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ДОКЛАД
за дейността
на „Пенсионноосигурителен институт“ АД
за 2019 г.

I.

Обща информация за дружеството

“Пенсионноосигурителен институт” АД е вписан в Търговския регистър на
24.04.2008 г. с ЕИК 200098313. Дружеството не се ограничава със срок.
“Пенсионноосигурителен институт” АД притежава лицензия № 03 – ПОД от
28.02.2008 г. на Комисията за финансов надзор за извършване на дейност по допълнително
пенсионно осигуряване. Дружеството управлява и представлява Универсален пенсионен
фонд
“Пенсионноосигурителен
институт”,
Професионален
пенсионен
фонд
“Пенсионноосигурителен
институт”
и
Доброволен
пенсионен
фонд
“Пенсионноосигурителен институт”, получили разрешения от заместник-председателят на
КФН, ръководещ Управление «Осигурителен надзор» с решения съответно № 1098 –
УПФ/25.08.2008 г., № 1099 – ППФ/25.08.2008 г. и № 1100 – ДПФ/25.08.2008 г.
“Пенсионноосигурителен институт” АД управлява пенсионните фондове и развива
своята дейност в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване,
поднормативните актове, издадени от КФН за неговото прилагане, Правилниците за
организацията и дейността на съответните фондове и вътрешната нормативна уредба на
дружеството.
„Пенсионноосигурителен институт” АД е член на Българската асоциация на
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
„Пенсионноосигурителен институт” АД притежава сертификат ISO 27001:2013,
удостоверяващ, че системата за управление на сигурността на информацията на
Дружеството съответства на стандартите в областта на допълнителното пенсионно
осигуряване и КСО.
“Пенсионноосигурителен институт” АД има едностепенна структура на управление.
Към 31 декември 2019 г. Съветът на директорите е в състав:
1.
2.
3.
4.
5.

Дойчо Динев – Председател и Изпълнителен директор
Славейко Гергинов – Зам.председател и Изпълнителен директор
Гълъбин Гълъбов – Член на СД
Биляна Вълчева – Независим член на СД
Мария Масларова – Независим член на СД

Дружеството се представлява едновременно от Дойчо Динев, председател на
Съвета на директорите и изпълнителен директор и Славейко Гергинов – зам. председател
на СД и изпълнителен директор.
Регистрираният капитал на дружеството към 31.12.2019 г. е изцяло внесен и възлиза
на 6 440 000 /шест милиона четиристотин и четиридесет хиляди лева/ лева, разпределен в
6 440 /шест хиляди четиристотин и четиридесет/ поименни безналични акции с номинална
стойност 1 000 /хиляда/ лева всяка.
Aкционерна структура на „Пенсионноосигурителен институт“ АД е представена в
следващата таблица:
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Таблица №1
№ по
ред

Наименование на акционера

Брой на
акциите

%

1.

“ПЕЛА” ЕООД

4 940

76,71

2.

“ЕСТ” АД

1 250

19,41

3.

Сдружение “Съюз за стопанска инициатива”

50

0,78

4.

Соломон груп АД

200

3,11

6 440

100,00

През 2019 г. членовете на Съвета на директорите не притежават, не са придобивали
и не са прехвърляли акции на “Пенсионноосигурителен институт” АД.
Участието на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като
неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на
друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации
като прокуристи, управители или членове на съвети е както следва:
Дойчо Динев Дойчев – Председател на СД и Изпълнителен директор: участва като
независим член на СД на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪН ГРУП“ АДСИЦ, ЕИК 131423120.
Лицето не участва в управлението на други дружества; не е неограничен съдружник в други
дружества и не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество.
Славейко Петров Гергинов – член на Съвета на директорите
1.
Притежава повече от 25 на сто от капитала на следните дружества:
- ЕТ „ Славейко Гергинов“ - ЕИК 832006453
- „Слава – 93“ ЕООД – ЕИК 175183449
2.
Участва в управлението на други дружества или кооперации като прокурист,
управител или член на съвет :
-„Слава – 93“ ЕООД – ЕИК 175183449 – Управител
-„Уинд Актив“ ООД – ЕИК 20136 – Управител
-„Хелиус актив“ ООД – ЕИК 201363782 – Управител
-„ВАМ БЪЛГАРИЯ“ ООД ЕИК 205234571
-„Рила зелена енергия“ ООД ЕИК 203442825
- „Транс директ“ ООД ЕИК 201361429
- „Балканска енергийна група“ ООД ЕИК 201347582
Гълъбин Гълъбов – Член на Съвета на директорите
1.
Притежава 100% от капитала на „А + Релакс“ ЕООД, ЕИК 204710868, което към
момента не извършва търговска дейност
2.
Участва като
член на УС на ЗК „Лев Инс” АД ЕИК 121130788;
„Животосастрахователен институт“ АД ЕИК 175010739; Сдружение „Съюз за стопанска
инициатива“ ЕИК 0000707584
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Биляна Вълчева - Независим член на Съвета на директорите
Участва като член на УС на ЗК „Лев Инс” АД , ЕИК 121130788
Мария Масларова -Независим член на Съвета на директорите
Участва като член на УС на ЗК „Лев Инс” АД ЕИК 121130788
През 2019 г. Членовете на Съвета на директорите или свързани с тях лица не са
сключвали договори с “Пенсионноосигурителен институт” АД, които излизат извън
обичайната дейност на дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия,
т.е. спазени са изискванията на чл. 240б от Търговския закон.
Към края на 2019 г. „Пенсионноосигурителен институт“ АД има разкрито едно
регионално представителство в гр. Русе.
II. Основни резултати от дейността на “Пенсионноосигурителен институт” АД
през 2019 г.
"Пенсионноосигурителен институт" АД през 2019 г. осъществяваше дейността си в
условията на динамични промени в законодателството, регламентиращо дейността по
допълнителното пенсионно осигуряване и силна конкуренция между дружествата в процеса
по привличане и задържане на осигурените лица. При тези условия дейността на
"Пенсионноосигурителен институт" АД беше насочена към:

привеждане на вътрешно нормативната уредба в съответствие с промените в
КСО;

продажби на пенсионни продукти с приоритет - привличане на осигурени
лица с висок размер на осигурителните партиди с цел по-бързо нарастване на управляваните
пенсионни активи;

подобряване на финансовите показатели на дружеството и обвързване на
темповете на разитие на дейността с финансовите разчети и показателя за капиталова
адекватност;

кадрово укрепване на структурите на ПОИ, осъществяващи инвестиционната
дейност на дружеството; повишаване на нивото на професионалното управление на
активите на трите управлявани пенсионни фонда.
Общият брой на осигурените лица към 31.12.2019 г. във фондовете, управлявани от
“Пенсионноосигурителен институт” АД е 87 230 лица, т.е. с 381 осигурени лица по-малко
от броя на лицата към 31.12.208 г. или намаление с 0,43%.
Броят на осигурените лица в УПФ към 3.12.2019 г. е 77 298 лица, което е с 305 лица помалко от предходната 2018 г.
Броят на осигурените лица в ППФ към 31.12.2019 г. е 9 465 лица, което е с 28 лица по малко
от броя на лицата към 31.12. 2018 г.
Броят на осигурените лица в ДПФ към 31.12.2019 г. е 467 лица, което с 48 лица по-малко от
броя на лицата към 31.12.2018 г.
Броят на новоосигурените лица в управляваните от „Пенсионноосигурителен институт“ АД
пенсионни фондове през 2019 г. е 6 208 лица, разпределени по фондове както следва: 5 463
лица в УПФ, 730 лица в ППФ и 15 лица в ДПФ.
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Промяната на броя на осигурените лица през 2019 г. в управляваните от
“Пенсионноосигурителен институт” АД пенсионни фондове е илюстрирано в таблица 2:
таблица № 2
Осигурени лица
Относите
в пенсионните фондове 2018 г.
на „ПОИ“ АД
лен дял
%
УПФ
77 603
88,58

2019 г.
77 298

Относите Нарастване Относително
(брой)
изменение
лен дял
2019/2018 г. (%)
%
88,62
-305
-0,39

ППФ

9 493

10,83

9 465

10,85

-28

-0,29

ДПФ

515

0,59

467

0,53

-48

-9,32

100,00

-381

-0.43

87 611

100,00

87 230

В структурата на общия брой осигурени лица в управляваните от “Пенсионноосигурителен
институт” пенсионни фондове продължава тенденцията най-голям процент от тях да са в
УПФ – 88,62%, 10,85% са в ППФ и най-нисък е относителния дял на осигурените лица в
ДПФ – 0,53%.
Към 31.12.2019 г. нетните активи на управляваните от “Пенсионноосигурителен институт”
АД пенсионни фондове възлизат на 173 610 хил. лева, което е увеличение с 14 086 хил. лева
(8,11%) спрямо 31.12.2018 г. По пенсионни фондове разпределението на нетните активи е
както следва: УПФ - 151 314 хил. лева, ППФ - 21 291 хил. лева и ДПФ - 1 005 хил. лева.
Най-голямо е нарастването на нетните активи през 2019 г. спрямо 2018 г. като абсолютна
сума в УПФ -13 079 хил. лв. или нарастване с 9,46%, в ППФ нарастването е с 1 284 хил. лв.
или с 6,42%, а в ДПФ има намаление на активите с 277 хил. лева или с 21,61%.
В структурата на общия размер на нетните активи на управляваните от
„Пенсионноосигурителен институт“ АД пенсионни фондове продължава тенденцията найвисок да е процентът на нетните активи на УПФ - 87,16%, по-нисък е делът на нетните
активи на ППФ – 12,26% и най-нисък – относителния дял на нетните активи на ДПФ–
0,58%.
Динамиката на нетните активи на управляваните от “Пенсионноосигурителен институт”
пенсионни фондове е представена в таблица 3:
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Таблица № 3
Нетни активи 2018 г.
на
(хил.лв.)
управляваните
от ПОИ“ АД
пенсионни
фондове

2.

3.
4.

2019 г.
Относите- Нарастване Относително
(хил.лв.) лен дял в 2019/2018 г. изменение
общите
(хил.лв.) 2019/2018 г.
активи
(%)
%

УПФ

138 235

86,65

151 314

87,16

13 079

9,46

ППФ

20 007

12,54

21 291

12,26

1 284

6,42

ДПФ

1 283

0,80

1 005

0,58

-277

-21,61

159 524

100,00

173 610

100,00

14 086

ОБЩО

1.

Относителен дял в
общите
активи
%

8,83

През предходния период бяха направени множество законови и съпътстващи нормативни
промени, които в голяма степен усложниха провежданата пенсионноосигурителна дейност
и повишиха издръжката на дружеството. За ПОИ настъпи нов етап на развитие, който
изисква съществено подобрен модел на управление на дружеството, модел който да се
основава на правилата на колективно нормативно бизнес управление. В тази връзка през
2019 г. бяха реализирани комплекс от мерки в посоченото направление:
С активното участие на акционерите на дружеството се направиха промени в състава на
Съвета на директорите. Членовете на СД бяха увеличени с решение на Общото събрание на
акционерите от 3 на 5 души.
СД направи разпределение на функциите и конкретните задължения персонално за всеки
член. Бяха актуализирани Правилата за работа на СД. Бе приет план-график на заседанията
на СД до края на 2019 г., така че да се разработят и актуализират своевременно основните
вътрешнонормативни документи, съгласно изискванията на КСО.
Издадени бяха заповеди на изпълнителните директори, отнасящи се до изпълнение на
отделни или взаимно свързани процедури по отделни направления от дейността на
дружествто.
Основен бизнес показател за успешна дейност е нетния финансов резултат, който
дружеството получава в края на годината. Ръководството на ПОИ поставя този показател в
центъра на вниманието и полага успешни усилия за това дейността по увеличаване на
пазарния дял и по размер на нетните активи да бъде съобразена с оптимизиране на
финансовите разходи на дружеството и с подобряване на финансовите показатели. През
2019 г. „Пенсионноосигурителен институт“ АД продължи тенденцията за поддържане на
стабилен размер на положителен нетен финансов резултат – печалба е в размер на 476 хил.
лева.
III. Състояние на финансовите резултати от дейността през 2019 г.
Основният капитал на „Пенсионноосигурителен институт“ АД към 31.12.2019 г. възлиза на
6 440 млн. лева.
Структурата на активите към 31.12.2019 г. е както следва:
Общо активи: 5 486 хил. лева, в.т.ч.
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 Нетекущи активи – 35 хил. лева, представляващи 0,64% от активите;
 Текущи активи – 5 451 хил. лв., представляващи 99.36% от активите.
Структурата на пасивите към 31.12.2019 г. е както следва:
Общо пасиви: 5 486 хил. лева в.т.ч.
 Собствен капитал – 3 569 хил. лева;
 в т.ч. основен капитал – 6 440 хил. лева;
 финансов резултат от текущата и минали години - (2 966) хил. лева;
 Специализирани резерви – 1 756 хил. лева;
 Текущи пасиви – 161 хил. лева.
Приходи
Приходите от пенсионноосигурителна дейност на дружеството за 2019 г. са в размер
на 2 346 хил. лева.
Разходи
Общите разходи за осъществяване на дейността на дружеството за 2019 г. възлизат на 1 902
хил. лв., което е намаление с 15 хил.лв спрямо 2018 г.
Структурата на видовете разходите е представена в следващата таблица:
Таблица № 4
За годината, завършваща на 31
декември
2019 г.
Разходи за материали

2018 г.
14

39

Разходи за външни услуги

665

778

Разходи за възнаграждения

887

825

Разходи за осигуровки

150

157

Разходи за амортизации

17

1

Други разходи

11

14

-

5

13

-

4

8

141

90

1 902

1 917

Разходи от преоценка на парични средства
Разходи за управление на собствени средства
Разходи за инвестиране на специалицираните резерви
Разходи за заделени специализирани резерви за гарантиране
минимална доходност на УПФ и ППФ

За 2019 г. „Пенсионноосигурителен институт“ АД реализира нетен положителен финансов
резултат – печалба в размер на 467 хил. лева.
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IV. Инвестиционна политика
Средствата на управляваните ФДПО се инвестират от „Пенсионноосигурителен институт“
АД с грижата на добър търговец при спазване принципите на надеждност, ликвидност,
доходност и диверсификация в интерес на осигурените лица и в съответствие с прилаганата
инвестиционна политика.
Основна инвестиционна цел за 2019 г. бе увеличаване на доходността от инвестиране на
активите на управляваните пенсионни фондове; преструктуриране на инвестиционните
портфейли на фондовете с цел разширяване на участието на ПОИ на подходящи
(целесъобразни) външни пазари; дългосрочно формиране на капитал и доходност,
съобразени с рисковия профил на инвестиционните портфейли на фондовете.
Провеждан бе текущ мониторинг на основни макроикономически показатели, изявления от
европейски финансови институции, оценки на рейтингови агенции, свързани с текущо
състояние и перспективи за финансовите пазари, на които дружеството инвестира.
В инвестиционната стратегия на ПОИ през 2019 г. бе отделено особено внимание към
ограничаване на рисковете от инвестиционни загуби. При формиране на инвестиционните
портфейли на фондовете целта бе достигане на максимално разрешените от КСО нива на
инвестициите в инструменти с по-дълъг падеж и потенциал за капиталово нарастване чрез
спазване на изискванията за:
сигурност – чрез поддържане на относително ниска степен на пазарния риск, чрез
диверсифициране на портфейлите по вид и матуритет на инструментите по отношение на
отделните класове активи.
ликвидност – чрез поддържане на падежна структура на инвестиционните портфейли,
осигуряващи адекватна ликвидност, отчитайки прогнозните изходящи потоци. При
установяване на ниско ниво на ликвидност се предприемаха необходимите стъпки за
ограничаване на рисковете, свързани с това.
доходност – за да се увеличи стойността на натрупаните средства, постоянно бе провеждан
мониторинг и анализ на промените в пазарните лихвени проценти, промяната на
основните лихвени проценти от страна на централните банки и тяхното влияние върху
активите на ФДПО, управлявани от ”Пенсионноосигурителен институт” АД. Като основен
критерий за оценка на постиганите резултати се използваше бенчмарка за постигане на
целите на инвестиционната политика на всеки един управляван фонд и съответстващия му
индекс: PROFIDEX, UNIDEX и VOLIDEX за предходния 24 месечен период, изчисляван и
публикуван официално от КФН след приключване на всяко едно тримесечие. Друг подългосрочен бенчмарк за постигане на целите на инвестиционната политика на съответния
фонда бе средноаритметичната доходност, изчислявана и публикувана от КФН за
съответните времеви периоди - 5 и 10 години.
Текущо бе наблюдавана и промяната на цените на финансовите инструменти, търгувани на
финансовите пазари, както и рейтингите на емитентите на финансови инструменти.
Структурата на инвестиционните портфейли на управляваните пенсионни фондове през
2019 г. в сравнение с 2018 г. отчита нарастване на относителния дял на активите,
инвестирани в дългови ценни книжа, издадени от емитенти извън Р. България.
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За отчетния период, постигнатото ниво на доходност на управляваните от
„Пенсионноосигурителен институт“ АД, ФДПО е под среднопретеглената доходност за
периода (29.12.2017-31.12.2019) на годишна база, обявена от КФН .
За УПФ в страната, обявената от КФН среднопретеглена доходност за периода (29.12.201731.12.2019) на годишна база е 1,35%, а постигнатата доходност от УПФ е 0,15%.
За ППФ в страната, обявената от КФН среднопретеглена доходност за периода (29.12.201731.12.2019) на годишна база е 1%, а постигнатата доходност от ППФ е отрицателна -0,02%.
За ДПФ в страната, обявената от КФН среднопретеглена доходност за периода (29.12.201731.12.2019) на годишна база е 1,05%, а постигнатата доходност от ДПФ е отрицателна 2,27%.
През 2019 г. е постигната положителна номинална доходност от инвестиране на
активите на УПФ - 3,69%, стандартното отклонение е 1,22% и Коефициент на Шарп 3,34.
Постигнатите инвестиционни резултати от УПФ „Пенсионноосигурителен институт” за
петгодишен период 2015 г. – 2019 г. са представени в следващата таблица:

Година
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Таблица № 5
Стандартно отклонение на Коефициент на Шарп на
Номинална доходност
доходността
годишна база
2.54%
1.97%
1.35
4.29%
1.86%
2.48
4.77%
1.27%
4.03
-3.27%
1.75%
-1.66
3.69%
1.22%
3.34

През 2019 г. постигнатата номинална доходност от инвестиране на активите на ППФ
„Пенсионноосигурителен институт” е 3.83%, стандартното отклонение е 1.38% и
Коефициент на Шарп е 3.06. Постигнатите инвестиционни резултати от ППФ
„Пенсионноосигурителен институт” за петгодишен период 2015 г. – 2019 г. са представени
в следващата таблица 6:
Таблица № 6
Година

Номинална доходност

2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019 г.

2.10%
4.54%
5.42%
-3.73%
3.83%

Стандартно
отклонение на
доходността
2.10%
2.01%
1.42%
1.89%
1.38%

Коефициент на Шарп
на годишна база
1.05
2.41
4.06
-1.78
3.06

През 2019 г. е постигната номинална доходност от инвестиране на активите на ДПФ
„Пенсионноосигурителен институт” 2.72%, стандартното отклонение е 2.72% и
Коефициент на Шарп е 1.14. Постигнатите инвестиционни резултати от ДПФ
„Пенсионноосигурителен институт” за петгодишен период 2015 г. – 2019 г., са представени
в следващата таблица 7:
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Таблица № 7
Стандартно отклонение Коефициент на Шарп
Година
Номинална доходност
на доходността
на годишна база
1,39%
3,35%
0,45
2015 г.
8,66%
3,10%
2,89
2016 г.
8,50%
2,85%
3,11
2017 г.
-7,02%
3,75%
-1.78
2018 г.
2,72%
2,72%
1,14
2019 г.
*
По предварителни данни на Комисията за финансов надзор. Посочените резултати
нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Не се гарантира положителна
доходност. Стойността на един дял може да се понижи. Номиналната доходност,
стандартното отклонение и коефициентът на Шарп са изчислени съгласно НАРЕДБА №
61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни
материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.
V. Развитие на „Пенсионноосигурителен институт" АД през 2020 г.
Ръководството на дружеството и през 2020 г. ще продължи усилията си в следните
насоки:

Комплексно подобряване на управлението на дружеството чрез прилагане на
съвременни подходи, свързани с качеството на извършваната дейност, както по
направление запазване на броя на осигурените лица и доколкото е възможно на балансовата
стойност на натрупаните активи на управляваните пенсионни фондове и доходността от
инвестиционната дейност, така и по направлението, свързано с бързо и качествено
обслужване на осигурените лица.

Внедряване на дигитални технологии в дейността на дружеството и в
частност за 2020 г. - финализиране внедряването на електронно заявление за участие или
промяна на участие от един в друг пенсионен фонд.

Засилване на контрола върху дейността на вътрешните структури на
дружеството и работата на осигурителните посредници и оптимизиране на разходите,
свързани с тях.
VІ. Събития след датата към която е съставен годишният финансов отчет
За периода след датата на съставяне на годишния финансов отчет на Дружеството за 2019
г., както и на настоящия доклад за дейността му през 2019 г. настъпи значително за
дейността на дружеството събитие - световната пандемия от коронавирус, разтърсила
световния социален и икономически живот. Породилите се страхове на инвеститорите, от
несигурността и изхода от ситуацията, предизвикаха висока волатилност на световните
финансови пазари. Тази волатилност доведе до „исторически“ дневни спадове на
основните световни индекси и на световните капиталови пазар. Разразилата се „ценова
война“ между Русия и Саудитска Арабия на петролните пазари и намаленото търсене на
петрол, вследствие на световната пандемия от корона вирус, допълнително оказаха натиск
на световните капиталовите пазари и на стойността на активите.
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Наслагването на всички гореспоменати фактори доведоха до създаването на форсмажорна
ситуация. В такава ситуация трябва да се взимат и извънредни мерки, за да се запази
непрекъсваемоста на работата и да се гарантира живота и здравето на служителите.
Осигури се дезинфекция на работните места. Служителите които могат да извършват
ежедневните си служебни задължения дистанционно, преминаха на режим – работа от
вкъщи. По отношение на инвестициите - Дружеството полага максимални усилия до
колкото е възможно в ситуация на паническо разпродаване на активи на фондовите пазари,
да се минимизират загубите от текущи сделки. До момента във дружеството и
управляваните от него ФДПО не се извършват инвестиции в рискови активи. На 25.02.2020
г. се проведе заседание на комитета по риска в дружеството, на което ценовия риск беше
оценен като висок. Очакват се, макар и силно редуцирани, постъпления от инвестиционни
такси от страна на управляваните фондове през 2020 г.
Настоящият доклад за дейността е приет и одобрен за публикуване с протоколни решения
на Съвета на директорите на дружеството от 14.02.2020 г. и 31.03.2020 г.
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