоци, които изискват специфично счетоводно третиране. За да отговарят на условията за отчитане на
хеджиране, хеджиращото взаимоотношение трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания:
•
•

съществува и кономическа връзка между хеджираната позиция и хеджиращия инструмент;
ефек-п,т от кредитния риск не е съществена част от промените в стойността. които произтичат от
тази икономическа връзка
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•

косфициен-п,т на хеджиранс на хеджиращото взаимоотношение е същият като този, който
произтича от количеството на хеджираната позиция, която Фондът действително хеджира, и
количеството на хеджиращия инструмент, което Фондът действително използва, за да хеджира
това количество хеджирани позиции.

Всички деривативни финансови инструменти, използвани за отчитане на хеджирането, се признават
първоначално по справедлива стойност и се отчитат по справедлива стойност в отчета за финансовото
състояние.
До степента, до която хсджирането е ефективно, промените в справедливата стойност на деривативи.
определени като хеджиращи инструменти в хеджирането на парични потоци, се признават в друг
всеобхватен доход и се включват в хеджирашия резерв на паричния поток в собствени я капитал. Всяка
неефективност в хеджиращите взаимоотношения се признава незабавно в печалбата или загубата.
В момента, когато хеджираната позиция влияе върху печалбата или загубата, печалбата или загубата,
признати преди това в друг всеобхватен доход. се прекласифиuира от собствения капитал в печалбата или
загубата и се представя като корекция за прекласификация в друг всеобхватен доход. Ако обаче
нефинансов актив или пасив е признат в резултат на хеджираната транзакция, печалбите и за�·убите,
признати преди това в друг всеобхватен доход, се включват в първоначалното оценяване на хеджираната
позиция.
Ако прогнозната транзакItия вече ве се очаква да въз1-1ию-Iе, всяка свързана печалба или загуба, призната
в друг всеобхватеf1 доход, се прехвърля незабавно в печалбата или загубата. Ако хеджиращото
взаимоопюшение престане да отговаря на условията за ефективност, С L1етовод1юто отчитане на
хеджирането се прекратява и свързаната печалба или загуба се отразява като резерв в собствения капитал,
докато се извърши прогнозната транзакция.
4.8.

Пари II паричю1 еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични средства по банкови
сметки. безсрочни депозити и депозити до 3 месеца, краткосрочни и високоликвидни и нвестиции, които
са лесно обращаеми в конкретни парични суми и съдържат незначителен риск от промяна в стойността
си.
4.9.

Нетни активи на разположение на осигурени лица

Нетните активи на разположение I1а осигурените лиза включват личните Вfюски и разпределената
доходност по партидата на осигуре1-1ите лиuа.
За всеки индивидуален клиент се поддържа отделна сметка, в която се отразяват вноските на осигурените
лиuа и разпределената доходност.
Фондът води партидите на осигурените лиuа в брой дялове. Ежед1-1ев1-10 се извършва оценка н а активите и
пасивите на Фонда и се изчислява стойността на един дял. Стойността на един дял се изчислява, като
стойността на нетвите активи на Фонда към края на предходния работен ден се раздели н а общия брой на
дяловете на фонда към края на същия де11. Стойността на един дял се определя с точност до петия знак
след десетичната точка и се обявява от Управляващото дружество.
4.1 О.

Значими преценки на ръководството при прилагане на счетоводната политика

Значимите преценки на ръководството при прилагането на счетоводните политики н а Фондът, които
оказват най-съществено влияние върху финансовите отчети, са описани по-долу. Основните източници на
несигурност при използването на приблизителните счетоводни оценки са описани в пояснение 5
5.

Несигурност на счетоводните приблизителни оценки

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предnоложевия, оценки и допускания
относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.
Действитеш1ите резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на
ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати.
Информация опюс1ю съществените предположения, оценки и допускания, които оказват най-значително
влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи е представена по-долу.
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5.1.1.

И змерване на очаквани кредитни загуби

Кредитните загуби представляват разликата между всички договорни парични потоци, дължими на
Фондът и всички парични потоци, които Фондът очаква да полу•rи. Очакваните кредитни загуби са
вероят1юсп1О претеглена оценка на кредитните загуби, които изискват преценката 1ia Фонда. Очакваните
кредиши загуби са дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент (или с коригирания спрямо
кредита ефективен лихвен процент за закупени или първоначално създадени финансови активи с кредитна
обезценка).
5.1.2.

Оuеняване по справедлива стойност

Ръководството използва техники за оценяване на справедливата стойност на финансови и нструменти (при
липса на котирани цени на активен пазар) ;. При прилагане на техники за оценяване ръководството
използва в максимална степен пазарни дан1-1и и предположения, които пазарните участници биха
въз1·1риели при оценяването на даден инструмент. Когато липсват приложими пазарни данни,
ръководството използва своята най-добра оценка на предположенията, които биха направили пазарните
у•шсшици. Тези оценки могат да се различават от действителните цени, които биха били определени при
справедлива пазарна сделка между информирани и желаещи страни в края на отчетния период.
6.

Политика за управление на риска

6.1 Общи uели на ръководството при управление на риска
Фондът е изложен на различни видове рискове по отношение на финансовите си инструменти .. Най
значимите финансови рискове, на които е изложен Фондът са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден
риск.
Управлението на риска на Фонда се осъществява от централната администрация на Фонда в
сътрудничество със Съвета на директорите на управляващото дружество. Приоритет на ръководството е
да осигури краткосрочните и средно срочни парични потоци, като намали излагането си на финансови
пазари. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дългосрочна възвращаемост.
Фондът не се занимава активно с тьргуването на финансови активи за спекулативни цели, нито пък издава
ОПЦИИ.

Най-съществените финансови рискове, на които е изложен Фондът, са описани по-долу.
[3следствие на използването на финансови инструменти Фондът е изложен на пазарен риск и по-конкретно
на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което
се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Фонда.
6.1 Кредитен риск
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към Фонда. В
Фонда няма значителна концентрация на кредитен риск. Фондът е установил политики, подсигуряващи
извършването на продажби на клиенти и предоставяне на заеми на лица с подходяща кредитна история.
Излагането на Фонда на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите
активи. признати в края на отчетния период.
6.2 Ликвиден р11ск
Ликвиден риск с рискът, че Фондът няма да е в състояние да изпълни своите финансови задължения,
когато те станат изискуеми. Фондът прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс. за
да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или стресови условия, без да се реализират
неприемливи загуби.
При управление на ликвидния риск Фондът наблюдава риска от загуби при наложителни продажби на
активи при неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни
задължения. Фондът анализира ликвидния риск на база на историческите входящи и изходящи парични
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потони. като на тази основа се определя праг на пари и парични еквиваленти в портфейлите на
управляваните фондове
6.3 Л11хвен р11ск

Дейностите по управление на лихвения риск имат за цел оптимизирането на нетния доход от лихви при
дадени пазарни лихве1iи равнища в съответствие с бизнес стратегиите на Фонда.
Процедурите по управление на лихвения риск се прилагат от гледна точка на чувствителността на Фонда
спрямо промени в лихвените равнища. Действителният ефект зависи от множество фактори, които
включват степента, в която плащанията се осъществяват по-рано или по-късно от договорената дата, както
и от промените в лихвения процент. породени от чувствителността спрямо различните периоди и валути.
6.4 Валутен р11ск

По-голямата част от сделките на Фонда се осъществяват в български лева и евро ..
Фондът се стреми да ограничава транзакциите си в щатски долари, британски лири и други валути с цел
да намали валутния си риск.
6.5 Ценови риск

Це1-ювият риск може да бъде свързан с инвестициите в акции. При управлението �1у се наблюдава рискът
от намаляване на стойността на инвестицията в един финансов инструмент при неблагоприятни промени
на нивата на пазарните нени.
Фондът измерва ценовия риск свързан с инвестиции в акции чрез приложимия за съответния пазар
количествен метод от изброените:
! .Историческа волатилност измерена чрез стандартно отклонение;
2.р-коефиниент към индексите на съответните пазари;
При невъзможност за прилагане на точка 1 . и 2., Фондът използва стандартното отклонение на индексите
на регулираните пазари, 1ш които се търгуват дадени акции като заместител при 11ялостния анализ на
портфейлите.
6.6 Друп1 Рискове - Ковид -19
Обща 1111фор,11m{11я

През 2020 г. Световната здравна организания обяви наличието на „Пандемия·' от развилият се в края на
20 1 9 г., нов коронавирус COVID-20 1 9 (Ковид- 19), който бързо се пренесе в целия свят, като Европа бе
силно засегната. В резултат на това Република България обяви извънредно положение на територията на
страната за периода от 13 март 2020 до 13 май 2020 г.. , а впоследствие беше обявена и извънредна
епидемиолоrична обстановка. която продължава и към 3 1 декември 2021 г., и към момента на издаване
на настоящия отчет. Въведени са строги противоепидемиологични мерки и ограничения, имащи за цел да
ограничат социалните контакти и разпространението на вируса.
Поради пандемията от Covid- 19, голяма част от световната икономика се забави, а дейността в някои
сектори беше почти пъюю преустановена. В резултат от наложените мерки от страt1а на правителствата.
значителна част от международната търговия беше възпрепятствана. На глобално ниво последвалите
резултати за бизнеса от икономическите смущения причинени от пандемията са - влошени иконо\1ически
перспективи, значително увеличение на очакваните кредип1и загуби и дру1·и обезценки, както и
намаление на приходите породени от по-ниските обеми и намалена активност на клиентите.
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Пандемията оказва неблагоприятно влияние върху икономическата активност в страната и света,
фондовите пазари, туризма, транспорта, автомобилната индустрия и много дру1'И отрасли. Нарушаването
на обичайната и кономическа дейност в Република България в резултат на Covid J 9 може да повлияе
неблагоприятно върху операциите на Фонда, и в частност краткосрочният спад в цените на финансовите
активи на световните пазари, последван от значително ниво на несигурност, който би могъл да повлияе
на справедливата стойност на инвестициите на Фонда, ако негативната тенденция се запази.
Към настоящия момент остава значителна несигурност при оценката на продължителността на
разпространението на коронавируса и не1·овото въздействие. През 202 J г.. настьпиха множество вълни на
засилване на заразата след известно затишие през летните месеци, което наложи приемането на нови
мерки и ограничения от правителствата, довели до ново ограничава11е на социалния живот и цели сектори
на икономиката и до понижаване fla икономическата активност. Към настоящия момент силата на
заболеваемоспа не намалява въпреки това в някои държави започна постепенно отхлабване на �,ерките
основаващо се на започналото ваксиниране на населението
Ефект върху 11ко11ом11капш ,ш Ре11убл11ка Българ11я

В таблицата по-долу е представена информация относно очакванията за икономически ръст на Република
България, съгласно данните на Международния валутен фонд, включително прогнозни данни след
настъпването на пандемичната обстановка, свързана с Covid- 1 9 (Коронавирус).

Икономически ръст на
БВП

И сторически Данни
2020

2017

2018

2019

3.50%

3 . 1 0%

3.70%

2020

Прогноза
2022-2026

(прогноза преди
Covid-19)

(След
Covid-19)

2021

3.20%

(4. 1 5%)

4.54%

(след
Covid-19)

3.60%

13 таблицата по-долу е представена информация относно очакванията за икономически ръст на държавите
от Еврозоната ( представляващи ос1юв1-1ия външен пазар на Република България), съглас1ю данните на
Международ11ия валутен фонд, включително прогнозни данни след настъпването на панде�1ичната
обстановка. свързаf1а с Covid- 1 9 (Коронавирус).

Икономически ръст
на БВП

Исторически Данни
2020

2017

2018

2019

2.63%

1 .85%

1 .50%

2020

( прогноза преди
Covid-19)

(Сл ед
Covid-19)

2021

1 .40%

(6.34%)

5.04%

Прогноза
2022-2026
(след
Covid-19)

2. 14%

Видно от горните данни, Ръководството отчита възможните краткосрочни рискове върху общото развитие
на икономиката на Република България и на основните й търговски партньори, като на някои от пазарите
очакваното намаление на Брутния вътрешен продукт бе значително, но взема предвид и общите очаквания
за възстановяване в периода 2022-2026 с очаквания за завръщане до средните прогнозирани нива на
растеж преди Covid-] 9 (Коронавирус), вследствие на предприетите мерки от страна на правителствата за
ваксинация и мерки стимулиращи икономическата активност.
Ефект върху кред11п11ште рейт1111ги

В резултат от очакваните икономически ефекти от забавената обща акти1тост, част от рейтинговите
а�·енции влошиха своите перспективи по дългосрочните дългови позиции, както по отношение на
суверенния дълг. така и по отношение на корпоративните дългови позиции. В таблицата по-долу е
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п редставена и н формация за п ромян ата в кредитния рейтин г (включително перспекти вата), присъден от
Fitch на Републ и ка България.
П ред�1 Covid- 1 9

Рейт и н г

ввв

Реп убли ка Бъл гария

Перспекти ва
Позити вна

След Covid- 1 9

Рейтинг

ввв

П ерспекти ва
П озити в н а

Към настоя щия момент, въпреки цялостн ото намале1-1 и е на персп ективите и огран и чен ите случаи на
влошаване на кредитн ия рейти н г н а множество държави, Ръководството счита, че преди и зти чане на 110дълъг период от време, п рез който може да п роли чат симптом и на влошаване в общото кредитно качество,
както на и н вести ци ите, така и в общата среда, в която Фондът оперира, не може да извърш и достатъчно
устой ч и ва и си r")'рна оценка за ефекта, който Covid- 1 9 (Коронавирус) може да окаже .

7.

Справедл ,ша стойност

Фин ансовите акти ви и паси ви, отчитани по справедлива стой ност в отчета за фи нансовото състоя н ие. са
групирани в три н и ва съобразно й ерархи ята н а справедливата стой ност. Тази йерархия се определя въз
основа на значи мостта на входящата и нформация, използва,�а п ри оп ределя11 ето на справедл и вата
стойност на фи н ансовите акти ви и паси ви, както следва:
1 н и во: п азарrш цен и (некори гиран и ) на акти вни пазари за иденти ч н и акти ви или пасиви;
2 н и во: входяща и 1нjюрмация, различна от пазарн и цен и , включени 1-i a н и во 1, която може да бъде
,�аблюдавана по отноше,те на даден акти в или паси в, или пряко (т. е. като це1-1 и ) или косвено (т.
е. на база на цен ите);
3 н и во: входяща информация за даден актив или пасив, която не е бази рана на 11аблюдаван и
пазарн и дан н и .
Даден фи , �ансов актив или пасив се класи фицира на най-ниското н иво на значима входяща и нформа11ия,
изпоювана за оп ределянето 11а сп раведли вата му стойност.
8.

Събития след датата ни финансовия отчет

Не са въз н и кн ал и кориги ращи събития или значителни некори rиращи събития между датата н а
ф и н ансовия отчет и датата на одобрен и ето му з а публикуване, освен оп исаните по-долу:
П рез първите месени на 2022 r. Фондът започ ва активна дей ност, като първата дата ,на която са
изчисляван нетен дял на разположен ие н а оси гурен ите лица е 1 9 януари 202 2 г.
Нападен ието на Руската Федера11ия над Република Украйна на 24 февруари 2022 r., е определено
от Ръководството на Фонда/ Уп равляващото Дружество като некориrирашо събитие след края на
отчетн ия период. Въпросното събитие не оказва вл ияние върху финансовия отчет към 3 1
декември 202 1 r. Ръководството на Фонда/ Управляващото Дружество е извърш ило ан ал из, както
по отношени е на съществуващи експозиции към Република Украй на и/или дружества
регистрация там, така и към Републи ка Беларус и Руската Федераци я и дружества, регистрирани
там във връз1(а с наложеrште международ н и сан кци и, като не са идентифициран и п одобн и
експозиц и и . Ръководството ще продължи д а следи общата ситуация, както във връзка с воен н ите
действия, така и по отношен ие на ефекта върху международните и местн и фи нансови пазари .
9.

Одобрение на финансовия отчет

Финансовият отчет към 3 1 декем ври 202 1 r. е одобрен за издаване от Съвета на директорите на
. .Пенсион н ооси rурително дружество ДаллБогr: Жи вот и Здраве" ЕАД на 2 8 март 2022 г.
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