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МИСИЯ НА ФКИ
Да съдейства за поддържане на стабилността и доверието в капиталовия пазар, компенсирай-
ки вземанията на инвеститори във финансови инструменти в предвидените от закона случаи.

МАНДАТ
Фондът за компенсиране на инвеститорите е юридическо лице на самостоятелна издръжка, 
създадено през 2005 г. 

Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа ФКИ осигурява изплащане на ком-
пенсации на клиентите на инвестиционните посредници, определя и събира встъпителните 
и годишните вноски от участниците и инвестира събраните във Фонда средства в държавни 
ценни книжа, краткосрочни депозити в банки и депозити в БНБ.

Съгласно Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвести-
ционни посредници от 2017 г. УС на ФКИ управлява и Фонд за преструктуриране на инвести-
ционни посредници. Основната цел на ФПИП е финансиране на прилагането на инструменти-
те за преструктуриране по отношение на инвестиционните посредници, попадащи в обхвата 
на закона.
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УД – Управляващи дружества

УС – Управителен съвет на Фонда за 
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ФИ – Финансови инструменти

ФКИ, Фонда – Фонд за компенсиране на 
инвеститорите

ФПИП – Фонд за преструктуриране на 
инвестиционни посредници

ЦК – Ценни книжа 

EFDI – European Forum of Deposit Insurers 
(Европейски форум на институциите за 
гарантиране на депозитите)

IADI – International Association of Deposit 
Insurers (Международна асоциация на 
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стандарти

IASC – Комитет по международни 
счетоводни стандарти

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:



Годишен отчет 2020 г.

515 години
Фонд за компенсиране на инвеститорите

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Председател на УС: Петя Хантова*

Заместник-председател: Дияна Митева

Членове: Радослава Масларска

 Ирина Казанджиева-Йорданова

 Петко Кръстев**

Адрес на управление:  1000 София, 
  ул. „Цар Шишман“ № 31, ет. 2

Одитор: Николай Полинчев

*в длъжност от 21 август 2020 г.; до 20 август 2020 г. – Теодора Якимова-Дренска

**в длъжност от 21 август 2020 г.; до 20 август 2020 г. – Тома Каврошилов





Годишен отчет 2020 г.

715 години
Фонд за компенсиране на инвеститорите

15 ГОДИНИ ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ  
НА ИНВЕСТИТОРИТЕ

През месец май 2020 г. Фондът за компенсиране на инвеститорите отбеляза  
15 години от създаването си. 

ФКИ е създаден през 2005 г. с промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 
с които е транспонирана Директива 97/9/ЕК на Европейския парламент и на Съвета от 3 март 
1997 г. относно схемите за обезщетение на инвеститорите. Целта на Фонда е да осигури за-
щита на дребните (непрофесионални) инвеститори във финансови инструменти, като е пред-
видено изплащане на компенсация в размер на 90 процента от вземането на инвеститора към 
инвестиционен посредник, но не повече от 40 000 лв., в случай че инвестиционният посред-
ник не може да възстанови активите му, поради причини пряко свързани с финансовото му 
състояние. 

За изминалите 15 години се наблюдава спад в броя на участниците в схемата за компенси-
ране, който се обуславя основно от прекратената поради световната финансова криза дей-
ност на инвестиционни посредници и на сливанията на банки през последните години. Към 
настоящия момент на компенсиране подлежат активите на клиенти на 17 търговски банки, 
35 инвестиционни посредника и 4 управляващи дружества (от общо 31 УД в страната). Към 
31.12.2020 г. участниците във Фонда управляват общо активи на клиенти на стойност 51,2 
млрд. лв., от тях 3,28 млрд. лв. са подлежащи на защита от Фонда. За целите на изплащането 
на компенсации стойността на активите на Фонда, формирани съответно основно от встъпи-
телни и годишни вноски от участниците и инвестирани в ДЦК и налични по разплащателни и 
депозитни сметки, възлиза на 18,564 млн. лв.

Управлението на Фонда се осъществява от управителен съвет, който до 2019 г. се състоеше от 
членове, предложени от КФН, АББ и БАЛИП. С промени в закона от 2020 г. в него влиза и пред-
ставител на БАУД. УС обсъжда и взема решения по всички въпроси, касаещи Фонда. Опера-
тивното управление на Фонда се осъществява от председателя на УС, който ръководи админи-
стративния персонал и организира дейността на Фонда. За периода от създаването си Фондът е 
имал трима председатели. Проф. Милети Младенов е създател на Фонда и го председателства 
близо 10 години. В средата на 2015 г. ръководството е поето от Теодора Дренска, а от месец 
август 2020 г. председател е Петя Хантова. Към 31.12.2020 г. административният персонал на 
Фонда се състои от петима служители. (Организационната структура е дадена в Приложение 1).

Размерът на годишната вноска се определя всяка година от УС, като от създаването на Фонда 
до 2016 г., включително, вноската по паричните средства е определена на максимално допус-
тимото от закона ниво – 0,5%, след което е намалена наполовина. Вноската по финансовите 
инструменти от 2005 до 2009 г. е също на максималното ниво – 0,1%, като през 2010 г. е на-
малена наполовина от този размер и от тогава не е променяна. Така за 2021 г. размерът на го-
дишната вноска за поредна година е запазен на ниво от 0,05% по подлежащите на компенси-
ране финансови инструменти и 0,25% по подлежащите на компенсиране паричните средства.

През тези 15 години Фондът премина през различни предизвикателства, най-голямото от кои-
то е свързано със задействането през 2019 г. на процедурата по изплащане на компенсации 
на клиентите на инвестиционен посредник „Матадор Прайм“ ООД (н). Именно разглеждането 
на исканията за изплащане на компенсации от клиентите на посредника, е основен акцент 
в дейността на Фонда и през 2020 г. Във Фонда са постъпили общо 146 искания, като Упра-
вителният съвет е взел решения по всички тях. По 16 от постъпилите искания Фондът е взел 
решения за изплащане на компенсации. Изплатените компенсации са на обща стойност 198 
хил. лв. 
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Казусът с „Матадор Прайм“ ООД (н) не е първият, при който е задействана процедурата по изпла-
щане на компенсации от Фонда, но несъмнено е най-големият. Преди него има още три случая, 
като по два от тях има реално предявени претенции от 8 инвеститори, а основание за изплащане 
на компенсация е установено само по отношение на искането на едно от лицата. 

В началото на 2017 г. е създаден и Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници, 
който е част от ФКИ, но средствата му са независими от тези на ФКИ. Основната функция на 
ФПИП е да финансира прилагането на инструментите за оздравяване и преструктуриране на 
проблемни инвестиционни посредници, като към края на 2020 г. в него има събрани 143 хил. лв. 

За периода от създаването си ФКИ установи много добро сътрудничество с основните инсти-
туции и организации на капиталовия пазар в България – КФН, АББ, БАЛИП, БАУД, както и с 
участниците във Фонда. Отделно от това се утвърди като разпознаваема и уважавана инсти-
туция сред европейските схеми за компенсиране. 

Като институция, допринасяща за поддържане на сигурността и доверието в пазара, Фондът 
ще продължи успешно да изпълнява своите функциите и непрекъснато да усъвършенства 
дейността си в съответствие с най-добрите практики в областта на схемите за защита на ин-
веститорите на капиталовия пазар. 
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I. ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ФКИ ЗА 2020 г.

1. ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА ПРЕЗ 2020 г.

Юбилейната за Фонда 2020 година се оказа една от най-динамичните в историята му. Най-го-
лямото предизвикателство бе адаптиране дейността на Фонда в условията на пандемичната 
криза и вземането на решения по исканията за изплащане на компенсации от клиентите на 
инвестиционен посредник „Матадор Прайм“ ООД (н), чийто лиценз е отнет на 11.10.2018 г. 
Задействането на процедурата по изплащане на компенсации е следствие на Решение на 
Комисия за финансов надзор № 102-ИП от 24.01.2019 г., с което установява, че по отноше-
ние на „Матадор Прайм“ ООД (н), са налице обстоятелства за изплащане на компенсации 
от Фонда на клиентите на посредника, поради невъзможност инвестиционният посредник 
да изпълни задълженията си към клиентите по причини, пряко свързани с неговото финан-
сово състояние. Компенсацията, която изплаща Фондът на всеки клиент на ИП, е в размер 
на 90% от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

През 2020 г. във Фонда постъпиха 68 искания за изплащане на компенсация, всички в зако-
ноустановения едногодишен срок, който изтече на 01.02.2020 г. С постъпилите през 2019 г. 
78 искания за изплащане на компенсации от клиенти на “Матадор Прайм” ООД (н), общият 
им брой през 2020 и 2019 г. достигна 146.1

През 2020 г. Управителният съвет на Фонда взе общо 116 решения по постъпили искания 
за изплащане на компенсации от клиенти на посредника, 16 от които бяха положителни за 
изплащане на компенсации на обща стойност 198 хил. лв. В началото на 2021 г. бе взето 
още едно положително решение за изплащане на компенсация на обща стойност 40 000 
лв. Съответно 100 от решенията са за отказ за изплащане на компенсация и/или за оставяне 
на искането без разглеждане, поради факта, че са установени непълноти и нередовности, 
които не са отстранени от лицата в рамките на определения срок. 

Фактът, който следва да се отбележи, е че всички клиенти на дружеството, които подадоха 
искания за компенсации към Фонда, са чужденци, което от своя страна затрудни в известна 
степен и забави процеса на комуникация и събиране на необходимата документация. Пред-
вид спецификата на дейността на инвестиционните посредници и на търговията с финан-
сови инструменти, процедурата по изплащане на компенсации от ФКИ е продължителна и 
включва разглеждането на значителен обем от информация и документи. 

През 2020 г. дейността на Фонда е насочена и към събиране на дължимите от участниците 
вноски; управление на средствата на Фонда; събиране и анализ на информация за клиент-
ските активи, управлявани от участниците в схемата, и оценка на експозицията на Фонда. 

В края на годината, УС на Фонда взе решение да запази размера на годишната вноска за 
2021 г. на ниво 0,05% по подлежащите на компенсация финансови инструменти (ФИ) и 
0,25% по подлежащите на компенсация парични средства (ПС), определени на средноме-
сечна основа за 2020 г., в резултат на което участниците във Фонда за 12-та поредна година 
ще плащат наполовина по-ниска от максимално допустимата от закона вноска по ФИ и за 
пета поредна година ще дължат по-ниска вноска по ПС.

През годината УС внесе в КФН предложение за промени в Правилника за устройството и 

1 В началото на 2021 г., т. е. почти година след изтичане на законоустановения срок, във Фонда постъпи още едно 
искане за изплащане на компенсация от клиент на “Матадор Прайм” ООД (н). УС на Фонда реши да остави искането 
без разглеждане, тъй като не са установени особени непредвидени обстоятелства, които да са попречили на молителя 
да подаде искането в срока по чл. 77ф, ал. 2 от ЗППЦК.
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дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите, с които се цели прецизиране на 
някои разпоредби и синхронизиране с действащата нормативна уредба, касаеща дейност-
та на Фонда. УС прие и някои промени във вътрешните нормативни актове за дейността на 
Фонда.

Неизменна част от дейността на Фонда през 2020 г. е и международната дейност. През 
годината представители на Фонда взеха участие в няколко международни прояви, основно 
по линия на асоциираното членство на Фонда в Европейския форум на институциите за 
гарантиране на депозитите и създадените към него различни работни групи. Предвид пан-
демичната криза всички международни срещи се проведоха онлайн.

Международната дейност на Фонда се обуславяше и от обмяната на опит и информация с дру-
гите схеми от ЕС. От името на Фонда неколкократно са отправени запитвания до схемите за 
компенсиране на инвеститорите, членове на EFDI, както по отношение на практиката им с из-
плащането на компенсации, така и във връзка с други въпроси, касаещи нормативната рамка.

През 2020 г. светът бе изправен пред влиянието на пандемията от коронавирус и произ-
тичащите от това предизвикателства и несигурност. С подобен тип криза светът не се е 
сблъсквал през последното столетие, като негативното му влияние наложи пълна промяна 
на начина на живот и адаптирането му към новата реалност. Фондът бързо успя да органи-
зира работата си в съответствие с променената среда и наложените ограничения, което му 
позволи ефективно да изпълнява основните си функции в срок. 

Към настоящия момент ситуацията с COVID – 19 все още е в развитие, поради което Фондът 
не може да оцени дали в резултат на финансовите последици от пандемията ще настъпят 
обстоятелства, при които ще се наложи задействане на процедурата по изплащане на ком-
пенсации на даден участник във Фонда и респективно дали и как това ще се отрази върху 
финансовото му състояние. От друга страна, Фондът предприема всички възможни дейст-
вия за поддържане на дейността си и за намаляване на негативните последици от епидеми-
ята, доколкото това е възможно.

2. СРЕДСТВА

ФКИ е създаден с цел да събира и управлява средства, които да използва за изплащане на 
компенсации. Средствата на Фонда се формират от получените встъпителни и годишни вноски 
на инвестиционните посредници (ИП), банките – инвестиционни посредници (Б-ИП) и управля-
ващите дружества (УД)2, както и от приходите от инвестиции. Основна част от средствата се 
формират от годишните вноски на участниците. Събирането, инвестирането и разходването на 
средствата се осъществява съгласно разпоредбите на ЗППЦК, ПУДФКИ и вътрешните правила 
на Фонда, а надзорът над тези дейности се осъществява от Сметната палата и КФН. 

На Фиг. 1 е представен инвестиционният портфейл на Фонда от създаването му до 2020 г., 
към 31 декември на съответната година. Към 31.12.2020 г. инвестиционният портфейл на Фон-
да е 18,343 млн. лв., като в сравнение с година по-рано той е нараснал с 1,03 млн. лв. Инвес-
тиционният портфейл на Фонда нараства с постоянен темп почти през целия му период на 
съществуване – средно с около 7,8% на годишна база през последните 5 години, докато в 
първите няколко години от създаването на Фонда този темп е бил доста по-голям, при по-ви-
сок размер на вноската и по-малка сума на разполагаемите средства. 

2 УД не заплащат встъпителна вноска във Фонда.
3 Инвестиционният портфейл на Фонда включва ДЦК по амортизирана и преоценена стойност (без натрупаните лихви), 
наличност в каса и по разплащателни и депозитни сметки. Преоценената и амортизираната стойност на ДЦК е към 
31.12.2020 г. 
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Фиг. 1 
Инвестиционен портфейл на Фонда  

към 31 декември на съответната година
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Източник: ФКИ

Разходите за издръжка на Фонда за 2020 г. (изчислени на касова основа) са 497,7 хил. лв., като 
е реализирана икономия от 6% от предвидените в бюджета разходи. 

2.1. ВНОСКИ

Участниците във Фонда, които държат, администрират или управляват клиентски активи, под-
лежащи на компенсация, правят годишни вноски. Размерът на годишната вноска се определя 
всяка година от УС и се внася на 4 равни части. 

Размерът на годишната вноска за 2020 г., определен с Решение на УС, е както следва:

•	 0,25 на сто от средномесечната сума на парични средства, подлежащи на компенсация 
през 2019 г. и

•	 0,05 на сто от средномесечната сума на останалите клиентски активи, подлежащи на 
компенсация през 2019 г.

Участниците във Фонда правят и встъпителна вноска в размер на 1% от минимално изиску-
емия капитал за инвестиционен посредник съобразно разрешените услуги и дейности по чл. 
6, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Встъпителната вноска се 
заплаща еднократно от ИП и Б-ИП при включването им в схемата.4

Паричните постъпления от годишни и встъпителни вноски на участниците във Фонда през 
2020 г.5 са на стойност 1,337 млн. лв., от които 12 500 лв.6 са от встъпителна вноска. За срав-
нение през 2019 г. постъпленията от вноски са били в размер на 1,203 млн. лв. 

На Фиг. 2 е представена годишната вноска на ИП и Б-ИП за периода 2009 – 2021 г. Тя се ба-
зира на средномесечните стойности на ФИ и ПС, посочени от участниците за предходната 
година. УД, които внасят вноски във Фонда, са само 4, съответно делът им във формирането 
на годишната вноска е малък, поради това не са включени във Фиг. 2. 

4 ИП, в чийто лиценз не е включено държането на пари или финансови инструменти на клиенти и който не извършва 
инвестиционните услуги и дейности по чл. 6, ал. 2, т. 3, 6, 8 и 9 от ЗПФИ, не участва във Фонда. 
5 През 2020 г. по сметката на Фонда е постъпила една четвърт от дължимата годишна вноска за 2019 г., която се 
превежда в срок до 30.01.2020 г., и три четвърти от дължимата вноска за 2020 г.
6 Встъпителната вноска е заплатена от участник във Фонда, по отношение на който КФН в началото на 2020 г. е взела 
решение за разширяване на лиценза с предоставяне на услуги и по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ, за което е необходим 
минимален капитал от 1,5 млн. лв. 
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Фиг. 2 
Разпределение на вноските на ИП и Б-ИП
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Годишната вноска за 2020 г. на ИП и Б-ИП е 1,311 млн. лв.7 срещу 1,155 млн. лв. за 2019 г. 
Наблюдаваният ръст от 13,5% се дължи на нарастване на средномесечната сума на държаните 
от участниците клиентски активи, подлежащи на компенсация. Вноските за 2020 г., платени от 
Б-ИП, са повече (около 62% от общата сума на вноската) от вноските на ИП (38%). Предварител-
ните изчисления сочат, че годишната вноска за 2021 г. ще бъде с около 220 хил. лв. по-висока 
или общо 1,53 млн. лв., като делът на Б-ИП остава най-голям и се очаква той да нарасне до 65%.

През 2020 г. участниците във Фонда отчитат най-високата средномесечна сума на клиентските 
активи от създаването на Фонда, но сумата на вноската е под максималните си стойности, които 
са отчетени през 2008 г., поради по-ниския размер на вноската, определен от УС.

2.2. ИНВЕСТИЦИИ

Набраните във Фонда средства се инвестират в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК и 
„Инвестиционната политика на ФКИ“, като инвестиционните решения са съобразени с из-
искванията за сигурност и ликвидност. Съгласно нормативната уредба средствата на Фонда 
могат да се инвестират във финансови инструменти, издадени или гарантирани от държавата, 
краткосрочни депозити в търговски банки и депозити в БНБ. 

На Фиг. 3 е представена структурата на инвестиционния портфейл8 на Фонда към края на 2019 
г. и 2020 г.

7 Посочената сума включва четири части от годишната вноска за 2020 г. и се различава с реално постъпилите през 
годината приходи от вноски, тъй като през 2020 г. по сметката на Фонда са постъпили една четвърт от дължимата 
годишна вноска за 2019 г., която се превежда в срок до 30.01.2020 г., и три четвърти от дължимата вноска за 2020 г.
8 В стойността на ДЦК не са включени натрупаните лихви. 
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Фиг. 3 
Структура на инвестиционния портфейл
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*ПС – пари в брой и по разплащателни сметки

Инвестициите в ДЦК представляват основна част от портфейла на Фонда, като към 31.12.2020 
г. делът им е 97,4% при 99.5% към края на 2019 г. За разлика от преходните няколко години, 
през които Фондът нямаше инвестиции в депозити, към 31.12.2020 г. част от средства се дър-
жат в краткосрочни депозити в банки. Отчита се увеличение на средствата по разплащателни 
сметки (РС) и в брой – от 92 хил. лв. към 31.12.2019 г. на 277 хил. лв. към 31.12.2020 г. 

На Фиг. 4 е представена падежната структура на ДЦК и депозити към 31.12.2020 г. и към 
31.12.2019 г.
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Фиг. 4 
Падежна структура на ДЦК и депозити 

 
до 1 г. от 1 до 3 г.  от 3 до 5 г.  от 5 до 7 г. от 7 до 10 г. над 10 г. 

1% 2% 

46% 

33% 

8% 
10% 

0% 
4% 

22% 

40% 

31% 

2% 

2020

2019

Разместванията в интервалите се дължат на намаляване на матуритета на държаните ДЦК, а 
ръстът в срочностите над 10 г. е при новозакупените емисии през годината.

Модифицираната дюрация и средният остатъчен срок на инвестициите в ДЦК, според падеж-
ната им структура към 31.12.2020 г., са представени на Фиг. 5.

Фиг. 5 
Модифицирана дюрация и среден остатъчен срок на ДЦК
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Среднопретеглената модифицирана дюрация на портфейла от ДЦК към 31.12.2020 г. е 5,58 
години срещу 5,7 години към края на 2019 г. Средният остатъчен срок на инвестициите в ДЦК 
също бележи лек спад – от 6,26 години към 31.12.2019 г. на 6,16 години към края на 2020 г.9 

9 Среднопретегленият матуритет на портфейла е изчислен като сума от сроковете на всички инвестиции, претеглени с дела 
на съответната инвестиция в общата сума на инвестираните в ДЦК средства към 31.12.2020 г.
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3. УЧАСТНИЦИ

Към 31.12.2020 г. активните участници във Фонда са общо 56, от тях 35 инвестиционни посредни-
ка, 17 банки-инвестиционни посредници и 4 управляващи дружества (от общо 31), които държат 
клиентски активи, подлежащи на компенсация от Фонда. През изминалата година е прекратено 
членството на два инвестиционни посредника – „Одесос 33“ ЕАД (предишни имена: „Лено Мар-
кетс” ЕАД, „Ленно Глобъл Адвайзъри“ АД, „Балканска Инвестиционна Компания” АД) и „Ваха 
Трейд“ ЕООД. Лицензът и на двата посредника е отнет от КФН. Също така през годината „Екс-
пресбанк“ АД се вля в „Банка ДСК“ АД, поради което клиентските активи, държани при двете 
банки бяха обединени. Тoва е и причината към 31.12.2020 г. Б-ИП да са 17 на брой, при 18 към 
31.12.2019 г. По отношение на един инвестиционен посредник КФН е издала решение, с което е 
разширила съществуващия лиценз с услугите и дейностите по чл. 6, ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ. Спи-
сък с участниците във Фонда е даден в Приложение 2. 

През 2020 г. няма нито един нов посредник, който да се е присъединил към схемата. 

4. КЛИЕНТСКИ АКТИВИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците във Фонда представят ежемесечно информация за клиентските активи, които 
държат, администрират и управляват. Тази информация съдържа данни както за активи на 
клиенти, подлежащи на компенсация, така и за активи, неподлежащи на компенсация.

В Таблица № 1 са представени подлежащите и неподлежащи на компенсация клиентски ак-
тиви при всички участници (ИП, Б-ИП и УД) към 31.12.2020 г. и към 31.12.2019 г.

Таблица № 1
Клиентски активи, управлявани от участниците към 31 декември на съответната 
година

 в лева

По  
групи:

Защитени 
клиентски 
активи към 

31.12.2020 г.

Защитени 
клиентски 
активи към 

31.12.2019 г.

Изменение 
на годишна 

база

Незащитени 
клиентски 
активи към 

31.12.2020 г.

Незащитени 
клиентски 
активи към 

31.12.2019 г.

Изменение на 
годишна база

 (1) (2) [3=(1-2)/2] (4) (5) [6=(4-5)/5]

ФИ-Б-ИП 2 336 216 691 1 616 969 544 44% 29 901 873 085 28 260 466 527 6%

ФИ-ИП 757 253 857 516 234 021 47% 17 791 921 731 18 844 588 851 -6%

ПС-ИП 111 270 341 84 572 880 32% 121 858 420 97 171 331 25%

ФИ-УД 63 702 733 38 592 644 65% 63 539 983 29 407 935 116%

ПС-УД 6 638 893 7 351 643 -10% 9 262 140 7 449 411 24%

ОБЩО: 3 275 082 515 2 263 720 733 45% 47 888 455 362 47 239 084 055 1%

Източник: ФКИ

Към 31.12.2020 г. участниците във Фонда държат клиентски активи общо в размер на 51,2 
млрд. лв. при 49,5 млрд. лв. в края на 2019 г. Увеличението се дължи както на нарастване на 
сумата на клиентските активи, подлежащи на компенсация, така и на тези, които не подлежат 
на компенсация. 

Клиентските активи, подлежащи на компенсация, бележат значителен ръст от 1 млрд. лв. на 
годишна база. Ръст се наблюдава при всички групи с изключение на ПС, държани от УД. В 
сравнение с 31.12.2019 г. в номинално изражение най-голямо е увеличението на ФИ, държани 
от Б-ИП и ИП, или общо с около 960 млн. лв. Подлежащите на компенсация ПС в групата на ИП 
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отчитат ръст с 32% или с 27 млн. лв. повече. 

Неподлежащите на компенсация клиентски активи също нарастват при всички групи учас-
тници, с изключение на ФИ, държани от ИП, които са с 6% по-малко. Общият размер на не-
подлежащите на компенсация клиентски активи към 31.12.2020 г. е 47,9 млрд. лв. или с 649 
млн. лв. повече в сравнение с предходната година. В номинално изражение най-голямо е 
увеличението на ФИ, държани от Б-ИП – с 1,64 млрд. лв. повече. Стойността на ФИ, държани 
от УД, нараства повече от два пъти или с 34 млн. лв.

Към 31.12.2020 г. Б-ИП държат ФИ на клиенти общо в размер на 32,2 млрд. лв.10, от тях подле-
жащите на компенсация от Фонда са 2,34 млрд. лв., а неподлежащите – 29,9 млрд. лв. Делът на 
подлежащите на компенсация ФИ в общата сума на ФИ, управлявани от Б-ИП, нараства от 5% 
към 31.12.2019 г. на 7% към 31.12.2020 г.

Към 31.12.2020 г. УД държат активи на клиенти общо в размер 143 млн. лв., от които под-
лежащите на компенсация са 70,3 млн. лв. ФИ в групата, подлежащи и неподлежащи на 
компенсация, се увеличават, съответно с 25 млн. лв. и 34 млн. лв. По отношение на ПС, при 
подлежащите на компенсация, се наблюдава спад от около 10%, а при неподлежащите – 
ръст от около 24%. 

Активите на Фонда към 31.12.2020 г., формирани от встъпителни и годишни вноски на ИП, 
Б-ИП и УД, както и от приходите от инвестиции, са в размер на 18,96 млн. лв.11 и те предста-
вляват 0,6% от сумата на подлежащите на компенсация клиентски активи (3,28 млрд. лв.). Ко-
гато натрупаните средства във Фонда надхвърлят 5% от общия размер на клиентските активи 
при всички участници, УС на Фонда може да вземе решение плащането на годишните вноски 
временно да се преустанови. Към 31.12.2020 г. 5% от подлежащите на компенсация клиент-
ски активи възлизат на близо 163,7 млн. лв. (5% от 3,28 млрд. лв.). 

На Фиг. 6 е представено разпределението на подлежащите и неподлежащи на компенсация 
ФИ по групи посредници. Към 31.12.2020 г. общата сума на всички ФИ е 50,9 млрд. лв., от 
които делът на подлежащите на компенсация е около 6,2% при 4,4%. към края на 2019 г. 
Увеличението се дължи на по-голямото нарастване на подлежащите на компенсация ФИ в 
сравнение с неподлежащите на компенсация.

10 Банките не предоставят данни за ПС във Фонда, тъй като те се разглеждат като депозити и попадат в обхвата на 
защита от ФГВБ. 
11 Сумата включва всички активи на Фонда, в т. ч. ДЦК по амортизирана и преоценена стойност (с натрупаните лихви), 
наличност в каса и по разплащателни сметки, вземания и др. активи. Стойността на активите, инвестирани в ДЦК и 
налични по разплащателни и депозитни сметки на ФКИ, възлиза на 18,564 млн. лв.
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Фиг. 6 
Разпределение на ФИ по групи посредници, 

към 31.12.2020 г.
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Най-много подлежащи на компенсация ФИ държат Б-ИП – 4,59% от всички ФИ (при 3,28% 
към края на 2019 г.), като едновременно с това те продължават да държат и най-голям дял от 
неподлежащите на компенсиране ФИ – 58,73%, колкото е бил и към края на 2019 г. 

Най-високата месечна стойност на подлежащи на компенсиране ФИ през 2020 г. е отчетена 
през месец декември (3,16 млрд. лв.), като това е най-високата стойност, отчитана от учас-
тниците от създаването на Фонда (виж Табл. 2). Така за първи път ФИ, подлежащи на компен-
сация, отчитат по-висока стойност от предишния връх, регистриран през 2014 г. Най-ниската 
стойност на ФИ, подлежащи на компенсация, от създаването на Фонда е отчетена през месец 
февруари 2009 г. – 917,68 млн. лв., която стойност е едва 29% от максималната стойност.

Таблица № 2 
Финансови инструменти, подлежащи на компенсация в лева

ФИ на клиенти Дата Върхова стойност Минимум
Върхова стойност 

през 2020 г.

 

декември, 2020 3,157,173,281   

февруари, 2009  917,667,292  

декември, 2020   3,157,173,281

% от върховата 
стойност

 100% 29% 100%

На Фиг. 7 са представени средномесечните стойности на подлежащите на компенсация кли-
ентски активи по години и по групи участници. Годишната вноска, която участниците внасят 
във Фонда, се определя на база на средномесечните стойности на подлежащите на компен-
сация клиентски активи.
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Фиг. 7 
Средномесечна стойност на подлежащите на компенсация клиентски активи  

при ИП и Б-ИП

 

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2 200 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

в 
хи

л.
 л

в.
 

Средномесечна 
стойност на ФИ 
при Б-ИП 

Средномесечна 
стойност на ФИ 
при ИП 

Средномесечна 
стойност на ПС 
при ИП 

През 2020 г. средномесечната сума на ФИ, подлежащи на компенсация при ИП и Б-ИП, е 
общо 2,55 млрд. лв. при 2,25 млрд. лв. през 2019 г. Това увеличение от близо 300 млн. лв. се 
дължи изцяло на по-високата средномесечна сума на ФИ при Б-ИП. Видно от фигурата, след 
2015 г. при Б-ИП се наблюдава постоянен ръст на средномесечната стойност на подлежащи-
те на компенсация ФИ, като през последните две години Б-ИП отчитат нива, надвишаващи 
тези от преди финансовата криза. За разлика от Б-ИП, при ИП средномесечните стойности на 
ФИ, подлежащи на компенсация, все още остават под най-високите стойности, отчетени пре-
ди финансовата криза, като през последните две години тенденцията е на намаление. През 
2020 г. средно на месец ИП държат по около 101,4 млн. лв. ПС, подлежащи на компенсация, 
при 74 млн. лв. през 2019 г.

Държаните от УД клиентски активи, подлежащи на компенсация, не са включени във Фиг. 7, 
тъй като са с малка стойност. През 2020 г. средно на месец УД държат подлежащи на компен-
сация ФИ в размер на 60,68 млн. лв. при 46,3 млн. лв. през 2019 г. Средномесечната сума на 
подлежащите на компенсация от Фонда ПС при УД, също нараства – от 6,2 млн. лв. през 2019 
г. на 9,5 млн. лв. за 2020 г.

В Таблица № 3 са представени подлежащите на компенсация клиентски активи, борсова-
та капитализация и БВП към 31 декември на съответната година.
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Таблица № 3  
Клиентски активи, борсова капитализация и БВП към 31 декември

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Клиентски активи, 
подлежащи на 
компенсация (млн. лв.)

1,259 1,322 1,612 2,091 2,325 1,579 1,435 1,677 1,964 2,416 2,263 3,275

Борсова Капитализация 
(млн. лв.)

11,796 10,754 12,436 9,828 9,961 9,756 8,587 9,683 23,621 26,765 27,905 28,355

Отношение клиентски 
активи/борсова 
капитализация

11% 12% 13% 21% 23% 16% 17% 17% 8% 9% 8% 12%

БВП (млн. лв.) 68,322 70,474 75,265 77,323 79,454 78,722 84,236 88,939 101,043 107,925 119,772 111,009

Отношение борсова 
капитализация/БВП

17.00% 15.00% 16.52% 12.71% 12.54% 12.39% 10.19% 10.89% 23.38% 24.80% 23.30% 25.54%

Източник: интернет страница на БФБ, ФКИ

Към 31.12.2020 г. борсовата капитализация е 28,36 млрд. лв. или с 2% по-висока спрямо 
31.12.2019 г. Отношението на клиентските активи, подлежащи на компенсация, към борсова-
та капитализация нараства от 8% към края на 2019 г. на 12% към 31.12.2020 г. Увеличението 
се дължи на по-голямото нарастване на сумата на клиентските активи, подлежащи на компен-
сация. Делът на борсова капитализация в БВП е 25,54% при 23,3% към края на 2019 г.

5. ЕКСПОЗИЦИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците във Фонда на всеки шест месеца представят информация за броя на клиентите 
си, подлежащи на компенсация, разпределени по групи клиентски активи, а към края на всеки 
месец представят информация за управляваните от тях клиентски активи. 

На база на тази информация се оценява експозицията на Фонда към участниците и докол-
ко средствата, налични във Фонда, ще бъдат достатъчни за изплащане на компенсации при 
евентуално задействане на процедурата за изплащане на компенсации. На Фиг. 8 е предста-
вен броят на подлежащите на компенсация клиенти по групи посредници към 31 декември, за 
периода от 2006 до 2020 г., включително.
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Фиг. 8 
Брой на клиентите, подлежащи на компенсация  

по групи посредници
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Към 31.12.2020 г. общият брой на клиентите, които притежават активи, които подлежат на 
компенсация, при всички участници във Фонда е 153 223, т. е. с 26 361 клиента повече в 
сравнение с края на 2019 г. Увеличението се дължи изцяло на подлежащите на компенсация 
клиенти в групата на Б-ИП, които към края на 2020 г. са 108 256 при 80 384 година по-рано. За 
разлика от Б-ИП, клиентите на ИП, които притежават активи, които подлежат на компенсация, 
намаляват от 46 117 към 31.12.2019 г. на 44 431 клиента към 31.12.2020 г.

УД, които внасят вноски във Фонда, са само 4, съответно те декларират и най-малък брой кли-
енти с активи, подлежащи на компенсация (общо 563 клиента), поради това не са включени 
във Фиг. 8. 

Към 31.12.2020 г. експозицията на Фонда към участниците в него е 868,20 млн. лв. при 587,30 
млн. лв. към 31.12.2019 г.12 Увеличението от 280,9 млн. лв. се дължи на по-големия брой кли-
енти с активи, подлежащи на компенсация, които декларират Б-ИП.

Поради значителния ръст на клиентите в групата на Б-ИП, експозицията на Фонда е най-голяма-
та в тази група – 651,5 млн. лв. Максималната компенсация, изчислена за клиентите на ИП, е 
207,2 млн. лв., а за клиентите на УД – 9,46 млн. лв. 
На Фиг. 9 е дадено разпределение на изчислената максимална компенсация и броя на клиен-
тите с активи, подлежащи на компенсация, по групи притежавани активи.

12 Експозицията на Фонда е изчислена на база евентуалната компенсация към клиентите на един посредник, която се 
изчислява като 90% от сумата на клиентските активи, но не повече от 40 000 лв. на инвеститор. Изчисленията са на база 
информацията за броя на клиентите по интервали клиентски активи, предоставена от посредниците към 31.12.2020 г. 
Поради направеното допускане, че клиентите имат активи на стойност, равна на горната граница на интервала, в който 
попадат, така получената максимална компенсация е завишена.
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Фиг. 9 
Разпределение на максималната компенсация и броя на клиентите  

по групи клиентски активи
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Най-голям брой клиенти има в интервала с клиентски активи до 500 лв., те са 44% от всички 
клиенти като компенсацията, изчислена за тях е едва 4% от всички компенсации. В абсолютна 
стойност тя е 30,4 млн. лв. Най-голямата компенсация, която Фондът би изплатил, е за клиен-
тите, които държат активи до 4 хил. лв., те представляват 20% от всички клиенти, а компенса-
цията за тях е 13% от всички компенсации, като в абсолютна стойност тя е в размер на 107 
млн. лв. Към 31.12.2020 г. подлежащите на компенсация клиенти, с размер на активите над 
44 хил. лв., са 6 290 (те представляват 4% от всички клиенти ), за тях изчислената максимална 
компенсация е в размер на 251,6 млн. лв., което представлява 29% от всички компенсации. 
Компенсацията за инвеститорите с размер на активите над 196 хил. лв., представляващи 1% 
от всички клиенти, е 67,4 млн. лв. или 8%. 

Активите на Фонда към 31.12.2020 г. са на стойност 18,96 млн. лв., а сумата на изчислената 
компенсация при всички участници е 868,2 млн. лв., т. е. Фондът разполага с 2,2% покритие 
на евентуалните компенсации, които би изплатил (18,96 млн. лв./868,2 млн. лв.).

На Фиг. 10 е представено разпределението на участниците по размер на компенсацията и по 
интервали до размера на активите на Фонда (18,96 млн. лв.) към 31.12.2020 г. Във фигурата са 
включени и 4 УД, с които общият брой на активните участници във Фонда е 56.
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Фиг. 10 
Брой на участниците в зависимост от експозицията  
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Брой участници 

Общо за 20 посредника, изчислената компенсацията е в интервала до 500 хил. лв., от тях 14 
ИП, 5 Б-ИП и 1 УД. За петима участника изчислената реална компенсация е над активите на 
Фонда, от тях 2 ИП и 3 Б-ИП. При настъпване на обстоятелства за изплащане на компенсации 
от страна на Фонда на клиенти на някой от тези петима участника може да се наложи ФКИ да 
събира допълнително средства, съгласно разпоредбите на чл. 77с от ЗППЦК. В същото вре-
ме средствата на Фонда биха стигнали за компенсиране на клиентите на няколко посредника 
едновременно, при които потенциалните компенсации са за по-малки суми.

В Приложение № 4 е показано разпределението на броя на клиентите, подлежащи на компен-
сация, по групи клиентски активи, за ИП и Б-ИП.

На Фиг. 11 е представено разпределение на ИП и УД според сумата на държаните от тях под-
лежащи на компенсация ПС. Най-голям е броят на участниците, които държат ПС на клиенти 
на сума до 100 хил. лв. (13 на брой) и до 3 млн. лв. (6 на брой). В текущия отчетен период има 
1 участник, който държи ПС на стойност по-висока от активите на Фонда. 
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Фиг. 11 
Размер на паричните средства при ИП и УД към 31.12.2020 г.
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Брой ИП и УД                                                                    
към 31.12.2020 г. 

6. МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

Международната дейност е важен акцент в работата на Фонда и през 2020 г. По линия на 
асоциираното членство на Фонда в EFDI през годината представители на Фонда участваха в 
няколко международни прояви, организирани от Форума и създадените към него различни 
работни групи. Предвид пандемичната криза всички срещи бяха проведени онлайн. 

EFDI организира ежегодно годишна среща и международна конференция, които през 2020 
г. трябваше да се проведат в Атина. Поради пандемичната обстановка за първи път срещата 
се проведе онлайн. Обикновено на годишните конференции се канят лектори с богат опит 
в банковия и капиталовия пазар, представители на централни банки и висши регулаторни и 
законодателни органи в ЕС, а понякога и от страни извън Европа. Темите, които се обсъждат, 
са тясно свързани с дейността на схемите за защита на влоговете в банките и схемите за 
компенсиране на инвеститорите, както и по отношение на правната рамка, касаеща тези схе-
ми. EFDI има важен принос в обсъждането и приемането на европейското законодателство в 
сектора, като участва активно в процесите на изменения на европейските нормативни актове. 
По отношение на работната група за схемите за компенсиране на инвеститорите, тя регуляр-
но заседава поне два пъти в годината, като през 2020 г., поради изненадващата обстановка, 
се проведе само една среща по време на годишната конференция през м. септември. На 
срещата се обсъди изследване, което холандската схема е провела по отношение на финан-
сирането на схемите, като беше представен подробен анализ и данни за схемите, които са се 
включили в изследването.

По линия на работната група Фондът също отправя запитвания и събира данни по актуални 
въпроси, касаещи дейността му. През 2020 г. Фондът инициира няколко запитвания във връз-
ка с нормативната уредба на дейността по компенсиране в другите държави членки и взе 
активно участие в дискусии и анкети, разпространени от други чуждестранни схеми.

Този обмен на информация, в комбинация с участието на представители на Фонда в различни 
прояви, неизменно допринася за подобряване дейността на Фонда в съответствие с най-до-
брите практики.





ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение № 2

ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

1 АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕООД 19 ИП ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС АД

2 АВАЛ ИН АД 20 ИП ФАВОРИТ АД

3 АВС ФИНАНС АД 21 КАПМАН АД

4 АДАМАНТ КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД 22 КАРОЛ АД

5 АЛАРИК СЕКЮРИТИС ООД 23 КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ ЕАД

6
БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА 
КОМПАНИЯ ИП ЕАД

24 КЕПИТЪЛ МАРКЕТС АД

7 БЕНЧМАРК ФИНАНС АД 25 МК БРОКЕРС АД

8 БУЛБРОКЪРС ЕАД 26
ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА 
КЪЩА ЕООД

9 ВАРЧЕВ ФИНАНС ЕООД 27 РЕАЛ ФИНАНС АД

10 ГРАНД КЕПИТАЛ ООД 28
СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ  
СЕКЮРИТИЗ АД

11 ДЕ НОВО ЕАД 29 ТРЕЙДИНГ 212 ЕООД

12 ДЕЛТАСТОК АД 30 ФАКТОРИ АД

13 ДИ ВИ ИНВЕСТ ЕАД 31 ФК ЕВЪР АД

14
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА  
КОМПАНИЯ АД

32 ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС АД

15 ЕВРО – ФИНАНС АД 33 ЪП ТРЕНД ООД

16 ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД 34 ЮГ МАРКЕТ АД

17 ЕМИРЕЙТС УЕЛТ ЕАД 35 ЮРОПИЪН БРОКЕРИДЖ ХАУС ООД

18 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД
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БАНКИ-ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ

1. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

2. БАНКА ДСК АД

3. БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД

4. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД

5. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

6. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

7. ОБЩИНСКА БАНКА АД

8. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

9. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ЕАД

10. ТБ ИНВЕСТБАНК АД

11. ТЕКСИМ БАНК АД

12. ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД

13. ТОКУДА БАНК АД

14. ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД

15. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

16. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

17. ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
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УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

1 АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 17
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ  
НВ – КЛОН

2 АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД 18 КОМПАС ИНВЕСТ АД

3 АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 19 КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

4 АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 20
ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ  
МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

5 АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 21 ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

6 ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД 22
РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ  
(БЪЛГАРИЯ) ЕАД

7 ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 23 РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

8 ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД 24 СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

9 ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД 25 СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

10 ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД 26 СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

11 ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 27 СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

12 ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД 28 ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

13
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ АСЕТ  
МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

29 ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

14 ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД 30 ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

15 КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 31 ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

16 КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
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Приложение № 3

КАПИТАЛОВИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ  
ПРЕЗ 2020 г.

Пандемичната криза, която започна в началото на 2020 г. и засегна целия свят, предизвика 
висока волатилност на цените на финансовите инструменти, а лихвените проценти, които и 
без това бяха на рекордно ниски нива, спаднаха допълнително. Кризата доведе до търсене 
на финансиране от страна, както на компании и домакинства, така и от държавите за финан-
сиране на мерките срещу пандемията. От началото на пандемията се наблюдават значителни 
корекции в цените на дълговите инструменти и сериозно увеличение на спредовете по суве-
ренните облигации. 

Българският капиталов пазар нe беше подминат от световната тенденция. Волатилността в 
началото на кризата се отрази в спад на пазарната капитализация на основния пазар с 12,4% 
през м. март 2020 г. и ръст от 81% в оборота (виж Фиг. 12). 

Фиг. 12 
Данни за търговията на основен пазар на БФБ през 2020 г.
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Пандемията доведе до значителен спад на БВП, което се отрази в по-висок дял на общата 
пазарна капитализация в БВП от 25,54% през 2020 г. спрямо 23,30% през 2019 г.13 

През 2020 г. всички индекси на БФБ отчитат понижение, като най-голям спад има при основ-
ния индекс SOFIX (-21%). Новите емисии също намаляват, като през 2020 г. са 30 спрямо 32 
през 2019 г. 

13 По данни на БФБ. 
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В края на 2020 г. една компания („Биодит“ АД) е заявила набиране на капитал чрез създа-
дения в края на 2018 г. пазар за растеж на МСП, който дава възможност на дружества, които 
отговарят на критериите за МСП да набират капитал въз основа на публикуването на облек-
чен по форма и съдържание проспект. Дружествата, чиито акции са допуснати до търговия на 
пазара за растеж, разкриват ограничена по обхват и периодичност информация. 

И останалите пазари в региона бяха засегнати от пандемията, като в началото на месец 
март 2020 г. драстичен спад отбеляза основният индекс на Румънската фондова борса 
BET, отчитайки понижение от 25% спрямо 1.1.2020 г., но към края на годината почти въз-
връща стойността си от края на 2019 г.14 Основният индекс на Сръбската фондова борса 
(BELEX) също отчита драстичен спад през месец март 2020 г., достигайки стойност от 
630,12 в сравнение със стойности от около 817 месец по-рано, като към края на 2020 г. не 
успява да се възстанови.15 

Обемът на вторичния пазар на ДЦК в България отчита спад от 23.2 млрд. лв. през 2019 
г. на 12,1 млрд. лв. през 2020 г.16 Средната годишна доходност до падеж по ДЦК остава 
ниска, като средномесечният дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на кон-
вергенцията, определен на база доходността до падеж на вторичния пазар по дългосроч-
ни ДЦК в лева, за 2020 г. е 0,25% в сравнение с 0,43% през 2019 г., като към декември 
2020 г. е 0.19 %.17 Най-ниска доходност по ДЦК, постигната на вторичния пазар, се отчита 
през месец март, когато започна и пандемията в България, а съответните стойности по 
5 и 10 г. книжа бяха отрицателни, съответно (-0,06%) и (-0,12%).18 Решението за качване 
на търговията с ДЦК на БФБ не постигна търсения резултат, като през 2020 г. през БФБ е 
регистрирана едва една сделка, а през 2019 г. те са били 9.

И през 2020 г. на междубанковия депозитен пазар преобладават отрицателните лихвени 
проценти. Индексът Леония Плюс продължава да спада и достига -0,70% към края на 
2020 г. при -0,59% година по-рано. Отделни отрицателни стойности се наблюдават и по 
някои лихви по депозити, основно за нефинансовите предприятия в лева.19 

И през 2020 г. има промени в нормативната рамка, касаеща дейността на капиталовия пазар в 
България, като през месец март влязоха в сила изменения в ЗППЦК, целящи насърчаването на 
дългосрочната ангажираност на акционерите в публичните дружества и тяхната идентифика-
ция, както и улесняване на упражняването на правата на акционерите във връзка с транспони-
рането на изискванията на Директива 2017/828 на ЕП за изменение на Директива 2007/36/ЕО. 

Влиянието на пандемията беше осезаемо за българския капиталов пазар, като в началото на 
2021 г. се наблюдава известно възстановяване. Като основно предизвикателство се очертават 
ниските доходности по дълговите инструменти и нулевите и отрицателни лихвени проценти по 
депозитите в банките, които неминуемо влияят върху решенията на фирмите и домакинствата 
за спестяване и инвестиции. 

14 Вж. Bucharest Stock Exchange: https://www.bvb.ro/FinancialInstruments/Indices/IndicesProfiles.aspx?i=BET 
15 Вж. https://www.belex.rs/eng/# 
16 Вж. Министерство на финансите: Обем на вторичния пазар за целите на изпълнението по т. 2 от критериите за избор 
на критериите за избор на първични дилъри на ДЦК за периода 01.01.2019 – 31.12.2019 г. и 01.01.2020 – 31.12.2020 г.
17 По собствени изчисления и данни от Статистика на БНБ: Доходност на ДЦК и дългосрочен лихвен процент за оценка 
на степента на конвергенция.
18 Пак там.
19 Вж. Лихвена статистика на БНБ: Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-
сделки на сектор нефинансови предприятия.
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I. ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

хил. лв. 
Пояснителни 
приложения

31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

АКТИВИ

Нетекущи материални активи 2.11, 3 7 5

Нетекущи нематериални активи 2.12, 4 0 2

Нетекущи ДЦК, оценени по справедлива стойност  
през друг всеобхватен доход 2.22, 5.1 6 698 7 438

Нетекущи ДЦК, оценени по амортизирана стойност 2.22, 5.2 11 164 9 781

Общо нетекущи активи 17 869 17 226

Вземания 6 390 416

Краткосрочна част от дългосрочни ДЦК 2.22 225 207

Парични средства и парични еквиваленти 7 477 92

Общо текущи активи 1 092 715

Общо активи:  18 961 17 941

РЕЗЕРВИ

Резерв за компенсации 9 19 230 18 070

Резерв от преоценки по справедлива стойност  
през друг всеобхватен доход (416) (264)

Резерв от краткосрочна част от дългосрочни ДЦК 555 376

Непокрита загуба от минали години (250)

Резултат за периода (235) (250)

Общо резерви:  18 884 17 932

ПАСИВИ 10

Задължения към доставчици 0 1

Задължения към клиенти на инвестиционни посредници  
по повод изплащане на компенсации и към доставчици 64 -

Задължения към персонала 10 6

Задължения към осигурителни предприятия 2 0

Данъчни задължения 1 0

Други задължения 0 2

Общо пасиви: 77 9

Общо резерви и пасиви:  18 961 17 941
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II. ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ  
 ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 
за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

хил. лв.

Пояснителни 
приложения

31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Други приходи 11 91 -

Финансови приходи/(разходи) 12 165 195

Разходи за материали 13 (6) (5)

Разходи за външни услуги 14 (118) (100)

Разходи за амортизации 4,5 (5) (6)

Разходи за персонала 15 (352) (317)

Други разходи 16 (10) (17)

Резултат преди данъчно облагане (235) (250)

Резултат за периода (235) (250)

Друг всеобхватен доход

Доход от промяна в справедливата стойност на финансови активи, 
отчитани през друг всеобхватен доход, който в последствие ще 
бъде прекласифициран в печалбата/загубата

(223) (104)

Доход от промяна в справедливата стойност на финансови  
активи, прехвърлен към печалбата/загубата

71 10

Доход от купонни плащания, който в последствие ще бъде 
отчетен в печалбата/загубата

249 234

Доход от купонни плащания, прехвърлен в печалбата/(загубата) (70) (35)

Общо друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци 27 105

Общ всеобхватен доход за годината (208) (145)
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III. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В РЕЗЕРВИТЕ 
за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

хил. лв. 

Резерв за 
компенсации

Резерв от 
преоценка 

Резерв от 
купонни 

плащания

Резултат за 
периода

Общо 
резерви

Салдо на 31 декември 2018 г. 16 988 (170) 177 (148) 16 847
Промени в резервите през 2019 г.
Встъпителни и годишни вноски за 2019 г. 1 203 1 203

Признати надвнесени и непоискани вноски от ИП  
като годишна вноска

7 7

Нетен ефект от непостъпили/постъпили вноски за 2018 г./2019 г. 20 20

Прехвърляне на натрупана печалба/(загуба) от минали години 
като резерв за компенсации

(148) 148 0

Резултат за периода (250) (250)

Общо промени в резервите през 2019 г. 18 070 (170) 177 (250) 17 827
Друг всеобхватен доход през 2019 г.
Резерв от преоценки по справедлива стойност  
през друг всеобхватен доход, който в последствие  
ще бъде прехвърлен в печалбата/загубата

(104) (104)

Резерв от преоценки по справедлива стойност, прехвърлен  
към печалбата/(загубата) 

10 10

Резерв от купонни плащания, който впоследствие  
ще бъде прехвърлен в печалбата/загубата

234 234

Резерв от купонни плащания, прехвърлен  
към печалбата/(загубата)

(35) (35)

Общ всеобхватен доход за 2019 г. (94) 199 105

Салдо на 31 декември 2019 г. 18 070 (264) 376 (250) 17 932
Промени в резервите през 2020 г.
Встъпителни и годишни вноски за 2020 г. 1 337 1 337

Начислени суми за изплащане на компенсации на клиенти на 
инвестиционен посредник за сметка на резерва за компенсации

(198) (198)

Обезценени невнесени вноски от инвестиционни посредници (8) (8)

Нетен ефект от непостъпили/постъпили вноски за 2019 г./2020 г. 29 29

Резултат за периода (235) (235)

Общо промени в резервите през 2020 г. 1 160 - - (235) 925
Друг всеобхватен доход през 2020 г.
Резерв от преоценки по справедлива стойност  
през друг всеобхватен доход, който впоследствие  
ще бъде прехвърлен в печалбата/загубата

(223) (223)

Резерв от преоценки по справедлива стойност, прехвърлен  
към печалбата/(загубата)

71 71

Резерв от купонни плащания, който впоследствие  
ще бъде прехвърлен в печалбата/загубата

249 249

Резерв от купонни плащания, прехвърлен  
към печалбата/(загубата)

(70) (70)

Общ всеобхватен доход за 2020 г. - (152) 179 - 27

Салдо на 31 декември 2020 г. 19 230 (416) 555 (485) 18 884
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IV. ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 декември 2020 г.

хил. лв.

Пояснителни 
приложения

31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Парични потоци от оперативни дейности:

Постъпления от встъпителни и годишни вноски  
на инвестиционни посредници

1 337 1 203

Възстановени съдебни разноски 6 9

Изплатени компенсации на клиенти на инвестиционен посредник (134) -

Парични плащания на доставчици (115) (119)

Парични плащания на персонала (369) (328)

Парични плащания към бюджета (0) (0)

Нетен поток, генериран от оперативни дейности: 728 756

Парични потоци от инвестиционни дейности:

Плащания за придобиване на ДМА (6) (3)

Приходи от продажба на ДМА 1

Нетен поток, използван в инвестиционни дейности: (5) (3)

Парични потоци от финансови дейности:

Постъпления от падежи/продажба на ДЦК 518 1 792

Парични плащания свързани с ДЦК (1 510) (3 332)

Парични плащания за банкови такси и комисионни (8) (4)

Постъпления срещу купони по ДЦК 533 534

Парични плащания по купони, свързани с покупка на ДЦК (49)

Възстановена сума от КТБ 129 169

Нетен поток, използван във финансови дейности: (338) (890)

Нетно нарастване/(намаляване) на паричните средства и еквиваленти: 385 (137)

Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода 92 229

Парични средства в края на периода: 6;8;9 477 92



4315 години
Фонд за компенсиране на инвеститорите

Финансов отчет 2020 г.

V. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Фондът за компенсиране на инвеститорите има за цел да съдейства за повишаване на дове-
рието в капиталовия пазар в България, като осигурява изплащане на компенсация на клиен-
тите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, 
когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиен-
тите, поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Дейността на Фонда е определена в чл. 77 от ЗППЦК. Съгласно чл. 77м от ЗППЦК Фондът 
набира средства от:

•	 встъпителни вноски;

•	 годишни вноски;

•	 доходи от инвестиране на набраните средства;

•	 получени суми от имущество на инвестиционните посредници в случаите по чл. 77ф, ал. 
6 от ЗППЦК;

•	 други източници като заеми, дарения, чуждестранна помощ. 

Набраните средства могат да се инвестират във финансови инструменти, издадени или га-
рантирани от държавата, краткосрочни депозити в банки и БНБ. Съгласно чл. 77р от ЗППЦК 
средствата на Фонда могат да се използват за изплащане на компенсации, за покриване на 
главници и лихви по взети от Фонда заеми и за покриване на разходите, свързани с дейността 
на ФКИ и ФПИП. 

Фондът е юридическо лице на самостоятелна издръжка със седалище и адрес на управление:  
гр. София, п.к. 1 000, ул. „Цар Шишман“, № 31, ет. 2. Фондът няма клонове. Фондът е вписан 
в „Регистър Булстат“ под номер 131483562.

Управлението на Фонда се извършва от Управителен съвет, който се състои от петима члено-
ве: председател, заместник-председател и трима членове. Възнагражденията на членовете 
на УС са фиксирани и не зависят от финансовите показатели на Фонда, поради тази причина 
те не са фактор за рисково управление. Членовете на УС се избират от Комисията за финан-
сов надзор, както следва:

Председателят и заместник-председателят на УС се избират в съответствие с разпоредбите 
на чл. 77е, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК.

Останалите трима членове на УС се предлагат в съответствие с разпоредбите на чл.77е, ал. 
3 и ал. 4 на ЗППЦК.

Председателят на УС представлява Фонда в страната и чужбина, организира и ръководи теку-
щата дейност на Фонда, свиква и ръководи заседанията на УС, сключва и прекратява догово-
рите с лицата от администрацията на Фонда, организира и осъществява текущ контрол върху 
изпълнението на одобрения от КФН бюджет.

Мандатът на УС е 5 години. Членовете на УС продължават да упражняват правомощията си 
и след изтичане на техния мандат до встъпване в длъжност на новите членове. Членовете на 
УС могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Към 31.12.2020 г. УС на ФКИ е в състав:

•	 Петя Хантова-Георгиева – председател съгласно Решение на КФН № 632-ФКИ от 
20.08.2020 г.; 
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•	 Дияна Митева – заместник-председател съгласно Решение на КФН № 209-ФКИ от 
23.02.2017 г.;

•	 Петко Кръстев – член съгласно Решение на КФН № 632-ФКИ от 20.08.2020 г.;

•	 Радослава Масларска – член съгласно Решение на КФН № 209-ФКИ от 23.02.2017 г.;

•	 Ирина Петкова Казанджиева-Йорданова – член съгласно Решение на КФН № 838-ФКИ 
от 02.07.2019 г. 

Съгласно чл. 135, ал. 1 от ЗВПКИИП е създаден Фонд за преструктуриране на инвестиционни 
посредници. ФПИП се управлява от УС на ФКИ. Средствата на ФПИП се държат отделно от 
средствата на ФКИ, а разходите, свързани с управлението на този фонд, са част от общите 
административни разходи на ФКИ. Членовете на УС не получават отделни възнаграждения за 
управлението на ФПИП.

Съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗВПКИИП, УС на ФКИ изготвя и публикува отделен финансов отчет 
на ФПИП. Фондът за компенсиране на инвеститорите не публикува и не изготвя консолидиран 
финансов отчет, тъй като двата фонда не са компания майка и дъщерна компания. ФПИП не е 
самостоятелно юридическо лице и ФКИ действа като управляващ по отношение на ФПИП, без 
да го контролира по смисъла и изискванията на МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“.

За нуждите на статистиката и данъчната администрация данните, които ФКИ подава, са кон-
солидирани за двата фонда.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ФКИ

2.1. База за изготвяне

Основните елементи на счетоводната политика, прилагани при изготвянето на финансовия 
отчет, са представени по-долу. Тази политика е прилагана последователно за всички пред-
ставени периоди, освен ако изрично не е посочено друго. Приемането на новите стандарти 
и измененията в съществуващи счетоводни стандарти не доведе до промени в счетоводната 
политика на ФКИ. 

Фондът е приел всички нови и ревизирани стандарти и тълкувания, които се отнасят до него-
вата дейност.

Финансовият отчет на Фонда е изготвен на принципа на историческата цена с изключение на 
финансовите активи, класифицирани като отчитани по справедлива стойност в друг всеобх-
ватен доход.

Финансовият отчет е представен в български лева, като статиите са закръглени до най-близ-
ките хиляда български лева (хил. лв.), освен ако е упоменато друго. 

2.2. Отговорности на ръководството

УС на ФКИ потвърждава, че за отчетния период са прилагани последователно адекватни сче-
товодни политики при изготвянето на Годишния финансов отчет и са направени разумни и 
предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки. 

Действията на УС на ФКИ са в посока утвърждаване на принципите за добро управление, за 
повишаване на доверието на участниците в схемата за компенсиране на инвеститорите, и на 
лицата, заинтересовани от управлението и дейността на ФКИ.

2.3. Изявление за съответствие

Финансовият отчет на ФКИ е изготвен в съответствие с МСФО, МСС, тълкувания на Комитета 
за разяснения на МСФО и тълкувания на Постоянния комитет за разяснения, приети от Евро-
пейския съюз. 
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При изготвянето на финансовите отчети на ФКИ са направени приблизителни оценки, начис-
ления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетните стойности 
на активите и пасивите, на приходите и разходите и на оповестяването на условни вземания и 
задължения към датата на отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения 
са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради което 
бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях. Обектите, които предпо-
лагат по-висока степен на субективна преценка и сложност или където предположенията и при-
близителните счетоводни оценки са съществени за финансовия отчет, са оповестени изрично.

2.4. Принципи

2.4.1. Честно представяне 

Съгласно този принцип финансовите отчети на ФКИ представят честно финансовото със-
тояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци. Също така, достоверно са 
представени ефектите от операциите, другите събития или условия в съответствие с опреде-
ленията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, заложени в кон-
цептуалната рамка за финансово отчитане. 

2.4.2. Принцип на действащото предприятие 

Финансовите отчети на ФКИ са изготвени на принципа на действащо предприятие. 

Оценката на УС на ФКИ относно приложимостта на принципа на действащото предприятие, 
обхваща период от 12 месеца от датата на отчета, взимайки предвид прогнозната оценка на 
продължаващите ефекти от пандемията от коронавируса върху бизнеса. УС на ФКИ е дос-
тигнал до заключението, че не е налице съществена несигурност, която би могла да поро-
ди значителни съмнения относно способността на ФКИ да продължи да функционира като 
действащо предприятие и съответно, че е уместно да изготви финансовия отчет на база на 
предположението за действащо предприятие. Намеренията на УС по отношение на бъдещо-
то съществуване на ФКИ са той да продължи да изпълнява всички свои дейности. 

Няма промяна в нормативната рамка, касаеща дейността на ФКИ, която да предвижда съ-
ществено ограничаване на мащабите на дейността и/или преобразуване в прогнозируемо 
бъдеще в период минимум до една година. 

2.4.3. Принцип на начисляването

ФКИ изготвя финансовите си отчети, с изключение на отчета за паричните потоци, на база на 
принципа на начисляването, като статиите се признават като активи, пасиви, резерви, прихо-
ди и разходи, когато отговарят на определенията и критериите за признаването им, дадени в 
Концептуалната рамка.

2.4.4. Последователност на представянето

Представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети на Фонда се за-
пазват и в следващи отчетни периоди. През 2020 г. не е установено друго по подходящо 
представяне и промяна в счетоводен стандарт не е наложила промяна в представянето. 

2.4.5. Същественост и обобщаване

Финансовият отчет на ФКИ съдържа съществена информация като преценката за същест-
веност е направена в зависимост от естеството и/или мащаба на информацията, която се 
представя. Всяка съществена група от сходни статии е представена отделно във финансо-
вите отчети. Статии с несходен характер или функция са представени отделно, освен ако са 
несъществени.
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2.5. Сравнителна информация

ФКИ представя сравнителна информация за текущия и предходния период за всички суми, 
отчетени във финансовите отчети, тъй като през настоящия отчетен период стандарт или раз-
яснение не допуска или изисква друго. Сравнителната информация е включена в текстови и 
описателен вид, когато това е уместно и необходимо за по-доброто разбиране на финансовия 
отчет. В случаите, когато МСФО изискват друго, информацията за предходен период се пред-
ставя съгласно конкретния стандарт.

2.6. Нови и изменени стандарти и разяснения

За първи път през 2020 г. се прилагат някои изменения и разяснения, но те нямат влияние 
върху финансовия отчет на ФКИ. ФКИ не е приел стандарти, разяснения или изменения, които 
са публикувани, но все още не са влезли в сила.

Изменения в МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ и МСС 8 „Счетоводна политика, 
промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки“: Дефиниция за същественост

Измененията са в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г., като се 
позволява по-ранното им прилагане. Измененията разясняват дефиницията за същественост 
и как трябва да бъде прилагана тя, като предоставят практически насоки, които досега са 
били включени в други МСФО. Измененията също така поясняват, че съществеността зависи 
от естеството и значимостта на информацията. Възприемането на измененията не е оказало 
влияние върху финансовото състояние или резултатите от дейността на ФКИ.

Изменения в МСФО 3 „Бизнес комбинации“: Дефиниция за бизнес

Измененията са в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. Измене-
нията разясняват минималните изисквания за бизнес и ограничават дефиницията за бизнес. 
Измененията също така премахват преценката, дали пазарните участници са в състояние да 
променят липсващи елементи, предоставят насоки, подпомагащи дружествата в преценка-
та, дали придобитият процес е съществен и въвеждат незадължителен тест за концентрация 
на справедлива стойност. Дефиницията на термина „бизнес, стопанска дейност“ се изменя, 
за да се съсредоточи върху стоки и услуги, предоставяни на клиенти, генериращи доход и 
изключва възвръщаемостта под формата на по-ниски разходи и други икономически ползи. 
Възприемането на измененията не е оказало влияние върху финансовото състояние или ре-
зултатите от дейността на ФКИ.

Реформа на референтните показатели на лихвените проценти – Изменения в МСФО 9 
„Финансови инструменти“, МСС 39 „Финансови инструменти признаване и оценяване“ и 
МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“ 

Измененията са в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2020 г. и трябва 
да се прилагат ретроспективно. Публикуваните изменения, адресират проблеми, възниква-
щи докато трае замяната на съществуващите лихвени показатели с алтернативни лихвени 
показатели. Адресират се ефектите върху специфични случаи на отчитане на хеджиране по 
МСФО 9 „Финансови инструменти“ и МСС 39 „Финансови инструменти признаване и оценя-
ване“, в които се налага ориентиран към бъдещето анализ. Измененията предвиждат времен-
ни облекчения, приложими към изискванията при хеджиране в случаите, в които спазването 
на тези изисквания е пряко повлияно от реформата на референтните показатели. Промените 
позволяват отчитането на хеджирането да продължи в периода на несигурност до замяната 
на съществуващите референтни лихвени показатели с алтернативни безрискови лихвени по-
казатели. Направени са изменения и в МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“, съ-
гласно които се изисква представянето на допълнителна информация за несигурността при 
хеджиране в резултат на реформата. Възприемането на измененията не е оказало влияние 
върху финансовото състояние или резултатите от дейността на ФКИ.
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Концептуална рамка за финансово отчитане

Изменената Концептуалната рамка за финансово отчитане е в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2020 г. Концептуалната рамка представя концепциите за 
финансовото отчитане, разработване на стандарти, насоки относно изготвянето на последо-
вателни счетоводни политики и насоки към разбирането и интерпретирането на стандартите. 
Основните промени, въведени в ревизираната Концептуална рамка за финансово отчитане, 
са свързани с концепцията за оценка, включително факторите, които следва да се вземат 
предвид при избора на база за оценка, и концепцията за представяне и оповестяване, вклю-
чително и кои доходи и разходи се класифицират в друг всеобхватен доход. Концептуалната 
рамка също така предоставя актуализирани определения за актив и пасив и критерии за тях-
ното признаване във финансовите отчети.

Измененията включват последващи изменения на засегнатите стандарти, така че да съответ-
стват на новата рамка. Не всички изменения обаче актуализират стандартите с новите концеп-
ции. Някои изменения посочват само към коя версия на рамката се реферира в конкретния 
стандарт (рамката на IASC, приета от IASB през 2001 г., рамката на IASB от 2010 г. или новата 
ревизирана рамка от 2018 г.) или посочват, че определенията в стандарта не са актуализира-
ни с новите дефиниции, разработени в ревизираната Концептуална рамка.

Възприемането на измененията не е оказало влияние върху финансовото състояние или ре-
зултатите от дейността на ФКИ.

2.7. Публикувани нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече  
стандарти, които не са влезли в сила или не са приети от ЕС 

Към датата на приемане на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и 
разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС 
за финансовата година, започваща на 1 януари 2020 г., и не са били приложени от по-ранна 
дата от ФКИ. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовите отчети на Фонда. 
УС ще предприеме необходимите действия счетоводната политика на ФКИ да бъде съобра-
зена с всички стандарти и изменения. 

Промените са свързани със следните стандарти:

МСФО 17 „Застрахователни договори“ – в сила от 1 януари 2021 г.

МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“ и МСС 28 „Инвестиции в асоциирани 
предприятия и съвместни предприятия“ – Датата на влизане в сила на измененията все още 
предстои да бъде определена. По-ранното прилагане на измененията е разрешено.

МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ 

Измененията са в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2023 г., като се 
позволява по-ранното им прилагане.

МСФО 3 „Бизнес комбинации“

Измененията са в сила за бизнес комбинации, за които датата на придобиване е на или след 
годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г.

МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“

Измененията са в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г., като се 
позволява по-ранното им прилагане.

МСС 37 „Провизии, условни пасиви и условни активи“

Измененията са в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г., като се 
позволява по-ранното им прилагане.
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Годишни подобрения на МСФО Цикъл 2018 г. – 2020 г. 

В цикъла 2018 г. – 2020 г. от проекта за годишни подобрения в МСФО, Борда по международ-
ни счетоводни стандарти публикува изменения, които ще влязат в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2022 г.

2.8. Промени в счетоводната политика

Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година. 

2.9. Превръщане в чуждестранна валута

Финансовият отчет е представен в български лева, която е функционалната валута и валу-
тата на представяне на ФКИ. 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 
към датата на отчета по заключителния обменен курс на БНБ за последния работен ден от 
съответния месец. Всички курсови разлики се признават в отчета за всеобхватния доход. 
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).

Фондът притежава емисии ДЦК, деноминирани в евро. Курсът на българския лев е фиксиран 
към курса на еврото в съотношение: 1 EUR = 1.95583 BGN.

2.10. Признаване на приходи

ФКИ оценява финансовите приходи по справедливата стойност на полученото или подлежа-
щото на получаване плащане или възмездяване. ФКИ признава като „Финансови приходи“ 
доходите от инвестиране на „Резерва за компенсации“.

Приходите от лихви се отчитат като се използва методът на ефективния лихвен процент, 
представляващ процентът, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания 
за очаквания срок на финансовия инструмент или за по-кратък период, когато е уместно, до 
балансовата стойност на финансовия актив. Приходът от лихви се включва във финансовия 
приход в отчета за доходите.

Приходи от лихви по финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, и финансови 
активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, изчислени по метода на 
ефективната лихва, се признават в отчета за доходите.

Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху брут-
ната балансова стойност на финансовите активи, с изключение на финансовите активи, които 
впоследствие са обезценени. За тях се прилага ефективен лихвен процент върху нетната 
балансова стойност на финансовия актив (след приспадане на компенсацията за загуба).

2.11. Нетекущи материални активи

„Нетекущите материални активи“ са представени във финансовия отчет по историческа цена 
на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и начислените разходи за обезценка.

През 2020 г. Фондът не е предоставял като обезпечения „Нетекущи материални активи“ и 
няма ограничения в правото на собственост върху тях.

През 2020 г. Фондът е имал „Нетекущи материални активи“ в следните групи:

•	 „Обзавеждане и оборудване“;

•	 „Компютри и периферни устройства“.
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Съгласно възприетата счетоводна политика Фондът признава като „Нетекущи материални ак-
тиви“ активите, които имат стойност при придобиване над 500 лв. Активите под тази стойност 
се признават в „Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“. 

2.11.1. Първоначално оценяване на нетекущи материални активи

При първоначалното придобиване ФКИ оценява „Нетекущи материални активи“, които се 
оценяват по цена на придобиване (себестойност), която включва покупната цена и всички 
преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с 
предназначението му. 

2.11.2. Последващо оценяване на нетекущи материални активи

Последващата оценка на „Нетекущи материални активи“ е по себестойност, която включва це-
ната на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка.

Фондът признава последващите разходи за текуща поддръжка на „Нетекущи материални ак-
тиви“ в „Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“ в периода на тяхното 
извършване. Когато последващите разходи могат надеждно да бъдат оценени и е вероятно 
Фондът да получи бъдещи икономически изгоди от актива, тогава последващите разходи се 
включват в балансовата стойност на актива. 

Фондът изчислява амортизация на „Нетекущите материални активи“ по линеен метод за вре-
мето на очаквания им полезен живот, както следва:

Активи Процент Години

Обзавеждане и оборудване 15% 6.67 

Компютри и периферни устройства 50% 2.00 

Към всяка дата на финансовия отчет Фондът прави преглед на полезния живот на „Нетекущи-
те материални активи“ и ако е необходимо го коригира.

През 2020 г. Фондът е използвал напълно амортизирани „Нетекущи материални активи“ и акти-
ви под определения в „Счетоводната политика“ праг на същественост на стойност 22 хил. лв. 

2.12. Нематериални активи

Нематериалните активи на Фонда включват „Софтуер“.

Фондът признава като „Нематериални активи“ активите, които имат стойност при придобиване 
над 500 лв. Активите под тази стойност се признават в „Отчета за печалбата или загубата и 
другия всеобхватен доход“.

През 2020 г. Фондът е използвал напълно амортизирани „Нетекущи нематериални активи“ на 
стойност 29 хил. лв.

Права върху интелектуална собственост

„Правата върху интелектуалната собственост“ имат ограничен полезен живот и се отчитат по 
цената на придобиване, намалена с натрупаната амортизация. Амортизацията се изчислява 
по линеен метод за времето на полезния им живот – 6.67 години.

Фондът признава разходите по развитието на „Правата върху интелектуалната собственост“ 
като нематериален актив, когато са изпълнени следните условия:

•	 Има техническа способност за завършване на развитието;

•	 Ръководството на Фонда възнамерява да завърши развитието на „Правата върху 
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интелектуалната собственост“ и да ги използва;

•	 Може да се докаже как „Правата върху интелектуалната собственост“ ще генерират 
вероятни бъдещи икономически изгоди;

•	 На разположение са подходящи технически и финансови ресурси за завършване на 
развитието на „Правата върху интелектуалната собственост“;

•	 Разходите, отнасящи се до „Правата върху интелектуалната собственост“ по време на 
развитието им, могат да бъдат надеждно измерени.

Разходите по развитието на „Правата върху интелектуалната собственост“, които не отговарят на 
горните критерии, се признават в „Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“. 
Разходите по развитието на „Правата върху интелектуалната собственост“, които в предходни 
периоди са признавани като разходи, не се признават като актив през следващи периоди.
Разходите за развитието на „Правата върху интелектуалната собственост“, признати като ак-
тив, се амортизират за очаквания им полезен живот.

Софтуер

Разходите, свързани с поддържането на компютърни софтуерни програми, се признават за 
разход в момента на възникване.

Фондът признава последващите разходи за текущо поддържане на компютърни софтуерни 
програми в „Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“ в периода на 
тяхното извършване. Когато последващите разходи могат да бъдат надеждно оценени и е ве-
роятно Фондът да получи бъдещи икономически изгоди от актива, последващите разходи се 
включват в балансовата стойност на актива или се признават като отделен актив.

2.13. Обезценка на нетекущи активи

Фондът прави преглед на нетекущите активи за обезценка, когато събития или промени в 
обстоятелствата сочат, че балансовата стойност на активите може да не бъде възстановена. В 
тези случаи балансовата стойност на активите се коригира до тяхната възстановима стойност.

За целите на оценяването, активите на Фонда са групирани на най-ниското ниво, на което има 
отделно идентифицирани парични потоци (единици, генериращи парични потоци).

2.14. Финансови активи

Инвестирането във финансови активи се извършва съгласно „Инвестиционната политика на 
ФКИ“, като се спазват изискванията за сигурност и ликвидност, при доходност в рамките на 
пазарните нива, съответстващи на тези изисквания.

Признаване и оценяване

Фондът признава финансов актив като такъв, когато стане страна по договора за закупуване 
на актива. Първоначално финансовите активи се признават на датата на уреждане, т. е. на 
датата, на която се прехвърля собствеността върху актива.

Финансовите активи първоначално се признават по покупна стойност плюс разходите по 
сделката. 

Класификацията на финансовите инструменти на Фонда е в зависимост от бизнес модела на 
управление на финансовите активи към датата на тяхното придобиване и характеристиките на 
договорните парични потоци. УС на ФКИ определя класификацията на финансовите активи 
на Фонда към датата на първоначалното им признаване в отчета за финансовото състояние. 
Промяната в класификацията на финансовите активи на Фонда се извършва след решение на 
УС. Фондът класифицира финансовите активи в две основни групи: ДЦК, които се държат с 
цел да се съберат договорните парични потоци, и ДЦК, които се държат с цел да се реализи-
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рат промените в справедливите стойности. В зависимост от характеристиките на договорните 
парични потоци и тяхната класификация последващо Фондът оценява ДЦК, които се държат 
с цел да се съберат договорните парични потоци по амортизирана стойност, а последващата 
оценка на ДЦК, които се държат с цел да се реализират промените в справедливите стой-
ности, е по справедлива стойност през друг всеобхватен доход.

Последваща оценка на финансови активи 

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност

В тази категория могат да попаднат следните финансови активи на Фонда в зависимост от 
избрания бизнес модел и характеристиките на паричните потоци от тях: вземания, парични 
средства и парични еквиваленти и ДЦК, които се държат с цел да се съберат договорните 
парични потоци.

Отчитането по амортизирана стойност изисква прилагането на метода на ефективния лихвен 
процент. Амортизираната стойност на финансов актив е стойността, по която финансовият 
актив е отчетен първоначално, намалена с погашенията по главницата плюс или минус натру-
паната амортизация с използване на метода на ефективния лихвен процент на всяка разлика 
между първоначалната стойност и стойността на падеж и намалена с обезценката.

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход

В тази категория ФКИ отнася инструменти, които съгласно модела за управление на ДЦК се 
държат с цел събиране на договорните парични потоци и с цел продажба. Паричните потоци 
от инструментите представляват единствено плащания по главницата и лихви върху непога-
сената сума на главницата. Активите се представят във финансовия отчет по справедлива 
стойност през друг всеобхватен доход. Ефектите от преоценка формират резерв от прео-
ценки. При падеж или продажба на тези активи, формираният резерв се признава като текущ 
резултат за периода.

Обезценка на финансови активи 

ФКИ признава обезценка за очаквани кредитни загуби за всички дългови инструменти, които не 
се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата. Очакваните кредитни загуби се 
основават на разликата между договорните парични потоци и всички парични потоци, които ФКИ 
очаква да получи, дисконтирани на годишна база с първоначалния ефективен лихвен процент. 

Фондът прилага „Политика за признаване на очаквани кредитни загуби на ФКИ И ФПИП“. Съ-
гласно последната размерът на очакваните кредитни загуби, признати като коректив за обез-
ценка, зависи от кредитния риск на финансовия актив при първоначалното му признаване и 
от промяната в кредитния риск през следващи отчетни периоди. В нея изрично са описани 
три етапа на влошаване на кредитния риск, като за всеки етап са предвидени специфични 
отчетни изисквания. Към всяка отчетна дата, УС на ФКИ преценява за финансовите инстру-
менти на ФКИ към кой етап се отнасят, за да приложи съответните изисквания.

•	 Етап 1 (редовни експозиции) – класифицират се финансови активи без индикация 
за увеличение на кредитния риск спрямо първоначалната оценка. За финансови 
инструменти, за които не е имало значително увеличение на кредитния риск в сравнение 
с първоначалното признаване, се признава коректив за очаквани кредитни загуби, които 
произтичат от възможно неизпълнение през следващите 12 месеца. 

•	 Етап 2 (експозиции с нарушено обслужване) – класифицират се финансови активи със 
значимо увеличение на кредитния риск, спрямо първоначалната оценка, но без обективни 
доказателства за обезценка. За тези кредитни експозиции, за които е имало значителното 
нарастване на кредитния риск в сравнение с първоначалното признаване, се изисква 
признаване на коректив за очакваните кредитни загуби за остатъчния живот на експозицията. 
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Лихвите се начисляват на база брутната балансова стойност на инструмента.

•	 Етап 3 (експозиции с кредитна обезценка) – класифицират се финансови активи със 
значимо увеличение на кредитния риск и за които са налице обективни доказателства за 
наличие на обезценка. За тези експозиции, които са необслужвани, се изисква признаване 
на кредитна обезценка за остатъчния живот на експозицията, независимо от времето на 
неизпълнението. Лихвите се изчисляват на база амортизираната стойност на актива.

Методологиите и предположенията, използвани в базовите изчисления на очакваните кре-
дитни загуби (ОКЗ), остават непроменени спрямо тези, приложени през предходната финан-
сова година. Включени са приблизителни оценки, предположения и преценки, специфични 
за отражението на пандемията, като са взети под внимание фактори, касаещи емитента на 
дълговите ценни книжа, в които са инвестирани средствата на ФКИ. При преценката е взета 
предвид вероятността от неизпълнение и загубата от неизпълнение от страна на емитента по 
притежаваните от ФКИ ценни книжа. 

Обезценка на вземания

ФКИ прилага опростения подход на МСФО 9 „Финансови инструменти“ за измерване на очаква-
ните кредитни загуби, при които се начислява обезценка за очаквани загуби през целия живот 
за всички вземания.

За измерване на очакваните кредитни загуби вземанията са групирани въз основа на споде-
лените характеристики на кредитния риск и дните с просрочие. 

ФКИ признава в печалбата или загубата като печалба или загуба от обезценка, размера на 
очакваните кредитни загуби (или обратното им възстановяване). 

Управителният съвет на ФКИ извърши преценка на възможността вземанията на Фонда да 
бъдат събрани. Той определи сумата на провизията на вземанията на база на възрастов ана-
лиз, 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. На тази база и предвид отражението на пандемията върху бизнеса, УС на ФКИ промени 
своята преценка относно събираемостта на вземанията. Виж също Пояснение 6 „Вземания“. 

Други вземания

Тези суми обикновено произтичат от вземания във връзка с обичайната оперативна дейност на 
Фонда. Лихви върху другите вземания могат да се начисляват на база пазарните лихвени нива, ко-
гато срокът на погасяване надвишава шест месеца. Обикновено обезпечението не се получава. 

Отписване на финансови активи 

ФКИ отписва финансов актив, когато договорните права върху паричните потоци от този актив 
изтекат или когато ФКИ е прехвърлил тези права чрез сделка, при която всички съществени 
рискове и изгоди, произтичащи от собствеността на актива се прехвърлят на купувача. Всяко 
участие във вече прехвърлен финансов актив, което Фондът запазва или създава, се отчита 
самостоятелно като отделен актив или пасив.

В случаите, когато ФКИ е запазил всички или по-голяма част от рисковете и изгодите, свързани 
с активите, последните не се отписват от отчета за финансовото състояние. При сделки, при 
които ФКИ нито запазва, нито прехвърля рисковете и изгодите, свързани с финансов актив, 
последният се отписва от отчета за финансовото състояние, когато ФКИ е загубил контрол 
върху него. Правата и задълженията, които ФКИ запазва в тези случаи, се отчитат отделно 
като актив или пасив. При сделки, при които ФКИ запазва контрол върху актива, неговото от-
читане в отчета за финансовото състояние продължава, но до размера, определен от степен-
та, до която ФКИ е запазил участието си в актива и носи риска от промяна в неговата стойност.
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2.15. Финансови пасиви

Пасиви, отчитани по амортизирана стойност

Всички задължения се отчитат по амортизирана стойност посредством метода на ефективния 
лихвен процент.

Елементите, класифицирани като търговски и други задължения, обикновено не се оценяват 
отново, тъй като задълженията са известени с висока степен на сигурност и уреждането е 
краткосрочно.

Отписване на финансови пасиви 

Фондът отписва финансов пасив, когато договорните задължения по него се погасят, изтекат 
или бъдат отменени.

Разликата между балансовата стойност на отписания финансов пасив и изплатената преста-
ция се признава в печалбата или загубата.

Компенсиране на финансов актив и финансов пасив 

Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в отчета за финансовото със-
тояние се представя нетната сума, когато:

•	 има право на прихващане по отношение на тези суми; и

•	 е налице намерение прихващането или да се уреди на нетна база, или да се реализира 
актив и едновременно с това да се уреди пасив.

Компенсирането на признат финансов актив и признат финансов пасив и представянето на 
нетната стойност се различават от отписването на финансов актив или финансов пасив.

2.16. Отчитане на лизинговите договори

Фондът прилага МСФО 16 „Лизинг“ по отношение на всички лизингови договори включително 
за краткосрочните лизингови договори (т. е. със срок на лизинговия договор до 12 месеца) и 
договорите, по които основният актив е с ниска стойност. На датата на влизане на договора 
в сила ФКИ преценява дали договорът представлява или съдържа лизинг. А именно, дали 
договорът прехвърля правото да се контролира използването на идентифицирания актив за 
определен период от време. ФКИ признава задължения по лизинги и активи с право на полз-
ване по договори, предоставящи правото на ползване на активи.

Определяне на срока на лизинга за договори с опции за подновяване и прекратяване 

Фондът извършва преценка относно продължителността на неотменимия период и срока на 
лизинговия договор. Фондът не третира като лизингов договор, договор, по който, както ли-
зингополучателят, така и лизингодателят имат правото да го прекратят срещу незначителна 
санкция без ответната страна да е дала разрешение. 

ФКИ отчита лизинговите плащания по краткосрочните лизингови договори и лизинговите до-
говори, при които основният актив е на ниска стойност, като разход по линейния метод за 
срока на лизинговия договор. 

Ако ФКИ е възприел да не отчита даден договор като договор за лизинг и има промяна в усло-
вията по договора или има промяна в срока на лизинговия договор, тогава ФКИ отново прави 
преглед относно класификацията и осчетоводяването на договора.

2.17. Основен капитал

Основният капитал се формира от натрупаните във ФКИ резерви. Резервите включват: резерв 
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за компенсации, резерв от преоценки по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, 
резерв от краткосрочна част от дългосрочни ДЦК, непокрита загуба от минали години и ре-
зултат за периода. 

2.18. 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 еквива-
ленти включват паричните средства и парични еквиваленти, както те са дефинирани по-горе. 
Притежаваните от Фонда „Парични средства и парични еквиваленти“ по-подробно са пред-
ставени в Пояснение 7 „Парични средства и парични еквиваленти“. 

2.19. Текущи и отсрочени данъци върху дохода

На основание чл. 77м, ал. 3 от ЗППЦК ФКИ е освободен от заплащане на корпоративен данък 
за дейностите по компенсиране на инвеститорите и за дейностите по възстановяване и прес-
труктуриране на инвестиционни посредници. През 2020 г. ФКИ няма приходи, които следва 
да се облагат по реда на ЗКПО. Съгласно ЗКПО ФКИ е данъчно задължено лице за данъка 
върху разходите.

2.20. Пенсионни и други задължения към персонала

ФКИ като работодател е задължен да заплаща дължимите осигурителни вноски към фон-
довете на Държавното обществено осигуряване в съответствие с разпоредбите на Закона 
за бюджета на ДОО и Закона за бюджета на НЗОК. Процентното съотношение на вноските, 
които ФКИ заплаща, е в съответствие с разпоредбите на Кодекса за социалното осигуряване.

Краткосрочни доходи на служителите

ФКИ заплаща възнаграждения на служителите си и на членовете на УС. Те се признават като 
разход в „Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход“ в периода, в който е 
положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, и като текущо 
задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер 
на недисконтираната им сума. Дължимите от Фонда суми се признават като текущ разход и 
задължение в недисконтиран размер заедно и в периода на начисление на съответните до-
ходи, с които те са свързани.

Към датата на финансовия отчет Фондът прави оценка и отчита като текущи задълженията си 
към персонала, свързани с натрупващи се компенсируеми отпуски. В оценката се включват 
приблизителната оценка на разходите за възнаграждения и на разходите за вноски по задъл-
жително обществено и здравно осигуряване, които ФКИ заплаща върху тези суми. Фондът не 
е разработвал и не прилага програми за доходи след напускане на персонала.

2.21. Признаване на финансови приходи

„Финансовите приходи“ се оценяват по справедливата стойност на полученото или подлежа-
щото на получаване плащане или възмездяване. Фондът признава като „Финансови приходи“ 
доходите от инвестиране на „Резерва за компенсации“.

„Финансовите приходи/(разходи)“ са представени по-подробно в Пояснение 12 „Финансо-
ви приходи/(разходи)“, Пояснение 5.1„ДЦК, отчитани впоследствие по справедлива стойност 
през друг всеобхватен доход“ и Пояснение 5.2 „ДЦК, отчитани впоследствие по амортизира-
на стойност“.
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Приходи от лихви

Приходите от лихви се отчитат като се използва методът на ефективния лихвен процент, 
представляващ процентът, който точно дисконтира очакваните бъдещи парични плащания 
за очаквания срок на финансовия инструмент или за по-кратък период, когато е уместно, до 
балансовата стойност на финансовия актив. Приходът от лихви се включва във финансовия 
приход в отчета за доходите.

Приходи от лихви по финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, и финансови 
активи, отчитани по справедлива стойност в друг всеобхватен доход, изчислени по метода на 
ефективната лихва, се признават в отчета за доходите.

Приходите от лихви се изчисляват чрез прилагане на ефективния лихвен процент върху брут-
ната балансова стойност на финансовите активи, с изключение на финансовите активи, които 
впоследствие са обезценени. За тях се прилага ефективен лихвен процент върху нетната 
балансова стойност на финансовия актив (след приспадане на компенсацията за загуба).

2.22. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки

При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения, оценки и 
допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи.

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допуска-
нията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените 
резултати. 

Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които оказват 
най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и раз-
ходи, е представена по-долу. 

2.22.1. Полезен живот на амортизируемите активи

Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на всеки 
отчетен период. Към 31 декември ръководството определя полезния живот на активите, кой-
то представлява очакваният срок на ползване на активите от ФКИ. Балансовите стойности 
на активите са анализирани в Пояснение 3 „Нетекущи материални активи“. Действителният 
полезен живот може да се различава от направената оценка поради техническо и морално 
изхабяване, предимно на софтуерни продукти и компютърно оборудване.

2.22.2. Обезценка на вземания

Ръководството преценява адекватността на тази провизия на база на възрастов анализ на 
вземанията, исторически опит за нивото на отписване на несъбираеми вземания, както и ана-
лиз на платежоспособността на съответния клиент, промени в договорените условия на пла-
щане 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. Ръководството на 
Фонда промени своята преценка за обезценка на вземанията спрямо предходните години, 
към 31.12.2020 г. тя възлиза на 1 051 хил. лв. (за 2019 г. е 1 134 хил. лв.). Виж Пояснение 6 
„Вземания“.

2.22.3. Определяне на очакваните кредитни загуби 

Във връзка с изискванията за обезценка, посочени в МСФО 9, УС на ФКИ, при определяне 
на размера на вероятността от неизпълнение (PD – probability of default) на емитента, е взел 
предвид фактори, касаещи икономическата ситуация в страната. Факторите, които УС на ФКИ 
е взел предвид, са: кредитният рейтинг на страната, размерът и начинът на управление на 



5615 години
Фонд за компенсиране на инвеститорите

Финансов отчет 2020 г.

държавния дълг, нарастване/намаляване на доходите, нивата на безработица, фискалната 
политика на правителството и нейното спазване, размерът на фискалния резерв, размерът на 
БВП, обслужването на плащанията по емисиите ДЦК и други. 

Кредитният рейтинг на българската държава е оценка за качеството и сигурността на облига-
ционния дълг, формирана въз основа на анализ на финансовото му състояние. В таблицата 
по-долу е представен кредитният рейтинг на България, присъден от 2 международни агенции. 

Кредитният рейтинг на българската държава е както следва:

Кредитна агенция
31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Дългосрочен Краткосрочен Дългосрочен Краткосрочен

Standard & Poor‘s (S&P) 

– в чуждестранна и местна валута
ВВВ А – 2 ВВВ А – 2

Fitch

– в чуждестранна валута ВВВ F2 ВВВ F2

– в местна валута ВВВ ВВВ

Като прегледа и оцени посочените по-горе количествени и качествени фактори, УС на ФКИ 
прецени, че в краткосрочен план (до 12 месеца) загубите при неизпълнение за ФКИ могат и 
следва да се приемат за 0, което доведе до нулева стойност на очакваните кредитни загуби.

Определяне на очакваните кредитни загуби по депозити и парични средства

Към 31.12.2020 г. ФКИ има депозит в една търговска банка на стойност 200 хил. лв. Предвид 
срочността на депозита, факта, че банката има присъден инвестиционен кредитен рейтинг от 
международна рейтингова агенция и факта, че е под пряко наблюдение от Европейската Цен-
трална Банка, УС на ФКИ определи нулева стойност на очакваните кредитни загуби за 2020 г.

ФКИ не отчита риск по повод на паричните средства, тъй като основна част от тях са по раз-
плащателна сметка в БНБ, а малки суми са по разплащателни сметки в наблюдавани от ЕЦБ 
търговски банки. 

2.23. Управление на финансовите рискове

Дейността на Фонда основно e изложена на кредитен, ликвиден и пазарен риск. Общото 
управление на рисковете е фокусирано върху непредвидимостта на финансовите пазари и 
търсенето на начини за минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти върху финан-
совото състояние на Фонда. Управлението и наблюдението на видовете риск, на които Фон-
дът е изложен, са описани по-долу. Ръководството на Фонда текущо наблюдава промените 
в цените, доходността и матуритетната структура на портфейла на Фонда. През периода не 
са сключвани договори с уговорка за обратно изкупуване или репо сделки, както и няма пре-
кратени такива договори. Фондът не е закупувал и не е продавал финансови инструменти по 
репо сделки. Към 31.12.2020 г. ФКИ няма действащи договори за репо сделки.

ФКИ не притежава деривати и през годината не са сключвани сделки с такива.

ВИДОВЕ РИСК

Кредитен риск

Кредитният риск произтича от възможността Фондът да не събере в очаквания срок вноските 
на участниците в схемата за компенсиране на инвеститорите и от възможност българската 
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държава да не извърши плащания по притежавани от Фонда ДЦК.

УС на ФКИ прилага „Политика за признаване на очаквани кредитни загуби на ФКИ и ФПИП“ 
/Политиката/ по отношение на тези практики за управление на кредитния риск на ФКИ, които 
засягат оценката на кредитния риск и измерването на очакваните кредитни загуби по кредит-
ни експозиции и провизиите, съгласно приложимата счетоводна рамка. 

С политиката се установяват адекватни механизми за контрол, административни и счетоводни 
процедури, които са съобразени с надеждното и ефективно управление на риска, вътрешни 
методики, които дават възможност за оценка на кредитния риск от експозициите и ефективни 
системи за текущо администриране и наблюдение на различните портфейли и експозиции, 
свързани с кредитен риск, включително с цел установяване и управление на проблемни екс-
позиции, извършване на адекватни корекции на стойността и заделяне на провизии. 

Контролните процедури относно събирането на средствата на Фонда са подробно разписани 
в ЗППЦК. В допълнение Фондът прилага „Вътрешната процедура за събиране на дължимите 
от страна на участниците във Фонда за компенсиране на инвеститорите вноски“. 

Фондът може да инвестира набраните средства в депозити и ДЦК. Съотношението между 
ДЦК, вземания по вид, парични средства и парични еквиваленти спрямо общата сума на ак-
тивите към датите на финансовия отчет е, както следва:

Активи, изложени на кредитен риск спрямо общата сума на 
активите1 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Дял на ДЦК 95.39% 97.13%

Дял на парични средства и парични еквиваленти 2.51% 0.51%

Вземания от КТБ АД (н) 0.40% 0.64%

Вземания от ИП с отнет лиценз2 0.00% 0.04 %

Вземания по съдебни разноски по дела към ИП3 0.00% 0.05%

Вземания от ИП по повод на 4та част от годишната  
вноска за съответната година

1.66% 1.59%

1 Общият процент не дава 100% тъй като дълготрайните материални и нематериални активи и предплатените разходи 
не са изложени на кредитен риск и съответно не са включени в таблицата. Техният дял, спрямо общата сума на акти-
вите, е 0.04% от общата сума на активите към 31.12.2019 г. и към 31.12.2020 г.
2 С решения на УС вземанията са обезценени със 100% към 31.12.2020 г.
3 Към 01.01.2020 г. общата сума на вземанията възлиза на 9 250 лв. През 2020 г. 9 000 лв. от тях бяха възстановени, а 
250 лв. са обезценени със 100% с решение на УС.

Кредитен риск, който би възникнал от дела на ДЦК в портфейла, се оценява на минимален, 
тъй като българската държава редовно обслужва плащанията по задълженията си. 

Ликвиден риск

Ликвидният риск би възникнал при необходимост Фондът да изплаща компенсации в разме-
ри, по-големи от наличните средства, или в случай на несъстоятелност на участник в схемата, 
Фондът не възстанови своите „Парични средства и парични еквиваленти“.

Подробна информация за клиентските активи и евентуалните компенсации са представени в 
годишния отчет за дейността. 

Фондът изплаща компенсации на клиентите на инвестиционен посредник при настъпване на 
обстоятелствата по чл. 77б, ал. 1 във връзка с чл. 77а ал. 5 и чл. 77в, ал. 1 от ЗППЦК. Предвид 
процедурата за изплащане на компенсации, определена в ЗППЦК и Наредба № 46 за реда и 
начина на изплащане на компенсации от ФКИ, за Фонда не би се породил риск от внезапно и 
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бързо изплащане на компенсации. При недостиг на средства за покриване на задълженията 
на Фонда към клиентите на инвестиционните посредници с решение на управителния съвет 
недостигът може да се покрие съгласно чл. 77с от ЗППЦК.

С цел минимизиране на ликвидния риск УС на Фонда наблюдава и взима решения за упра-
влението на средствата на Фонда. 

Ликвиден риск по притежаваните ДЦК би бил налице, когато притежаваните от Фонда ДЦК са 
слабо ликвидни и не могат да бъдат продадени при необходимост за кратък период от време, 
без това да доведе до завишени транзакционни или капиталови разходи. Процедурите по 
управлението на портфейла на Фонда подробно са разписани в „Инвестиционната политика 
на ФКИ“ и в „Модела за управление на ДЦК на ФКИ“. 

На следващата фигура е представена падежната структура на портфейла на Фонда от ДЦК.

Пазарен риск

Пазарният риск се състои от валутен, ценови и лихвен риск.

•	 Валутен риск

Фондът не е изложен на валутен риск, тъй като няма инвестиции, деноминирани във валута, 
различна от евро или български лев. За своите инвестиции в евро Фондът не е изложен на 
валутен риск, тъй като след въвеждането на еврото българският лев е фиксиран към него в 
съотношение: 1 EUR = 1.95583 BGN.

В следващата таблица е представено разпределението на финансовите активи по валути и 
по срочност.
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Разпределение на финансовите активи по валути и по срочност

хил. лв.

 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

текущи нетекущи текущи нетекущи

 лв. евро лв. евро лв. евро лв. евро

Финансови активи, отчитани по справедлива  
стойност през друг всеобхватен доход:

1 017 5 681 1 575 5 863

в т.ч. вземания по лихви 13 62 25 61

Общо финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност през друг всеобхватен доход:

75 6 698 86 7 438

Финансови активи, отчитани по амортизирана 
стойност 

7 329 3 835 7 406 2 375

в т. ч. вземания по лихви 75 75 74 47

Общо финансови активи, отчитани  
по амортизирана стойност:

150 11 164 121 9 781

Вземания от КТБ АД (н) в лева: 76 115

Вземания от ИП* с отнет лиценз - 8

Вземания по 4та част от годишната вноска 314 284

Парични средства 277 92

Парични еквиваленти 200

Общо парични средства и парични еквиваленти 477 92

•	 Ценови риск

Фондът е изложен на ценови риск по отношение на притежаваните от него ДЦК, държани „на 
разположение за търгуване“. Фондът преоценява притежаваните ДЦК, държани за търгува-
не, в края на всеки месец. Промените в пазарните цени на ДЦК влияят на приходите от ДЦК. 
Амортизацията на ДЦК, държани до падеж, не се влияе от пазарните ценови равнища. 

Промените в пазарните цени на държаните от Фонда ДЦК биха оказали влияние, в случай че 
се наложи своевременна продажба на ДЦК с оглед осигуряване на ликвидност за изплащане 
на компенсации.

Ръководството на Фонда е приело и прилага „Инвестиционна политика на ФКИ“, в която 
са разписани контролните процедури по минимизиране на този вид риск. 

С решение на УС на ФКИ от 15.12.2020 г., считано от 01.01.2021 г. притежаваните от Фон-
да ДЦК ще се отчитат само по амортизирана стойност, т.е. пазарните цени няма да влияят 
на отчитането на ДЦК във финансовите отчети. Предвид това не е представен анализ на 
чувствителността на Фонда, спрямо промени в цените на ДЦК. 

•	 Лихвен риск

Лихвеният риск произтича от възможността промените в лихвените проценти да доведат до 
промяна в бъдещите парични потоци или до промяна в справедливата стойност на притежа-
ваните ДЦК. 

С промяната в лихвената политика на БНБ от 2016 г. насам, средствата на Фонда, които 
се държат под формата на парични наличности в БНБ, са изложени на лихвен риск. През 
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2020 г. от средствата на Фонда по разплащателна сметка в БНБ са удържани отрицателни 
лихви върху наличността по сметката. В тази връзка Фондът отчита лихвен риск по държа-
ните парични наличности по разплащателни сметки в БНБ, но той е ограничен в диапазона 
от 0% до – 1%.

Портфейлът на Фонда се състои основно от инвестиции в ДЦК, които носят лихвени приходи. 
Тъй като лихвените приходи по ДЦК са фиксирани на датата на покупката /притежаваните от 
Фонда ДЦК са с фиксирани купонни плащания/, лихвеният риск върху паричните потоци е 
ограничен. Амортизацията на премията по ДЦК, държани до падеж, е включена в сумата на 
лихвените приходи от ДЦК като корекция на дохода от лихвените приходи от ДЦК. Аморти-
зацията на премията по ДЦК, държани до падеж, участва в лихвените приходи от ДЦК като 
безрисков компонент. Фондът няма ДЦК, които да са имали промяна в договорените лихвени 
проценти.

Към 31.12.2020 г. делът на приходите от лихви са в размер на 247 хил. лв., което e 73.04% 
спрямо общите приходи – 338 хил. лв. /за 2019 г. лихвените приходи са в размер на 100% от 
общата сума на приходите и са на стойност 211 хил. лв./.

Към 31.12.2020 г. Фондът има инвестирани средства в депозити, при лихвен процент 0. 

Фондът не използва заемни средства, за които да се начисляват лихви.

2.24. Оценки по справедлива стойност

Фондът установява справедливата стойност на притежаваните от него ДЦК, като събира офер-
ти за пазарни цени „купува“ към датата на преоценката. Тази стойност може да се различава 
от действителната, която би била определена в края на отчетния период при справедлива 
пазарна сделка между информирани страни.

Фондът приема, че балансовата стойност на финансовите активи и пасиви с падеж до края на 
следващата финансова година приближава тяхната справедлива стойност.

Фондът определя нива на оценките по справедлива стойност съгласно МСФО 13 „Оценки 
по справедлива стойност“. Всяко ниво се определя от най-ниския значим елемент в съответ-
ното ниво. Значението на даден елемент се определя от неговото влияние върху оценката 
на справедливата стойност на оценяваните активи и пасиви, като се вземат предвид всички 
фактори. За оценките по справедлива стойност на ДЦК, Фондът регулярно получава оферти 
от първични дилъри на ДЦК, поради което получените цени попадат във 2 ниво от йерархията 
на справедливите стойности. Цените от офертите се използват за оценката по справедлива 
стойност без допълнителна обработка.

По-долу е представено нивото на йерархия на справедливите стойности на ценните книжа 
към различни дати. 

хил. лв.

31.12.2019 г. Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Общо

ДЦК - 7 438 7 438

31.12.2020 г.

ДЦК 6 698 6 698

През 2020 г. не са извършвани прехвърляния между нивата на йерархии на справедливите 
стойности за годината. 
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3. НЕТЕКУЩИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

„Нетекущите материални активи“ са представени в следната таблица:
хил. лв.

Нетекущи материални активи
Офис оборудване  

и компютри
За годината, завършваща на 31 декември 2019 г.:

Стойност 9

Натрупана амортизация (4)

Разходи за амортизация (3)

Придобивания 3

Отписани активи (2)

Амортизация на отписани активи 2

Нетна балансова стойност на 31.12.2019 г. 5

Стойност 10

Натрупана амортизация (5)

За годината, завършваща на 31 декември 2020 г.: 5

Стойност 10

Натрупана амортизация (5)

Разходи за амортизация (3)

Придобивания 5

Отписани активи (1)

Амортизация на отписани активи 1

Нетна балансова стойност на 31.12.2020 г. 7

Стойност 14

Натрупана амортизация (7)

Нетна балансова стойност на 31.12.2020 г. 7

4. НЕТЕКУЩИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

„Нетекущи нематериални активи“ са представени в следната таблица:
хил. лв.

Нетекущи нематериални активи Софтуерни лицензи
За годината, завършваща на 31 декември 2019 г.:

Стойност 6

Натрупана амортизация (2)

Придобивания 1

Разходи за амортизация (3)

Отписани активи (2)

Амортизация на отписани активи 2

Нетна балансова стойност на 31.12.2019 г. 2

Стойност 5

Натрупана амортизация (3)

За годината, завършваща на 31 декември 2020 г.: 2

Стойност 5

Натрупана амортизация (3)

Разходи за амортизация (2)

Отписани активи (1)

Амортизация на отписани активи 1

Нетна балансова стойност на 31.12.2020 г. 0
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5. НЕТЕКУЩИ ДЦК, ОТЧИТАНИ ВПОСЛЕДСТВИЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ  
ПРЕЗ ДРУГ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД И ПО АМОРТИЗИРАНА СТОЙНОСТ

Притежаваните от Фонда ДЦК са класифицирани като „Финансови активи, отчитани впослед-
ствие по справедлива стойност през друг всеобхватен доход“ или като „Финансови активи, 
отчитани в последствие по амортизирана стойност“.

5.1. ДЦК, отчитани впоследствие по справедлива стойност през друг всеобхватен доход
хил. лв.

ДЦК, отчитани по справедлива стойност 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Балансова стойност към 1 януари: 7 524 6 837

Придобивания: - 2 618

в т.ч. нетекущи ДЦК - 2 573

Продадени ДЦК: (518) (1 791)

Получени лихви (297) (311)

в т. ч. в евро (232) (256)

Начислени лихви 108 76

в т. ч. в евро 27 71

Резерв от купонни плащания 179 199

в т.ч. в евро 205 151

Преоценка (223) (104)

Балансова стойност към 31 декември: 6 773 7 524

в т. ч. краткосрочна част от дългосрочни ДЦК 75 86

Към 31.12.2020 г. ФКИ няма ДЦК, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен 
доход, които да са с остатъчен срок до падеж по малък от 1 г. от датата, към която е съставен 
финансовият отчет.

5.2. ДЦК, оценявани впоследствие по амортизирана стойност
хил. лв.

ДЦК, отчитани по амортизирана стойност 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Балансова стойност към 1 януари: 9 902 9 229

в т. ч. ДЦК, отчитани като парични еквиваленти - -

Придобивания: 1 510 761

в т.ч. нетекущи ДЦК 1 510 761

Валутна преоценка на придобити ДЦК (2) 0

Получени лихви (236) (223)

в т. ч. в евро (61) (43)

Начислени лихви 246 229

в т. ч. в евро 71 55

Амортизация на премия и валутна преоценка (106) (94)

Балансова стойност към 31 декември: 11 314 9 902

в т. ч. краткосрочна част от дългосрочни ДЦК 150 121

Към 31.12.2020 г. ФКИ няма ДЦК, отчитани по амортизирана стойност, които да са с остатъчен 
срок до падеж по малък от 1 г. от датата, към която е съставен финансовият отчет.
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6. ВЗЕМАНИЯ

„Вземанията“ са представени в следната таблица:
хил. лв.

Вземания: 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Вземания по 4та вноска от ИП за съответната година 314 285

Съдебни вземания по депозити в КТБ АД (н) 1 119 1 248

Начислена обезценка по депозити в КТБ АД (н) (1 043) (1 134)

Вземания от ИП с отнет лиценз 8 17

Обезценка на вземания от ИП с отнет лиценз (8) -

Общо вземания: 390 416

Съгласно чл. 77н, ал. 4 от ЗППЦК четвъртата вноска за съответната календарна година се 
внася до края на месец януари на следващата година.

По повод на вземането на ФКИ от КТБ АД (н) с решения на УС на ФКИ първоначалният 
процент, който ФКИ е определил като съдебно вземане – 20%, е променен на 26.39 %. 
През 2019 г. ФКИ е получил част от вземането си по депозити от КТБ (н) АД на стойност  
168 559.59 лв., а на 08.10.2020 г. друга част – в размер на 129 169.57 лв. Отделно ФКИ 
има вземане от КТБ АД (н) по повод на невнесена част от годишната вноска на стойност  
220 340.40 лв. Вземането на ФКИ от КТБ АД (н) за неплатена годишна вноска не е начис-
лявано, доколкото същото вземане е необезпечено и е с поредност съгласно чл. 94, ал. 1, 
т. 7 от Закона за банковата несъстоятелност според списъка на приетите вземания от КТБ 
АД (н) и няма вероятност същото да бъде събрано. Допълнителни пояснения се съдържат в 
Пояснение 19 „Събития след отчетния период“. 

С решение на УС на ФКИ от 23.02.2021 г. вземането на Фонда от „Бета Корп“ АД (в ликви-
дация) на стойност 2 319.26 лв. към 31.12.2020 г. по повод на невнесена годишна вноска е 
обезценено на 100%. 

ФКИ е присъединен кредитор по делото срещу „Матадор Прайм“ ООД (н). С решение на УС 
вземането на Фонда от „Матадор Прайм“ ООД (н) по повод на невнесена част от годишната 
вноска в размер на 5 456.58 лв. е обезценено на 100%. Отделно, във връзка с делото по не-
състоятелност на „Матадор Прайм“ ООД (н), ФКИ е заплатил съдебни разноски на стойност  
9 250 лв. На 07.07.2020 г. 9 000 лв. от тях са възстановени, а останалите 250 лв. към 31.12.2020 г. 
са обезценени на 100% с решение на УС на ФКИ от 23.02.2021 г. Във връзка с „Матадор Прайм“ 
ООД (н) виж Пояснение 10 „Задължения“ и Пояснение 19 „Събития след края на отчетния 
период“.

ФКИ е присъединен кредитор в производство по несъстоятелност на „Позитива“ АД (н)
общо за сумата от 46 600.53 лв., като се суброгира по вземане във връзка с изплатена 
компенсация на клиент на „Позитива“ АД (н) на стойност 40 000 лв. ведно със законната 
лихва 6 600.53 лв. върху изплатената компенсация. Лихвата е изчислена за периода от 
18.04.2018 г. (датата на изплащане на компенсация) до 02.12.2019 г. (датата на откриване 
на производство по несъстоятелност). Дължимите от „Позитива“ АД (н) суми към Фонда не 
са начислени, тъй като съдът не се е произнесъл окончателно и липсват данни за имуще-
ството на „Позитива“ АД (н).



6415 години
Фонд за компенсиране на инвеститорите

Финансов отчет 2020 г.

7. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

„Паричните средства и паричните еквиваленти“ на Фонда са представени в следната таблица: 
хил. лв.

Парични средства и парични еквиваленти: 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Пари в брой 1 2

Пари в банки 276 90

Депозит в търговска банка 200 -

Общо парични средства и парични еквиваленти: 477 92

Към 31.12.2020 г. Фондът има депозит в една търговска банка. Към 31.12.2019 г. Фондът няма 
открити депозити.

8. СРЕДСТВА НА ФОНДА

„Средствата на Фонда“ са представени в следната таблица:

хил. лв.

Средства на ФКИ 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Нетекущи материални активи 7 5

Нетекущи нематериални активи 0 2

ДЦК, отчитани по справедлива стойност  
през друг всеобхватен доход

6 698 7 438

ДЦК, отчитани по амортизирана стойност 11 164 9 781

Вземания 390 416

Краткосрочна част от дългосрочни ДЦК 225 207

Предплатени разходи 0 0

Парични средства в брой, в банки и депозити 477 92

Общо средства на Фонда: 18 961 17 941

Видно от таблицата през 2020 г. средствата на Фонда са се увеличили с 1 020 хил. лв. или 
5.69%. 
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9. РЕЗЕРВИ

„Резервите“ са представени в следната таблица:

хил. лв.

Резерви: 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Общо резерви 17 932 16 847

Встъпителни и годишни вноски 1 337 1 203

Нетен ефект от непостъпила четвърта вноска 29 20

Признати като резерв надвнесени вноски от ИП  
с изтекъл давностен срок

- 7

Начислени суми за изплащане на компенсации на клиенти на 
инвестиционен посредник за сметка на резерва за компенсации

(198) -

Обезценени невнесени вноски от инвестиционни посредници (8) 0

Резерв от преоценки по справедлива стойност, който в 
последствие ще бъде прехвърлен към печалбата/(загубата)

(223) (104)

Резерв от преоценки по справедлива стойност,  
прехвърлен към печалбата/(загубата)

71 10

Резерв от купонни плащания, който в последствие  
ще бъде прехвърлен в печалбата/(загубата)

249 234

Резерв от купонни плащания, прехвърлен  
към печалбата/(загубата)

(70) (35)

Резултат за периода (235) (250)

Всичко резерви на разположение на Фонда: 18 884 17 932

Съгласно ЗППЦК инвестиционните посредници са задължени да направят последната чет-
върта част от годишната вноска в срок до 30.01 на следващата година. Начислената непостъ-
пила вноска към 31.12 на съответната година е включена към сумата на постъпилите встъпи-
телни и годишни вноски за следващата година.

Видно от таблицата по-горе резервът на Фонда е нараснал с 952 хил. лв. или е налице увели-
чение с 5.31%. 

10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

„Задълженията“ към доставчици са представени в следната таблица:

хил. лв.

Задължения: 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Задължения към клиенти на инвестиционни посредници във 
връзка с решения на УС на ФКИ за изплащане на компенсации

64 -

Надвнесени и подлежащи на уточняване годишни  
вноски от инвестиционни посредници

0 0

Задължения във връзка с провизирани отпуски  
и осигурителни вноски върху тях, а също и за данък  
върху разходите съгласно ЗКПО 

12 0

Текущи задължения 1 1

Общо задължения: 77 1
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От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. съгласно чл. 77а, ал. 2, чл. 77б, ал. 1, т. 3, чл. 77в, чл. 77г, чл. 
77з, ал. 1, т. 4 и чл. 77ф, ал. 3 от ЗППЦК, УС на Фонда е взел 16 решения за изплащане на 
компенсации на клиенти на „Матадор Прайм“ ООД (н), които са общо на стойност 197 936.82 
лв. Със сумата на определените компенсации е намален резервът за компенсиране на ин-
веститорите на ФКИ. Към 31.12.2020 г. са изплатени компенсациите по 12 преписки общо на 
стойност 134 183.96 лв. Виж също Пояснение 19 „Събития след отчетния период“. През 2019 
г. ФКИ не е начислявал задължения към клиенти на „Матадор Прайм“ ООД (н), тъй като УС на 
ФКИ не се е произнесъл окончателно по тях.

Към 31.12.2020 г. ФКИ отчита данъчни задължения в размер на 0 хил. лв. (към 31.12.2019 г. 0 хил. лв.).

11. ДРУГИ ПРИХОДИ

„Другите приходи“ са представени в следната таблица:

хил. лв.

Други приходи: 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Възстановена обезценка 90 -

Приходи от продажби 1 -

Общо други приходи: 91 -

С решения на УС на ФКИ към 31.12.2020 г. е възстановена обезценка по депозити на ФКИ в 
КТБ АД (н) общо на стойност 90 хил. лв. През 2020 г. Фондът е реализирал приходи от про-
дажба на ДМА в размер на 575 лв.

12. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ/(РАЗХОДИ)

„Финансовите приходи/(разходи)“ са представени в следната таблица:

хил. лв.

Финансови приходи/(разходи): 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Лихви по ДЦК 353 305

Амортизация на премия по ДЦК (106) (94)

Финансови разходи от продажба на ДЦК (71) (10)

Разходи по операции с чужда валута (1) (1)

Други финансови разходи (10) (5)

Приходи от лихви за забава 0 0

Общо финансови приходи/(разходи): 165 195

През 2020 г. нетният резултат от финансовите приходи и разходи е намалял спрямо 2019 г. с 
30 хил. лв., същевременно с това, в друг всеобхватен доход нетният ефект от признатите ку-
понни плащания в другия всеобхватен доход е 179 хил. лв. (за 2019 г. е 199 хил. лв.) и нетният 
доход от промяна в справедливата стойност на финансови активи е на сума (152) хил. лв., (за 
2019 г. е (94) хил. лв.), които в последствие ще бъдат прехвърлени в печалбата или загубата. 
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13. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 

„Разходите за материали“ са представени в следната таблица:

хил. лв.

Разходи за материали 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Гориво и материали за МПС (1) (2)

Разходи за материали за ремонт на офиса (1) 0

Разходи за консумативи за офиса (3) (2)

Други разходи за материали (1) (1)

Общо разходи за материали: (6) (5)

Видно от таблицата няма съществена промяна в сумата на разходите за материали през 2020 г. 
спрямо 2019 г. 

14. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

„Разходите за външни услуги“ са представени в следната таблица: 

хил. лв.

Разходи за външни услуги 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Разходи за външни услуги, свързани с МПС (1) (1)

Разходи за консумативи, наем, застраховки и поддръжка на офиса (48) (48)

Разходи за платени права за ползване на софтуер (8) (8)

Разходи за телефонни и пощенски услуги (5) (4)

Изплатени възнаграждения по граждански договори (37) (25)

Членски внос в EFDI (2) (2)

Одиторски услуги (5) (5)

Превод на официални документи (10) (2)

Други (2) (5)

Общо разходи за външни услуги: (118) (100)

През 2020 г. сумата на разходите за външни услуги е увеличена спрямо 2019 г. основно във 
връзка с изплащане на възнаграждения по граждански договори и направени разходи за 
превод на официални документи във връзка с изплащане на компенсации на клиенти на „Ма-
тадор Прайм“ ООД (н).
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15. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Към 31 декември 2020 г. броят на наетите лица по трудово правоотношение във Фонда е 5 (за 
2019 г. – 5), а УС на Фонда се състои от 5 души (за 2019 г. – 5).

„Разходите за персонала“ са представени в следната таблица:

хил. лв.

Разходи за персонала: 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Разходи за възнаграждения: (307) (285)

в т.ч. разходи за възнаграждения на членовете на УС (182) (163)

Разходи за осигуровки (34) (32)

в т.ч. разходи за осигуровки на членовете на УС  
и по граждански договори

(9) (9)

Провизии за неизползван отпуск и компенсируеми  
осигуровки върху тях

(9) 2

Социални придобивки (2) (2)

Общо разходи за персонала: (352) (317)

За 2020 г. Фондът има задължения към персонала за „неизползвани компенсируеми отпуски“ 
и осигуровки върху тях на сума 12 хил. лв. (за 2019 г. – 7 хил. лв.).

16. ДРУГИ РАЗХОДИ

„Другите разходи“ са представени в следната таблица: 

хил. лв.

Други разходи 31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

Разходи за командировки (1) (8)

Разходи за представителни цели (2) (3)

Такси за общ финансов надзор на ФКИ и ФПИП (4) (4)

Разходи съгласно ЗЗБУТ и свързани наредби (1) (1)

Други (2) (1)

Общо други разходи: (10) (17)

Във връзка с пандемията през 2020 г. разходите за командировки са със 7 хил. лв. по-малко 
спрямо сумата на разходите през 2019 г.

17. ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ

ФКИ не е получавал правителствени дарения през 2020 г., включително във връзка с панде-
мията от коронавирус.

18. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНАТА  
ДЕЙНОСТ И ОКОЛНАТА СРЕДА

През 2020 г. Фондът не е извършвал научноизследователска и развойна дейност.

Дейността на Фонда не предполага дейности, свързани с околната среда. 
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19. СЪБИТИЯ СЛЕД ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

На 17.02.2021 г. в сайта на Търговския регистър и на регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел е публикувана четвърта частична сметка за разпределение на налични суми 
между кредиторите на КТБ АД (н) по чл. 69, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност. В 
нея ФКИ фигурира на ред 6573, стр. 173 със сума за получаване 76 174.24 лв.

На 26.01.2021 г. УС на ФКИ взе решение за изплащане на компенсация на клиент на „Мата-
дор Прайм“ ООД (н) на стойност 40 000 лв. От 01.01.2021 г. до датата на заверка на насто-
ящия отчет ФКИ изплати компенсации на пет клиенти на „Матадор Прайм“ ООД (н) общо на 
стойност 103 813.46 лв.

20. ДАТА НА ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Този финансов отчет е приет с решение на УС от 27.04.2021 г.
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