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ВЪВЕДЕНИЕ  
 

През изтеклия отчетен период капиталовият пазар запази активността си, 

характерна за предходната година. “Акценти” в тази активност бяха 

регистрацията на емисиите ценни книжа на ТБ и ИП; стартиране на търговията 

на дялове от договорни фондове, предизвикани от влезлите в сила промени в 

ЗППЦК; продажбата на държавния пакет акции от БТК, заплащани с 

компенсаторни инструменти; регистрацията на относително голям брой 

акционерни дружества със специална инвестиционна цел и значителното 

нарастване на броя на акционерните дружества, изплатили дивиденти чрез 
Централния депозитар.  

 

През отчетната 2005 г. Централният депозитар продължи да работи за 

повишаване на ефективността при осъществяване на функциите по сетълмент на 

сделки с ценни книжа, откриване и водене на сметки на безналични ценни 

книжа, регистриране на сделки с безналични ценни книжа, осъществяване на 

плащания във връзка с тези сделки, администриране на безналични ценни 

книжа, включително водене на книгите за безналични акции и облигации. Сред 

приоритетите в цялостната дейност бяха и повишаване на качеството на 

предоставяните услуги на дружествата - емитенти и неговите членове, както и 

работата по хармонизиране на българското законодателство с европейското в 

тази област. 

 

INTRODUCTION  
 

During the elapsed period the capital market kept its activity, characteristic for 

the previous year. Peculiar to this activity were registration of securities issues 

of commercial banks and investment intermediaries; start of transactions with 

shares of contract funds, introduced with the adopted changes in the Law on 

Public Offering of Securities (POSA); sale of the state-owned shares of BTC, 

paid with compensation instruments; registration of relatively many public 

companies with special investment objectives and increased number of 

companies, which paid their dividends through the Central Depository AD 

(CDAD).  

 

 

During the reported  2005 the Central Depository continued its efforts to 

increase the efficiency in carrying out its functions for settlement of transactions 

with securities, opening and keeping of accounts for book-entry securities, 

registration of transactions and effecting of payments in relation to transactions 

in book-entry securities, administration of book-entry securities, including 

keeping of the books for book-entry shares and bonds. Priorities in the overall 

activities were also increased quality in the rendered services to the companies 

(issuers and members of CDAD), as well as the work for harmonizing the 

Bulgarian with the European legislation in the respective areas. 

 

  



 

НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

Дейността на Централния депозитар – АД беше осъществена в 

съответствие с изискванията на глава девета от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа  и  актовете по неговото прилагане, 

Правилника на Централен депозитар - АД и процедурите към него, 

разпоредбите на Закона за Комисията за финансов надзор като 

регулативен и надзорен орган и вътрешните правила и процедури на 

ЦД-АД. 

 

Разработената нормативна уредба за дейността на Централен 

депозитар – АД създава солидна и приложима правна основа за 

доброто функциониране и изпълнение на възложените функции и 

задачи. Изготвените и актуализирани правила и процедури към 

Правилника на ЦД-АД в значителна степен гарантираха 

надеждността, сигурността и срочността на изпълнение на 
задълженията и функциите на институцията през 2005 г. 

 

Предприетите действия за промяна и актуализация на действащите 
нормативни и поднормативни актове / правила и процедури на ЦД / 

бяха продиктувани от развитието на капиталовия пазар през 2005 г. 
при публичното предлагане и търговия с безналични ценни книжа и 

европейските изисквания и регламенти за съответствие. 

 

 

 

 

Някои от по-важните и съществени промени в нормативната и 

поднормативната уредба се свеждат до следното:  

 

От особено значение за дейността на Централен депозитар бяха 

приетите изменения и допълнения в Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа /ЗППЦК./, обн. ДВ., бр. 39 от 2005 г. 

 

• Новостите в гл. V „Инвестиционни посредници” създадоха 

двустепенен режим за капиталови изисквания към инвестиционните 

посредници в зависимост от обема на осъществяваните от тях услуги 

и дейности.  Завишени бяха стандартите и условията за капиталова 

адекватност, ликвидност и изискванията към изготвянето на 

финансовите отчети на посредниците, включително съобразно 

Международните стандарти за финансови отчети.  

 

• Въведена беше промяна в режима на публичните 

дружества /гл. VІІІ/, според която дружества, имащи над 10 000 

акционери за последните две календарни години трябва да се 
регистрират като публични в Комисията за финансов надзор, да 

впишат емисията акции в Централен депозитар и да се заявят за 

търговия на Българската фондова борса. На практика тази норма 

разшири кръга на дружествата, подлежащи на регистрирация в 

Централен депозитар. Законовата уредба беше разгърната в 

съответствие с промените в Търговския закон в случаите на 

преобразуване, в което участва публично дружество. Вписването на 

преобразуването в търговския регистър се допуска само след 

представяне в съда на одобрение от Комисията за финансов надзор. 

Част от задължителните документи за издаване на одобрение от 

Комисията е представяне на заявление до Централен депозитар за 

регистрация на емисията акции, включително откриването на сметки, 

в случаите, когато съдружниците или акционерите на 

преобразуващите се дружества трябва да получат безналични акции 

след преобразуването /чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон/. 

• В главата за Централен депозитар най-съществената 

законодателна промяна е свързана с изменението на чл. 128 от 

ЗППЦК, с което отпадна изискването за минимален праг от 34 % за 

притежавания дял от Министерство на финансите и Българска 

народна банка в капитала на Централен депозитар АД. 

 

• От особена важност за гарантиране интересите на 

инвеститорите, участници в капиталовия пазар, беше създаването 

през 2005 г. на Фонд за компенсиране на инвеститорите на ценни 

книжа и регламентирането на неговата структура, функции и 

дейности /дял трети, раздел ІV от ЗППЦК/.  Законодателно бяха 

уредени правилата за събиране на задължителни встъпителни и 

годишни вноски във Фонда от страна на инвестиционните 

посредници, които се определят на базата на общия размер на 

паричните средства и на клиентските активи при съответния 

посредник. Законът регламентира и условията за изплащане на 

компенсация на клиентите на инвестиционните посредници при 

откриване на производство по несъстоятелност, отнемане на лиценз 
или невъзможност на инвестиционен посредник да върне клиентски 

активи.   

 

 

 

 

LEGAL FRAMEWORK 
 

The activities of the Central Depository AD were carried out in accordance with 

Chapter 9 of the Law on Public Offering of Securities Act and the ordinances on its 

implementation, the Rules an Regulations of the Central Depository and the 

procedures to them, the Orders of the Financial Supervision Commission as 

regulatory and supervising authority, and the internal rules and procedures of 

CDAD. 

 

 

The implemented legal framework for the activities of the Central Depository AD 

establish solid and applicable legal grounds for the effective functioning and 

performance of the entrusted functions and tasks. The implemented and updated 

rules and procedures to the Rules and Regulations of CDAD guaranteed to 

considerable extent the reliability, safety and timeliness of the execution of 

obligations and functions of the institution during the year 2005.  

 

 

The launched actions on changes and updating of the valid legal and sub-normative 

acts /Rules and Procedures of CDAD/ were provoked by the development of the 

capital market in 2005 with reference to the public offering and transactions with 

book-entry securities and the respective harmonization with the European 

requirements and regulations. 

 

 

 

 

Some of the important and substantial changes in the legal and sub-normative 

framework pertain to the following:  

 

The adopted amendments and additions to the Law on Public Offering of 

Securities ACT /POSA/, published in State Gazette No. 39/2005, were of 

substantial importance to the activities of Central Depository. 

 

• The new additions in Chapter V „Investment Intermediaries” created a 

two-tier regime for capital requirements to the investment intermediaries with 

reference to the scope of performed services and activities. The standards and 

prerequisites for capital adequacy, liquidity and requirements to preparation of 

financial statements were enhanced, including harmonization with the International 

Standards for Financial Statements.  

 

• According to adopted change in the administration of public companies 

/Chapter VIII/, companies having more than 10 000 shareholders during the last two 

calendar years, have to be registered as public companies at the Financial 

Supervision Commission, have to register their share issues at the Central 

Depository and to declare trade with these securities on the floor of the Bulgarian 

Stock Exchange. This change practically expanded the scope of companies, liable to 

registration at the Central Depository. The legal framework was enhanced with 

reference to changes in the Commercial Code, pertaining to cases of 

transformations, including a public company. The entry of a transformation in the 

Commercial Registry is only allowed after presentation of approval from the 

Financial Supervision Commission at the Court. Part of the necessary documents, 

needed for issuance of approval from the Commission, include application to the 

Central Depository for registration of the share issue, including opening of accounts 

in cases when the partners or the shareholders in the transformed companies have to 

receive book-entry shares after the transformation /Art.262, Para 5 from the 

Commercial Code/. 

 

 

• The most important legislative change in the Chapter for the Central 

Depository is connected with the amendment to Art. 128 from POSA, which 

removes the requirement for minimal stake of 34% in the capital of CDAD to be 

owned by the Ministry of Finance and the Bulgarian National Bank. 

 

 

 

• In 2005 a Fund for Compensation to Investors in Securities was set up 

and its structure, functions and activities were defined /Section 3, Chapter ІV from 

POSA/. This was of exceptional importance for guaranteeing the interests of 

investors, participating in the Bulgarian capital market. Rules for collection of 

compulsory entry and annual payments from investment intermediaries to the Fund 

were laid down. These payments are based on the total amount of cash funds and 

clients’ assets at any single intermediary. The Law stipulates the conditions for 

payment of compensation to clients of investment intermediaries in case of 

insolvency procedures, cancellation of license or inability of investment 

intermediary to give back client’s assets.   

 

 

 

 

 

 

 

 



В съответствие със законовата уредба на договорните фондове, 
въведена с дял ІV от ЗППЦК / обн. ДВ., бр. 39 от 2005 г./, 

Централен депозитар разработи и прие Процедура за регистрация 

на емисия дялове на договорни фондове/ Приложение № 29  към 

Правилника на ЦД./ 

 

Процедурата за регистрация на емисия дялове на договорни фондове, 

в  сила от 01.11.2005 г., обхваща и регламентира процесите по 

първоначалната регистрация и отписване на емисия дялове на 

договорен в регистъра на ЦД, изискуемите документи за извършване 

на вписванията, както и необходимите действия по извършване на 

операции с дялове на договорни фондове /съвместна приложимост с 

Процедура по обработка на данните от инвестиционните посредници 

за прехвърляне на ценни книжа - Приложение № 7 от Правилника на 

ЦД/.  

 

В края на отчетния период Централен депозитар разработи и 

прие Процедура за регистрация на ценни книжа, за които са 

предвидени условия и ограничения за прехвърлянето им и за 

регистрация на сделки с тях /Приложение № 30 към Правилника 

на Централен депозитар/. 
 

Уреждането на такъв вид прехвърляния в Правилника на Централния 

депозитар беше продиктувана от промените в Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа и изискванията на § 139 във връзка с § 

147, т. 2 /обн. ДВ.бр.39 от 2005 г. /, които въведоха задължения 

заварените инвестиционни посредници, управляващите дружества и 

банките да регистрират в Централния депозитар издадените от тях 

акции като безналични. Тази регистрация в голяма част от случаите 

беше свързана със създаване на нови правила, предвид специфичния 

ред, условия и ограничения за прехвърлянията на акциите, 

предвидени в уставите на дружествата- емитенти. 

 

In accordance with the legal requirements for the contract funds, introduced 

with Section IV from the POSA /published in State Gazette No. 39 from 2005/, 

Central Depository implemented and adopted Procedure for Registration of 

Issue of Shares in Contract Funds /Appendix No.29 to the Rules and 

Regulations of CDAD/ 

 

The Procedure for Registration of Issue of Shares in Contract Funds, effective since 

01.11.2005, includes and defines the processes of initial registration and the 

deregistration of issue of shares in contract funds at the Registry of CDAD, the 

required documents for the entries, as well as the necessary activities for execution 

of transactions in shares of contract funds /joint application with Procedure for 

Processing of Data from Investment Intermediaries for Transfer of Securities – 

Appendix No. 7 to the Rules and Regulations of CDAD/.  

 

 

 

At the end of the period in review the Central Depository implemented and 

adopted Procedure for Registration of Securities, subject to Transfer 

Conditions and Limitations and Registration of Transactions with such 

Securities /Appendix No. 30 to the Rules and Regulations of Central 

Depository/. 
 

The arrangement of such transfers in the Rules and Regulations of Central 

Depository was provoked by the changes in the Law on Public Offering of 

Securities and the requirements in Para 139 in connection with Para 147, p. 2 

/published in State Gazette No. 39 from 2005/, which introduced obligation for the 

existing investment intermediaries, managing companies and banks to register their 

issued shares as book-entry securities at the Central Depository.  In most cases this 

registration was accompanied with creation of new rules, referring to the specific 

order, conditions and limitations for transfer of shares, which were laid down in the 

Statutes of the issuing companies. 

 

  



 

ЕМИТЕНТИ. 
 

Една от основните цели в дейността  на Централен депозитар- АД през 
отчетната 2005 година беше ефективното поддържане на актуален 

регистър на дружествата с безналични ценни книжа и предлагане на нови 

качествени услуги в полза на регистрираните дружества, при спазване на 

принципите за надеждност, прозрачност и коректност.  

 

Регистриране на нови емисии безналични ценни книжа.  

Към края на 2005 г. броят на регистрираните емисии акции на акционерни 

дружества е 1 455, а на облигационните емисии – 58. Само за 2005 год. 

бяха регистрирани емисии акции на 123 акционерни дружества и 36 

облигационни емисии.  

 

Нарастването на броя на регистрираните дружества през отчетната година, 

в сравнение с 2004 г. е вследствие на новите изисквания  на Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа, които доведоха до промяна във 

вида на акциите на търговските банки и инвестиционните посредници в 

безналични ценни книжа, в резултат на което бяха регистрирани емисиите 
на 17 търговски банки и на 54 инвестиционни посредници. 

Осъществяването на дейността по тези регистрации беше извършена в 

нормативно установените срокове и при спазване на изискванията, 

определени в уставите на дружествата и Правилника на ЦД-АД.  

 

През 2005 год. за първи път масово бяха регистрирани ценни книжа, за 

които са предвидени ограничения при прехвърлянето им, съгласно 

предвидените условия в Уставите на дружествата. Във връзка с това 

Централен депозитар прие Процедура за регистрация на такива ценни 

книжа и на сделките с тях.  

 

Регистрацията на емисиите на търговските банки  беше съпътствана от 

значителен проблем, свързан с липсата на персонални данни за част от 

акционерите, необходими за откриване на техните индивидуални сметки за 

ценни книжа и за попълване на книгата на акционерите. С цел 

своевременно приключване на регистрацията бе взето решение акциите на 

акционери без персонални данни да бъдат регистрирани в една обща 

сметка, от която при получаване на тези данни същите да се прехвърлят по 

индивидуална сметка на акционера.  

 

Регистрация на дружества и фондове 

През отчетната 2005 г. започна регистрация на доброволните фондове, като 

само за периода септември - декември бяха регистрирани емисиите на 12 

Доброволни фонда  и 14  Управляващи дружества. Запази се и наложената 

от 2004 год. тенденция за увеличаване на броя на регистрираните емисии 

на дружества със специална инвестиционна цел, като през годината бяха 

регистрирани емисиите на 17 дружества. Същите регистрираха и 

задължително първоначално увеличение на капитала си, със записване на 

емисии права. 

 

 

Регистрация на промени в капитала на дружествата – емитенти  
Централен депозитар продължи да извършва своевременно регистрирация 

на промените в капитала на дружествата – емитенти, след отразяването им 

в Търговския регистър. През отчетната година беше регистрирано 

увеличението на капитала на 92 дружества чрез издаване на нови акции, в 

т.ч. 19 публични дружества извършиха увеличение на капитала чрез 
записване на нови акции срещу придобити емисии права. 

 

През 2005 год. бяха прехвърлени 403 807 акции от сметка на държавата по 

сметка на акционери като обезпечение по чл.18 от ЗППДОП /отменен/. 

 

Изплащане на дивиденти, лихви и главници по облигационни емисии 

чрез системата на ЦД-АД.  
През изминалата година се увеличи броят на дружествата, които 

използваха предлаганата услуга от ЦД-АД за изплащане на дивиденти, 

лихви и главници по облигационни емисии. Бяха сключени договори с 27 

дружества за изплащане на дивидентите за 2004 год., а плащанията за 

лихви и главници по 8 облигационни емисии също беше извършена чрез 
системата на Централен депозитар. 

 

Централен депозитар като Национална номерираща агенция  
От началото на 2005 год. Централен депозитар- АД пое от БНБ функциите 

на Национална номерираща агенция и започна да присвоява ISIN кодове на 

емисиите безналични ценни книжа и да води регистъра за тях, което 

значително улесни дружествата, извършващи регистрация на емисиите си 

в ЦД-АД. За този период бяха присвоени и регистрирани 187 ISIN кодове, 

в т.ч. 129 за акции на дружества, 42 за облигационни емисии, 12 за емисии 

дялове на договорни фондове и 4 за емисии права по увеличение на 

капитала на дружества. 

 

ISSUERS 
 

One of the basic aims in the activity of the Central Depository AD during the 

year 2005 was the effective management of up-to-date registry of securities 

issuers and offering of new quality services to the registered companies, based 

on the principles of reliability, transparency and correctness.  

 

 

Registration of new issues of book-entry securities  

By the end of 2005 the number of registered share issues of companies 

amounts to 1 455, and bond issues are 58. In the year 2005 alone 123 share 

issues and 36 bond issues of companies were registered.  

 

 

The increase in the number of registered companies during the elapsed period 

in comparison with the year 2004, is due to the new requirements in the Law 

on Public Offering of Securities, leading to change in the type of shares of 

commercial banks and investment intermediaries (from share certificates to 

book-entry securities), which resulted in registration of the share issues of 17 

commercial banks and 54 investment intermediaries. These registrations were 

carried out in terms, stipulated by law, and observing the requirements, laid 

down in the companies’ Statutes and the Rules and Regulations of CDAD.  

 

 

For the first time in 2005, a great number of securities issues, subject to 

transfer limitations, laid down in Companies’ Statutes, were registered. In this 

connection the Central Depository adopted a Procedure for registration of such 

securities and transactions with them.  

 

 

The registration of the issues of commercial banks was accompanied by 

substantial problems, pertaining to lack of personal data for part of the 

shareholders, which was needed for opening of individual securities accounts 

and keeping the shareholders’ books. In order to complete the registration in 

time, a decision was made to register in a single account all the shares of 

shareholders, lacking personal data. Upon receiving the necessary data the 

respective number of shares shall be transferred to individual securities 

accounts of the shareholders.  

 

Registration of companies and funds 

In the elapsed 2005 begun the registration of the voluntary pension funds, and 

just for the period September-December the share issues of 12 voluntary funds 

and 14 managing companies were registered. As in the previous 2004 the trend 

for registration of issues of companies with special investment objectives kept 

increasing, and the issues of 17 such companies were registered during the 

elapsed year. These companies registered also the compulsory initial increase 

of capital by means of issue of subscription rights. 

 

 

 

Registration of changes in the capital of issuers  
The Central Depository continued to carry out prompt registration of changes 

in the capital of issuers, after their entry at the Commercial Registry. In the 

elapsed year, 92 companies increased their capital by issuing new shares, 

including 19 public companies, which performed capital increases by means of 

subscription of new shares against issued rights.  

 

In 2005 a total of 403 807 shares from state-owned accounts were transferred 

to accounts of individual shareholders as collateral pursuant to Art.18 from the 

Law on Transformation and Privatization of State and Municipal Enterprises 

/revoked/. 

Payment of dividends, interest and principals on bond issues through the 

System of CDAD  
The number of companies, using the service for payment of dividends, interest 

and principals on bond issues, offered by CDAD, increased during the elapsed 

year. Contracts for payment of dividends for 2004 were concluded with 27 

companies, and the payment of interest and principals on 8 bond issues was 

also effected through the System of the Central Depository. 

 

 

Central Depository as National Numbering Agency  
Since the beginning of 2005 Central Depository AD took up the function as 

National Numbering Agency from the Bulgarian National Bank, and started to 

assign ISIN-codes to issues of book-entry securities and to keep registry for 

them. This feature considerably facilitated the companies, which registered 

their securities issues at CDAD. 187 ISIN-codes were assigned and registered 

for this period, including 129 for share issues, 42 for bond issues, 12 for issues 

of shares of contract funds, and 4 for subscription rights issues.  

 

 

  



 

 

СЕТЪЛМЕНТ 
 

Значително нарасналият обем на търговия през последното тримесечие на 

2004 г. се запази като тенденция и през първото полугодие на 2005 г. Броят 

на финализираните сделки до края на същата година остана относително 

висок, въпреки лекия спад през летния период.  

 

Увеличеният брой на осъществени сделки се дължеше на няколко основни 

фактора, от които най-съществен принос имаха огромния интерес по 

отношение на приватизационните сделки с разплащане с компенсаторни 

инструменти, както и стартиралата търговия на дялове от договорни 

фондове.  

 

В подкрепа на гореизложеното могат да се посочат следните данни: 

приключените сделки от Централен Депозитар АД за 2005г. са 284 263, от 

които сключените на пода на БФБ са 259 193, а извънборсовите 

прехвърляния – 25 070 броя. 

 

 

SETTLEMENT 
 

The considerable increase in transaction volume during the last quarter of 2004 

kept its trend also in the first half of 2005. The number of finalized deals 

remained relatively high up to the end of the year, notwithstanding the slight 

decrease in the summer period.  

 

The increased number of accomplished transactions was due to several basic 

factors, of which most substantial contribution had the enormous interest to 

privatization deals where payment was effected by means of compensation 

instruments, as well as the start of transactions with shares of contract funds.  

 

In support of the above-said the following facts could be mentioned: settled 

transactions at the Central Depository for the year 2005 amount to 284 263, of 

which 259 193 were concluded on the floor of BSE, and 25 070 - on the OTC-

Market. 

 

 

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

/TRANSFERS/ 

ГОДИНА YEAR БОРСОВИ 

EXCHANGE 

ИЗВЪНБОРСОВИ 

OTC-MARKET 

ОБЩО 

TOTAL 

2003 63 345 23 727* 87 072 

2004 124 959 12 586* 137 545 

2005 259 193 25 070* 284 263  

 

* Извънборсовите прехвърляния не включват трансферите от наследства, 

дарения и прехвърляния от собствена към клиентска подсметка при 

посредник 

 

* The OTC-transfers do not include transfers, referring to inheritance, 

donations, and transfers from own account to client’s sub-account at 

intermediaries 
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Съответно броят на прехвърлените ценни книжа за 2005г. е общо 1 167 446 

402, от които 824 025 443 броя са прехвърлените чрез борсови, а 343 420 

959 чрез извънборсови сделки. 

 

 

The number of transferred securities for the year 2005 totals to 1 167 446 402, 

of which 824 025 443 transferred through exchange transactions, and 343 420 

959 - through OTC-transactions. 

 

ПРЕХВЪРЛЕНИ ЦЕННИ КНИЖА 

TRANSFERRED SECURITIES 

ГОДИНА 

YEAR 

БОРСОВИ 

EXCHANGE 

ИЗВЪНБОРСОВИ 

OTC-MARKET 

ОБЩО 

TOTAL 
2003 689 709 185 246 228 212 935 937 397 

2004 1 423 931 476 631 822 326 2 055 753 802 

2005 824 025 443 343 420 959 1 167 446 402  
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Запазиха се и високите темпове на търговията с права от акционерно 

участие, както и записването за упражняване на същите чрез системата на 

ЦД. Сключените сделки за търговия с права на пода на БФБ през 
изминалата година са 1 624, като прехвърлените права са 15 952 557 бр. 

 

Въпреки че срокът за търговия на инвестиционните бонове беше до края на 

първото полугодие, броят на сделките за 2005г., при които обект на 

търговия са били компенсаторни инструменти или инвестиционни бонове, 

достигна ниво от 44 331, а прехвърлените чрез тях такива непарични 

средства – 597 959 561. Съответно сделките за продажба на държавно 

участие срещу компенсаторни инструменти –  495 бр. 

 

Продължи регистрацията на плащания с компенсаторни инструменти и 

инвестиционни бонове към държавни институции от физически и 

юридически лица, като общия номинал на сделки от такъв тип достигна 

32 680 713 лв., а извършените трансфери в полза на държавата възлизат на 
853 бр.  

 

Доказателство за все по-засилващият се интерес към капиталовия пазар 

беше и обема на извършените операции във връзка с процедурите по 

унаследяване на ценни книжа и за издаване на дубликати на депозитарни 

разписки от регистрационните агенти. За периода бяха издадени41 298 

дубликата, а броят на трансферите вследствие на обработени наследства 

възлиза на 16 917. 

 

High transaction volumes in trade with subscription rights continued its trend, 

as well as the subscriptions and exercising of the rights through the System of 

CDAD. Transactions with rights on the floor of the BSE during the last year 

amounted to 1624, and the transferred rights total to 15 952 557. 

 

Despite of the deadline for trade with investment vouchers, which was up to 

the end of the first half of the year, the number of deals with compensation 

instruments and investment vouchers in 2005 amounted to 44 331, resulting in 

transfer of 597 959 561 non-cash payment means. The deals for sale of state-

owned stakes against compensation instruments amounted to 495. 

 

 

The registration of payments with compensation instruments and investment 

vouchers from physical and legal entities to state institutions continued, and 

the total face value of such transactions reached 32 680 713 BGN. 853 

transfers in favor of the state were executed.  

 

 

The volume of executed transactions in connection with procedures for 

inheritance of securities and issue of duplicates of depository receipts from 

registration agents is a proof to the increasing interest in the capital market. 

For the elapsed period 41 298 duplicates of depository receipts were issued, 

and the transfers, resulting from inheritance, amounted to 16 917. 
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година 

YEAR 
СДЕЛКИ С 

ОБЕКТ НА 

ТЪРГОВИЯ 

КИ ИЛИ ИБ 

/DEALS WITH 

COMPENSATION 

INSTRUMENTS 

(CI) OR 

INVESTMENT 

VOUCHERS (IV)/ 

РЕГИСТРИРАНИ 

ПЛАЩАНИЯ С 

КИ ИЛИ ИБ 

КЪМ 

ДЪРЖАВНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

/REGISTRED 

PAYMENTS WITH 

CI OR IV TO 

STATE 

INSTITUTIONS/ 

ТРАНСФЕРИ 

ОТ 

НАСЛЕДСТВА 

/TRANSFERS 

FOR 

INHERITANCE/ 

ДУБЛИКАТ НА 

ДЕПОЗИТАРНА 

РАЗПИСКА 

/DUPLICATES OF 

DEPOSITORY 

RECEIPTS/ 

2003 18 884 583 3 986 11 972 

2004 50 079 708 3 967 26 740 

2005 44 331 853 16 917 41 298  

 

  

  

В резултат на отчетената цялостна дейност на Централен депозитар АД за 2005 г. се 
налага изводът, че изградените правни, организационни, финансови и информационни 

предпоставки и предприетите действия от Ръководството в значителна степен 

допринасят за ефективното осъществяване на управлението на дружеството за постигане 

на неговите цели. 

 

As a result from the report for the overall activity of Central 

Depository AD for 2005 a conclusion can be drawn, that the 

established legal, organizational, financial and information 

prerequisites, as well as the launched actions from the 

management, contribute to a considerable extent to the efficient 

administration of the company in order to achieve its goals.  

 

  



 

НОВОСТИ 

 
През изминалата 2005 година:   

• Беше въведена процедура по регистрация на 

договорни фондове. 

• Беше въведена процедура по регистрация и 

приключване на сделки с дялове на договорни фондове. 

• Бяха регистрирани  емисиите ценни книжа на банките 

и инвестиционните посредници. 

• Бяха въведени значителни подобрения в системата за 

сетълмент във връзка с прехвърляния от регистрационния агент. 

• Беше въведена възможност за увеличение на капитала 

с права на публични дружества без издаване на 

депозитарни разписки. 

 

 

През отчетната 2005 година се случиха следните важни събития 

за Централен Депозитар АД:  
 

“Замразен” бе регистърът на инвестиционните бонове.  
Във връзка с изтичането на срока на валидност на инвестиционите 
бонове през м. юли 2005 г. Централен Депозитар АД предприе мерки 

по съхраняването на този регистър към момента на изтичане на  

валидността на тези инструменти. Това беше свързано и с промени в 

Информационната система на ЦДАД за блокирането на активните 

операции с него. 

 

Преместен беше офиса на Централен Депозитар АД в нова сграда 

на ул.Три Уши 10. 

За периода от 03.09.2005 до 06.09.2005 г. при създадена 

изключително стройна и добра организация по преместването  на 

офиса на нов адрес, в ново сърверно помещение и в основния работен 

център на Централен Депозитар АД. Работата по това преместване 

беше  извършена в срок и изключително точно и своевременно с 

оглед улесняване на клиентите на Централен депозитар,  

комуникиращи със информационната система от недопускане на 

сривове или други проблеми във връзка с осъществяване на 

ежедневните си дейности след 07.09.2005 г. 
  

В изпълнение на решение на ОС на акционерите, бе създадено 

съвместно дружество с БФБ с равно дялово участие на страните и 

капитал 80000 лв. – “Сервиз финансови пазари” ООД. 

 

 

В изпълнение на политиката за усъвършенстване на дейността, 
организацията и управлението на Централния депозитар: 

• Беше въведена нова организационна структура; 

• Започна външен одит на информационната система на 
ЦД; 

• Стартира работата по цялостната актуализация на 

вътрешноведомствената нормативна база – 

Правилника на ЦД и приложенията към него, 

вътрешните правила и процедури за дейността на 

отделните структури; 

 

 

 

Innovations 

 
In the elapsed 2005 the following innovations were introduced:   

• Procedure for registration of contract funds. 

• Procedure for registration and settlement of transactions with shares 

of contract funds. 

• Securities issues of banks and investment intermediaries were 

registered. 

• Considerable improvements were introduced in the settlement 

system in connection with transfers from registration agents. 

• A possibility for increase of company capital by means of rights 

issue was introduced, whereupon no depository receipts have to be 

issued. 

 

 

 

During the elapsed 2005 the following important events for Central Depository 

AD occurred:  

 

The Registry for Investment Vouchers was “frozen”  

Following the expiration of the validity term of the investment vouchers in July 

2005, Central Depository took actions to preserve this registry as of the moment of 

validity expiration. This was also connected with changes in the Information System 

of CDAD in order to block the active operations with the registry. 

 

 

The office of Central Depository AD was moved to a new location at 10, Tri 

Ushi Str. 
In the period from 03.09.2005 to 06.09.2005, following exceptionally orderly and 

good organization, the office of Central Depository AD was moved to a new 

location, respectively new server rooms and new working premises. The process of 

moving to the new location was carried out extremely accurately and promptly, in 

order to facilitate the clients of the Central Depository, communicating with the 

Information System, and to prevent breakdowns or other problems in respect to the 

everyday activities after 07.09.2005. 

 

 

 

  

Following a decision by the General Meeting of shareholders, a joint company with 

BSE was set up. The company “Financial Markets Service” Ltd. has capital of 80 

000 BGN and both parties have equal participation in it. 

 

Pursuant to the policy for improvement of the activity, organization and 

management of the Central Depository: 

• A new organizational structure was introduced; 

• External audit of the information system of CDAD commenced; 

• Overall update of the internal normative framework – Rules and 

Regulations of CDAD and the appendices to it, internal rules and 

procedures for the activities of the different departments – is under 

way. 

 

 

  



 

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  

 INCOME STATEMENT 
 

 

     

  БЕЛЕЖКИ 

NOTES 

31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

 Приходи от дейността  

Income from activity 

4 2,285 1,568 

 Разходи за дейността  

Expenses for activity 

5 (1,783) (1,525) 

 Нетни приходи от дейността  

Ordinary activity income 

 502 43 

 Други приходи   

Other income 

 - 243 

 НЕТНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ПРЕДИ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ 

NET INCOME / LOSS BEFORE FINANCIAL 

OPERATIONS  

 502 286 

 Финансови приходи / разходи  

Financial income / loss 

 17 10 

 Печалба (загуба) 

Profit (loss) 

 519 296 
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БАЛАНС 

BALANCE SHEET  

 

КЪМ 31.12.2005 г. 

AT 12.31.2005 
 БЕЛЕЖКИ 

NOTES 

31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

АКТИВИ 

ASSETS 

   

Дълготрайни активи 

Long-term Assets 

   

Дълготрайни материални активи 

Long-term tangible Assets  

6 117 147 

Нематериални активи  

Intangible Assets  

7 1 4 

Дългосрочни финансови активи   

Long-term Financial Assets 

8 43 3 

  161 154 

Краткотрайни активи 

Current Assets 

   

Парични средства 

Cash Means  

9 3,386 1,068 

Краткосрочни вземания  

Short-term Receivables  

10 59 73 

  3,445 1,141 

Всичко активи 

Total Assets 

 3,606 1,295 

 

КАПИТАЛ  И  ПАСИВИ 

CAPITAL AND LIABILITIES 

   

Капитал и резерви 

Capital and reserves 

   

Акционерен капитал 

Shareholders capital 

11 100 100 

Общи резерви 

Common Reserves 

12 410 262 

Специализирани резерви  

Specified Reserves 

13 463 315 

Резултат от текущия период 

Result of the current exercise  

 519 296 

  1,492 973 

Краткосрочни пасиви  

Current liabilities 

   

Краткосрочни задължения  

Short-dated liabilities  

14 2,114 322 

  2,114 322 

Всичко капитал и пасиви 

Sub-total capital and liabilities 

 3,606 1,295 
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК  

CASH FLOW STATEMENT  

 

КЪМ 31.12.2005 г. 

AT 12.31.2005 
 31.12.2005 

BGN’000 

 

31.12.2004 

BGN’000 

 

Нетна печалба  

Net profit  
519 296 

   

Коригирана с: 

Rectified with: 

  

Амортизации 

Amortization 

88 337 

Промени на краткосрочните активи 

Changes in the Current Assets 

14 (27) 

Промени в дългосрочните задължения   

Changes in the long-dated liabilities 

- (243) 

Промени на текущи задълженията и корекции 

Changes in actual liabilities and corrections 

1,792 143 

Паричен поток от дейността 

Cash flow from the Activity 2,413 506 

   

Парични потоци от инвестиционна дейност  

Cash flow from investment activity 

(95) (84) 

   

Парични потоци от финансова дейност 

Cash flow from financial activity 

 - -  

   

Нетни парични потоци 

Net cash flow 

2,318 422 

Парични средства в началото на годината 

Cash means at the beginning of the year  

1,068 646 

Парични средства в края на годината 

Cash means at the end of the year  

3,386 1,068 
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 

SHAREHOLDER’S EQUITY STATEMENT 

 

Към 31.12.2005 г. 

At 12.30.2005 
  

АКЦИОНЕРЕН 

КАПИТАЛ 

BGN’000 

 

SHAREHOLDERS 

CAPITAL 

 

ОБЩИ 

РЕЗЕРВИ 

BGN’000 

 

COMMON 

RESERVES 

 

СПЕЦИАЛИ-

ЗИРАНИ 

РЕЗЕРВИ 

BGN’000 

SPECIFIED 

RESERVES 

 

ПЕЧАЛБА 

(ЗАГУБА) 

BGN’000 

 

PROFIT 

(LOSS) 

 

ОБЩО 

BGN’000 

 

 

SUB-TOTAL 

Салдо на 31.12.2005 

Balance 

100 262 315 296 973 

Разпределение на печалбата 

 Distribution of Profits 

 148 148 (296) - 

Превишение на приходите над разходите 

през 2005 г.  

Overrun of incomes over expenses  

   519 519 

Салдо на 31.12.2005 

Balance 

100 410 463 519 1,492 

      

 

 

 

 

Дора Аврамова                                                                                           Юлиян Динков 

Dora Avramova                    Yulian Dinkov 

Директор на дирекция                      Изпълнителен директор 

„Финансово административна”                    Chief Executive Director 

Director of “Financial and  

administrative” Department  

 

 

Заверил:  

Certified by: 

БДО България ООД 

Стоянка Апостолова 

BDO Bulgaria OOD 

Stoyanka Apostolova 

 

 
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

КЪМ 31.12.2005 Г 

 
1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО  
 

Централен Депозитар АД, София е единствено и уникално по реда си 

дружество, което е създадено през 1996 г. Дружеството е регистрирано 

от Софийски градски съд с решение 1/29.08.1996 г. фирмено отделени, 

по фирмено дело №109211 по описа за 1996 г. Капиталът на 

дружеството е 100,000 лв.  

 

 

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 
 

На територията на Република България действат Международните 

стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския 

съюз. Международните стандарти за финансови отчети се приемат от 

Министерския съвет по предложение на министъра на финансите и 

стандартите се обнародват в “Държавен вестник”. Поради факта, че до 

момента не са обнародвани, за България през 2005 г. е приложима 

рамката на МСС, база 2002г. 
 

 

Дружеството прилага Международни счетоводни стандарти през 2005 г. 
за първи път. Всички ефекти от преминаването от Национални 

счетоводни стандарти към Международни счетоводни стандарти (база 

2002 г.) са оповестени в Бележка 15. 

 

 

Ръководството представя своя финансов отчет към 31.12.2005 г., 
изготвен в съответствие с Международните счетоводни стандарти 

(МСС, база 2002)., което е и в съответствие с Националното счетоводно 

законодателство. 

 

 

NOTES ON THE FINANTIONAL STATEMENT 
AT 12.31.2005 

 

1. PRESENTATION OF THE COMPANY  
 

Central depository, Sofia is the only one and unique by its nature society, created 

in 1996. The society is registrated by decision № 1/29.08.1996 of the Company 

division of the Sofia City Court, under company case № 109211 of the register 

for 1996. The society capital equals 100 000 BGN. 

 

 

 

2. GROUNDS FOR THE PREPARE OF THE FINANCIAL STATEMENTS. 
 

International standards of financial statements, adopted by the European 

Commission, are applicable in the Republic of Bulgaria. Those International 

standards of financial statements must be adopted by the Council of ministers 

under the legislative proposal of the minister of finance and the standards are 

promulged in the Official Journal. Considering that the standards are not 

promulgated until today, in 2005 the applicable framework in Bulgaria is the 

IAS, grounds of the year 2002. 

 

 

The IAS are applied for the first time by the company in 2005. All the 

consequences from passing under the IAS, grounds of the year 2002, are drown 

up in Note № 15 

 

 

 

The management board is presenting its’ finantial statement at the 12.31.2005, 

drown up in compliance with IAS, grounds of the year 2002, which is in 

compliance also fwith the National accounting legislation.  

 

 

 



 

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), тъй като 

основните операции са в тази валута.  

 

 

 

3. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 

 

ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЯНА В ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ (МСС 21)  

 
 

Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството 

води счетоводните си регистри в лева. Фиксингът на българския лев е 

фиксиран към еврото 1 EUR = 1.95583 BGN. Финансовите отчети са 

изготвени в хиляди лева. 

 

 

Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове при 

първоначалното счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна 

валута се прилага централният курс на БНБ към датата на сделката. 

 

 

В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети 

паричните и непаричните позиции в чуждестранна валута се отразяват, 

както следва: 

 

 

- паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по 

заключителен курс, а текущо през годината - по централния курс на 

Българската народна банка към датата на съставяне на отчета.  

 

 

- непаричните позиции, които се отчитат по справедлива стойност, 

изразена в чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутният 

курс към датата, към която е определена справедливата стойност. 

 

 

Курсовите разлики възникнали при промяна на обменните курсове се 

отразяват в Отчета за приходи и разходи. 

  

 

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 

 

Оценка на приходите - Приходът се определя по справедливата 

стойност на полученото или подлежащото на получаване 

възнаграждение под формата на парични средства или парични 

еквиваленти. 

 

 

Приходът е формиран на база принципа за начисляване за услуги, 

комисионни и др. Лихвите се отразяват като приходи при получаване.  

 

 

Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който 

е осъществена дейността, независимо от периода на изплащането им. 

 

 

Разходите са начислени и оповестени в Отчета за приходи и разходи, 

обхващайки целия период до края на финансовия период.  

 

 

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (МСС 16) 

 

Дълготрайните материални активи представляват компютърно 

оборудване, транспортни средства и офис обзавеждане, които имат цена 

на придобиване над 500 лева и самостоятелно определяем повече от 

едногодишен полезен срок на експлоатация. 

 

 

Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по 

цена на придобиване, която включва покупната цена (включително 

митата и невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.  

 

 
Последващи разходи - с последващите разходи, свързани с отделен 

материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на 

актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода 

над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на 

съществуващия актив.   

 

 

Оценка след първоначалното признаване - След първоначалното 

признаване като актив всеки отделен дълготраен материален актив се 

отчита по цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и 

натрупаната загуба от обезценка.  

 

Since the majority of operations are realized in Bulgarin leva (BGN) the 

Financial statements are represented in that currency.  

 

 

 

3. ACCOUNTING POLICY  

 

 

CONSEQUENCES  FROM THE EXCHANGE RATES VARIATION (IAS 21) 

 

 
According to the national legislation requirements, the company is conducting 

its’ accounting register in Bulgerian leva. The exchange rate of the Bulgarian 

lev, fixed to the Euro, is of 1 EUR = 1.95583 BGN. 

 

 

 

Deals in forein currency are recorded in Bulgrian leva in the primery 

accounting inscription, while at the deal date the central rate of BNB is appleid 

to the amount in the forein crrency. 

 

 

Monetory and non-monetory positions in forein cency are entered to the Annual 

financial report and the Intermediate financial reports, as it follows: 

 

 

 

- monetory positions in forein currency are evaluated under the final rate, while 

the current evaluation during the year is made under the central rate of BNB at 

the date of the statement prepare. 

 

 

- virtual positions for which the balance is made on their fair value, expressed in 

the forein currency, are evaluated under the exchange rate at the date of the 

determination of the fair value. 

 

 

Margins in the rates, appearing because ofexisting  variations in the exchange 

rates, are  inscribed in the Income and expenses Statement. 

 

APPRECIATION OF INCOM AND EXPENSES. 
 

 

Evaluation of income – The income is evaluated on a fair value of the received 

payment or of payment that is being a subject of receiving, under the form of cash 

or its equivalents. 

 

 

 

Income is build on the basis of the principal of the accrual of services, of 

commissions etc. The rates are registered as income at the time of receives.  

 

 

Income is registered in the financial result for the period during which the 

activity was realized without taking to account the period of their payment. 

 

 

Expenses are accrualed and published in the Income and Expenses Statement 

which includes the entire period until the end of the financial period.  

 

Long-Term Tangible Assets (IAS 16) 
 

 

The Llong-term Tangible Assets is composed of computer supplies, transport 

means and office supplies, which’s buying price exceeds 500 BGN and which’s 

independently deffinied useful time of exploitation exceeds one year. 

 

 

 

The initial measurement of the Llong-term Tangible Assets is made on the 

acquisition cost, which includes the purchase price (including customs duties and 

non-refundate taxes) and all the expenses. 

 

 

Subsequent expenditure – the subsequent expenditure related to a separate long-

term asset is used as a basis for the correction of the carrying amount of the asset 

when the company will eventually have an economic profit above the initially 

evaluated standart efficiency of the existing asset. 

 

 

 

Measurement after the initial recognition – after the recognition as an asset, eny 

long-term tangible asset is accounted on its’ acquisition cost, decreased with the 

accrued amortization and the accumulated loss from its’  devaluation. 

 

 



 

Възстановимост на балансовата стойност - Предприятието 

преразглежда балансовата стойност на дълготрайните материални 

активи и определя тяхната възстановима стойност. Когато от актива не 

се очакват никакви икономически изгоди, той се отписва. 

 

 

Отписването на дълготрайни материални активи от баланса е при 

продажба или когато активът окончателно бъде изведен от употреба и 

след отписването му не се очакват никакви други икономически изгоди. 

 

 

Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод 

през техния полезен срок на експлоатация, като отчетната или 

преоценъчната им стойност се намалява до размера на остатъчната им 

стойност със следните годишни амортизационни норми: 

 

 

- Компютърна техника   - 50%; 

       

 

- Офис обзавеждане   - 15% 

 

- Автомобили    - 25%; 

      

 

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, 

в който амортизуемият актив е придобит или въведен в употреба. 

 

 

 

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (МСС 38) 

 
Нематериалните активи представляват програмни продукти. 

 
 

Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването 

им се оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена 

(включително мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за 

подготовка на актива за използването му по предназначение. 
 

 
Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се 

отчита по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната 

амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка. 

 

 

 
Възстановимост на балансовата стойност – Дружеството не определя 

възстановима стойност. При наличие на достатъчно надеждни условия 

предприятието преразглежда балансовата стойност на нематериалните 

активи и определя тяхната възстановима стойност.  

 

 
Отписването на нематериалните активи от баланса е при продажба 

или когато активът окончателно бъде изведен от употреба и след 

отписването му не се очакват никакви други икономически изгоди. 

 
 

Нематериалните активи се амортизират по линейния метод със 
следните амортизационни норми: 

 
 

- Софтуер и право на ползване на софтуер  

 - 50%. 

 

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, 

в който амортизируемият актив е придобит или въведен в употреба. 

 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ  (МСС 28) 

 

При първоначално придобиване финансовите активи се отчитат по цена 

на придобиване, включваща справедливата цена плюс всички разходи 

по извършване на сделката.  

 

 

Финансовите активи в асоциирани предприятия са представени по цена 

на придобиване (себестойност). Поради това, че инвестициите в 

асоциирани предприятия не се търгуват активно на фондови пазари, 

справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна 

степен на сигурност, включително чрез алтернативни процедури.  

 

 

 

 

Recoverability of a carrying amount – The company reconsiders the carrying 

amount of the long-term tangible assets and estimates their recoverability value. 

When no economic profits are expected from the asset – it is being removed from 

the balance sheet. 

 

 

Removal from the balance sheet of long-term tangible assets occurs when the 

asset is selled or definitely removed from effective use and while after its’ 

removal no economic profits are expected. 

 

 

Long-term tangible assets amortization under the straight-line depreciation 

metod during the useful time of exploitation, while their gross curring amount or 

their revaluated amount is reduced to the amount of the residual value, under the 

following annual amortization standards: 

 

 

Computer supplies                                       - 50%; 

 

 

Office supplies                                           - 15% 

 

Cars                                                      - 25%; 

 

 

The accrual of the amortization begins from the month coming after the month of 

the acquisition or of the coming in utilisation of the amortizable asset. 

 

 

INTANGIBLE ASSETS (IAS 38) 
 

 

Intangible assets are constituted by program products. 

 

 

The initial measurement of the Intangible Assets made when they are acquired, 

is on the basis of the acquisition cost, which includes the purchase price 

(including customs duties and non-refundate taxes) and all direct expenses for 

preparing the asset for its’ current use. 

 

 

Measurement after the initial recognition – the intangible asset is accounted on 

its’ acquisition cost (cost), decreased with the accrued amortization and with 

potentially accumulated losses from devaluation. 

 

 

 

Recoverability of a carrying amount – the company dos not reconsiders carrying 

amount. In the presence of sufficiently reliable conditions, the company does 

reconsider the carrying amount of the intangible assets and definies their 

recoverable amount.  

 

 

Removal from the balance sheet of intangible assets occurs when the asset is 

selled or definitely removed from effective use and while after its’ removal no 

economic profits are expected. 

 

 

Intangible assets amortization occurs beneath the straight-line depreciation 

metod under the following amortization standards: 

 

- Sofwear and a copyright of the softwear  

 - 50%. 

 

 

The accrual of the amortization begins from the month coming after the month of 

the acquisition or of the coming in utilisation of the amortizable asset. 

 

 

 

INVESTMENT IN AN ASSOCIATE (IAS 28) 
 

At the initial acquisition, the financial assets are reported on their acquisition 

cost, which includes the fair price plus all the expenses for the finalisation of the 

deal. 

 

 

Financial assets in associate companies are represented by their acquisition cost 

(cost). The fair value of investments in associate companies cannot be definite in 

a sufficient level of safety even through alternative procedures, because they are 

not selled actively on the stock exchange market. 

 

 

 

 



ВЗЕМАНИЯ  

 

Вземанията от продажби се отчитат по тяхната очаквана реализуема 

стойност.  
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

 

Задълженията се отчитат по тяхната номинална стойност.  

 

 

Задълженията към по търговия на емисия права на емитенти, 

задълженията по извършени услуги по плащане на дивиденти и 

облигационни емисии, както и задълженията към инвестиционни 

посредници са свързани с дейността на депозитара. Свързаните лица в 

качеството си на инвестиционни посредници извършват сделки от името 

и за сметка на други лица, поради което задълженията по търговия на 

емисия права на емитенти, задълженията по извършени услуги по 

плащане на дивиденти и облигационни емисии, както и задълженията 

към инвестиционни посредници се представят като краткосрочни 

задължения и не се считат за задължения към свързани лица.  

 

 

ДАНЪЦИ 

 

 
Съгласно чл.7 от Наредба №8 от 12.11.2003 г. за Централен Депозитар 

на ценни книжа и чл. 127 ал.4 от Закона за публично предлагане на 

ценни книги Дружеството не формира печалба и не разпределя 

дивиденти. Превишението на приходите над разходите се установява в 

края на счетоводната година, половината от него се внасят във фонд 

‘Резервен’, а останалата част в Гаранционен фонд.  

 

 

 

Управление на риска 

 

 

Съществените рискове могат да бъдат класифицирани в следните 

основни категории – кредитен риск, пазарен риск, ликвиден риск и 

валутен риск.  

КРЕДИТЕН РИСК 

 

 

Кредитният риск е свързан с невъзможността на клиентите и 

контрагентите да изпълняват своите задължения.  

 

 

Кредитният риск на дружеството е свързан предимно с търговските и 

финансови вземания. Сумите представени в баланса са на нетна база 

като изключват провизиите за съмнителни вземания, оценени като 

такива от ръководството на база предишен опит и текущи икономически 

условия. 

 

 

Кредитният риска на ликвидните средства и финансовите инструменти е 

ограничен, тъй като контрагентите са предимно банкови институции и 

инвестиционни посредници с висок кредитен рейтинг. 
 

Дружеството се характеризира с незначителна концентрация на 

кредитния риск като същият е диверсифициран върху голям брой 

контрагенти. 

ЛИКВИДЕН РИСК 

 

 

Ликвидният риск произхожда от времевата структура на паричните 

потоци от активите, пасивите на дружеството.  

 

 

Ръководството на компанията е изградило необходимата структура за 

управление на риска. 

 

 

Валутен риск 

 

В резултат от Валутния Борд в страната, Българската валута е 

фиксирана към еврото. Тъй като Дружеството представя отчетите си в 

български лева, тези отчети са изложени само на ефекта от промени във 

валутните курсове на валути извън евро зоната и лева. 

RECEIVABLES 
 

Receivables from sells are reported on their expected realizable value. 

 

 

LIABILITIES 
 

Liabilities are reported on their nominal value. 

 

 

Liabilities from sells of issues of rights of issuers, liabilities incurred from 

services of payment of dividends and bond issues, as well as liabilities to 

investment intermediarys are related to the activity of the depository. As the 

related parties in their function of investment intermediary are realasing deals in 

the name of and for the account of other persons, liabilities from sells of issues of 

rights of issuers, liabilities incurred from services of payment of dividends and 

bond issues, as well as liabilities to investment intermediaries are represented as 

current liabilities and are not considered for liabilities to related parties. 

 

 

 

TAXES 
 

 

 

In compliance with section 7 of the Regulation № 8 of 12.11.2003 on the Central 

Securities Depository and section 127, paragraph 4 of the Public offer of 

securities act, the company does not form a benefit and does not distribute 

dividends. The surplus of the income over the expenses is utilized at the end of the 

accounting year – the half of it is deposed to the “Reserve” fund, and the rest at 

the Garantee fund. 

 

 

 

Risk Management 
 

 

 

 

The existing risks can be classified in the following basic cathegories – credit 

risk, market risk, liquidity risk and currency risk. 

 

Credit risk 

 

 

 

The credit risk is related to the impossibility of clients and counterparties of 

completing their obligations. 

 

 

The credit risk of the company is related generally with the commercial and 

financial receivables. The amounts represented into the accounting sheet are on 

netting basis and are excluding provisions for doubtful receivables, evaluated as 

such by the management board on the grounds of previous experience and the 

current economical context. 

 

 

The credit risk of liquid resources and financial instruments is limited since the 

counteragents are generally bank institutions and investment intermediary with a 

high credit rating.  

 

 

For the company is characteristic the minute concentration of credit risk as that 

risk is diversified to a large number of counteragents.  

 

Liquid risk 

 

 

 

The liquid risk is ioriginated from the time structure of cash flows of assets, of 

liabilities of the company. 

 

 

The management board has constructed the necessary structure for the control of 

the risk. 

 

 

Currency risk  

 

As a result of the Currency Bord in the country, the Bulgarian currebncy is fixed 

to the Euro. While the company is presenting its’ statements in Bulgarian leva, 

those statements are relaing only on the consequence from changes in the 

currencies rates out of the Euro zone and the lev. 

 

  



4. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА  
 

4. INCOME FRO THE ACTIVITY 
 

 31.12.2005 

BGN’000 

 

31.12.2004 

BGN’000 

 

Приходи от услуги  

Income from services 

2,285 1,566 

Други приходи  

Other income 

- 2 

 2,285 1,568 

 

Приходите от услуги включват:  

 

The income includes: 

 

 31.12.2005 

BGN’000 

 

31.12.2004 

BGN’000 

 

Поддържане на регистър  

Entertainment of a registry  

659 376 

Трансферен агент  

Transfer Agent 

202 74 

Годишна такса членство в депозитара 

Annual tariff for a membership in the depository 

110 33 

Нареждане за прехвърляне на ценни книги  

Order for a ttransfer of securities  

88 82 

Такси за извършвани услуги на инвестиционни посредници  

Tariffs for realising services of investment intermediary  

760 562 

Други услуги, извършвани от депозитара 

Other services realised by the depository 

466 439 

 2,285 1,566 

 
Други приходи представляват приходи от продажба на дълготрайни активи, както следва:   

 

Other income constitutes income from sell of long-term assets, as it follows:  

 

 31.12.2005 

BGN’000 

 

31.12.2004 

BGN’000 

 

Брутни приходи от продажба  

Gross income from sell 

2 8 

Балансова стойност на продадените активи  

Carrying amount of the sell assets 

(2) (6) 

Печалба/загуба от продажба на дълготрайни активи  

Benefit / loss from sell of long-term assets  

- 2 

 

5. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

 

5. EXPENSES FOR THE ACTIVITY 

 
 31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

Разходи за материали  

Expenses for materials 

182 73 

Разходи за външни услуги  

Expenses for external services  

446 409 

Разходи за възнаграждения  

Expenses for remuneration  

723 350 

Разходи за социални осигуровки  

Expenses for social securities 

234 270 

Разходи за амортизации 

Expenses for amortization  

88 337 

Други 

Others  

110 86 

 1,783 1,525 



 

 

6. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 

6. LONG-TERM TANGIBLE ASSETS  
 

Структурата на ДМА е описана в таблицата по-долу: 

 

The structure of the long-term tangible assets (LTTG) is drown up as it follows: 

 

 Компютърна 

техника 

 

Computer supplies 

Транспортни 

средства 

 

Transport supplies 

Офис обзавеждане 

 

Office supplies 

Общо 

 

 

Sub – total 

Отчетна стойност 

Book value 

    

Към 31.12.2004 

At 12.30.2004 

780 112 50 942 

Придобити 

Received  

28 2 24 54 

Изписани 

Outgone  

(97) (1) (9) (107) 

Към 31.12.2005 

At 12.31.2005 

711 113 65 889 

     

Амортизация 

Amortization 

    

Към 31.12.2004 

At 12.31.2004 

(732) (30 (280 (790) 

Измениение в начални салда  

Variations in the initial  

balance 

  (5) (5) 

Амортизация за годината 

Amortization for an eyear 

(49) (28) (6) (83) 

Изписана 

Outgone  

97 1 8 106 

Към 31.12.2005 

At 12.31.2005 

(684) (57) (31) (772) 

     

Балансова стойност  

Carrying amount 

 

        

Към 31.12.2004 

At 12.31.2004 

48 82 17 147 

         

Към 31.12.2005 

At 12.31.2005 

27 56 34 117 

 

Дружеството извършва дейността си в наети помещения.  

 

The company is realizing its’ activity in rented premises. 

 

7. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

 

7. INTANGIBLE ASSETS 
 

Структурата на нематериалните активи е описана в таблицата по-долу: 

 

The structure of the intangible assets is drown up as it follows: 

 

 Програмни продукти 

Program products 

Отчетна стойност 

Book value 

 



Към 31.12.2004 

At 12.31.2004 

171 

Придобити 

Received  

2 

Изписани 

Outgone 

(14) 

Към 31.12.2005 

At 12.31.2005 

159 

  

Амортизация 

Amortization 

 

Към 31.12.2004 

At 12.31.2004 

(167) 

Амортизация за годината 

Amortization for an eyear 

(5) 

Изписана 

Outgone 

14 

Към 31.12.2005 

At 12.31.2005 

(158) 

  

Балансова стойност 

Carrying amount 

 

Към 31.12.2004 

At 12.31.2004 

4 

  

Към 31.12.2005 

At 12.31.2005 

1 

 

 

8. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ 

 

8. LONG-TERM FINANCIAL ASSETS 
 

 31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

Инвестиции в асоциирани дружества 

Investments in associate companies 

40 - 

Други инвестиции  

Other investments 

3 3 

 43 3 

 

Поради това, че дългосрочните финансови активи на дружеството представляват основно съучастия в дружества, които не се 

търгуват активно на фондови пазари, справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна степен на сигурност. 

Ръководството счита, че няма условия за обезценка.  

 

Because of the fact that the long-term financial assets of the company represent essentially participation in companies which are not selled 

actively on the on the stock exchange market, their fair value cannot be definite in a sufficient level of safety. 

 

 

Инвестиции в асоциирани дружества 

Investments in associate companies 

31.12.2005 % от 

капитала 

31.12.2004 % от 

капитала 

Сервиз Финансови Пазари ООД 

Service Financial Markets OOD 

40 50% - - 

 40 50% - - 

 

 

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 

 

9. CASH MEANS 

 

 31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

Парични средства в каса 

Cash in hand  

4 5 



Парични средства по разплащателни сметки 

В т.ч парични средства на клиенти  

Current accounts with banks 

2,799 

1,974 

688 

Депозити  

Deposits 

583 375 

 3,386 1,068 

 

 

10. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ 

 

10. SHORT-TERM RECEIVABLES  
 

 

31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

Предплатени разходи  

Pre-payed expenses 

49 65 

Вземания от доставчици и клиенти  

Receivables from deliverers and clients  

5 8 

Други вземания  

Other receivables 

5 - 

 59 73 

 

Предплатените разходи са основно по наеми, разходи за техническа поддръжка, застраховки, абонамент и др.   

 

The pre-payed expenses are basicly for rates, expenses for technical support, insurances, subscriptions etc. 

 

11. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ 

 

11. SHAREHOLDERS’ EQUITY 

 
Разпределението на основния капитал към 31.12.2005 г. е както следва:  

 

The main capital distribution at 12.31.2005 is being as it follows: 

 

31.12.2005 
31.12.2004 Акционери 

Shareholders 

BGN 

% 

BGN 

% 

Министерство на финансите 

Ministry of the Finance 
21,900 21.90 21,900 21.90 

Българска Народна Банка  

BNB 

20,000 

20.00 

20,000 

20.00 

Райфайзенбанк България АД 

Raiffeisenbank Bulgaria   
5,000 5.00 5,000 5.00 

Сосиете Женерал - клон София 

Société Générale – branch Sofia 5,000 5.00 5,000 5.00 

Сосиете Женерал Експресбанк АД 

Société Générale Expressbank  3,000 3.00 3,000 3.00 

Банка ДСК ЕАД 

DSKBank  5,000 5.00 5,000 5.00 

Централна Кооперативна Банка АД 

Central Cooperative Bank  3,600 3.60 3,600 3.60 

Българска Фондова Борса - София АД 

Bulgarian Stock Exchange – Sofia  3,000 3.00 3,000 3.00 

ИНГ Банк Н.В.Клон София 

ING Bank N.B. Branch Sofia 3,000 3.00 3,000 3.00 

HVB Банк Биохим  

HVB Bank Biochim 3,000 3.00 3,000 3.00 

Българска Пощенска Банка АД 

Bulgarian Post Bank 3,000 3.00 3,000 3.00 

Булбанк АД 

Bulbank AD 3,000 3.00 3,000 3.00 



ПФБК ООД 

FFBH  2,000 2.00 2,000 2.00 

Агенция за приватизация  

Privatization Agency 1,800 1.80 1,800 1.80 

Стопанска и Инвестиционна Банка  

Economic and Investment Bank 1,800 1.80 1,800 1.80 

ДЗИ Банк АД 

DZI Bank 1,500 1.50 1,500 1.50 

Обединена Българска Банка АД 

United Bulgarian Bank   1,500 1.50 1,500 1.50 

МБТР 

Bank for International Commerce and Development 1,500 1.50 1,500 1.50 

Инвестбанк АД 

Investbank   1,400 1.40 1,400 1.40 

Интернешънал Асет Банк АД 

International Asset Bank   1,200 1.20 1,200 1.20 

Първа Инвестиционна Банка АД 

First Investment Bank   900 0.90 900 0.90 

Маккап Брокърс АД 

Maccap Brokers   610 0.61 610 0.61 

Банка Хеброс АД 

Hebros Bank   600 0.60 600 0.60 

Банксервиз АД 

Bankservice   600 0.60 600 0.60 

Булброкърс АД 

Bulbrokers 510 0.51 510 0.51 

Евробанк АД 

Eurobank   510 0.51 510 0.51 

Дилингова Финансова Компания  

Dealing Financial Company  

 510 0.51 510 0.51 

Акцепт Инвест АД 

Accept Invest   510 0.51 510 0.51 

Фина - С АД 

Fina – S   510 0.51 510 0.51 

Елана Трейдинг АД 

Elana Trading   510 0.51 510 0.51 

Фронтиер Финанси АД 

Frontier Finance   510 0.51 510 0.51 

Евър АД 

Ever   500 0.50 510 0.51 

Логос ТМ АД 

FBK “Logos-TM”   500 0.50 500 0.50 

Юнити инвест- 99 АД 

Unity Invest – 99   420 0.42 420 0.42 

София инвест брокеридж АД 

Sofia Invest Brokerage   340 0.34 340 0.34 

ДЗИ  

DZI 300 0.30 300 0.30 

Бета Корп АД 

Beta Corp   250 0.25 250 0.25 

Източна Финансова Къща АД 

East Financial House   200 0.20 200 0.20 

Евро-финанс АД 

Euro-Finance   10 0.01 - - 

 100,000 
100% 

100,000 
100% 



 

Общият размер на основния капитал през отчетения период не се е променил и в абсолютна стойност е в размер на 100 хил. лв. 

Разпределен е на 10,000 броя акции по 10 лв. всяка една. 

 

The entire amount of the main capital for the reporting period did not change and in its’ absolute value is equal of 100 thousands BGN. Its 

share split is of 10.000 shares h one equal of 10 BGN. 

 

 

12. ОБЩИ РЕЗЕРВИ 

 

12. COMMON RESERVES 
 

 31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

Общи резерви 

Common Reserves 

410 262 

 410 262 

 

Общите резерви са заделени съгласно изискванията на Наредба № 8 за Централен Депозитар на ценни книжа и Закона за публично 

предлагане на ценни книжа, съгласно които половината от превишението на приходите над разходите се внасят ежегодно във фонд 

‘Резервен’. 

 
The common reserves are devided according to the requirements of the Regulation № 8 on the Central securities depository and the Public 

offer of securities act in which compliance the half of the the surplus of the income over the expenses is deposed in the “Reserve” fund. 

 

13. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕЗЕРВИ  

 

13. SPECIFIED RESERVES 
 

 31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

Гаранционен фонд  

Garantee fund 

463 315 

 463 315 

 

Гаранционният фонд се формира съгласно изискванията на Наредба №8 за Централен Депозитар на ценни книжа и Закона за 
публично предлагане на ценни книжа, посредством ежегодно внасяне на половината от превишението на приходите над разходите 

във фонда, както и посредством встъпителни вноски на новоприети членове на Депозитара.  

 

The Guarantee fund is created in compliance with the requirements of the Regulation № 8 on the Central securities depository and the 

Public offer of securities act by annual deposal in the fund of the half of the surplus of the income over the expenses, as well as by initial 

payment from the new members of the Depository. 

 

 

14. КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

14. SHORT-DATED LIABILITIES 

 

 31.12.2005 

BGN’000 

31.12.2004 

BGN’000 

Задължения към доставчици и клиенти  

Liabilities to deliverers and clients 

2,074 292 

Задължения по търговия на емисия права на емитенти  

Liabilities on deal with issues of rights of issuers  

1,660 141 

Задължения по извършени услуги по плащане на дивиденти и плащане на 

облигационни емисии (лихви и главница)  

Liabilities on realization of services of payment of dividends and payment of 

bond issues ( interests and principal) 

314 94 

Задължения към инвестиционни посредници  

Liabilities to investment intermediaries 

72 53 

Търговски задължения  

Commercial liabilities  

28 4 

   

Задължения към персонала по неизползвани отпуски 

Liabilities to the employees for unused annual leave 

21 15 

Задължения към осигурителни предприятия 

Liebilities to social ssecurity companies  

6 5 

Получени аванси  

Received advances  

6 4 

Други задължения  

Other liabilities 

7 6 

   

 2,114 322 



 

 

15. ЕФЕКТИ ОТ РЕКЛАСИФИКАЦИЯТА НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ С ЦЕЛ  ПРЕМИНАВАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИ 

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ (БАЗА 2002 Г.) 
 

15. CONSEQUENCES FROM THE RECLASIFICATION OF THE FINANCIAL REPORTS UNDER THE OBJECTIF OF PASSING 

FROM THE NATIONAL ACCOUNTING STANDARDS TO THE INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS (BASIS OF 2002) 
 

Корекции на 01.01.2004 

Correction at 01.01.2004 BGN’000  

Други приходи  

Other incomes 243 получени дълготрайни активи по проект USAID 

Приходи за бъдещи периоди – дългосрочни 

Incomes for future periods – long-term incomes (243)  

   

Корекции през 2004 

Correction at 2004   

Приходи от финансиране 

Incomes from financement  (238)  

Корекции към 01.01.2005  

Corection at 01.01.2005 (5)  

   

Общо изменение  

Total change (243)  

 

Рекласификации 2004 г 

Reclassification 2004   

Други финансови приходи  

Other financial incomes (562)  

Приходи от дейността  

Incomes from the activity 562  

   

Суми с корективен характер  

Amounts with the characteristics of corrections 6  

Приходи от дейността  

Incomes from the activity (6)  

   

Разходи за бъдещи периоди  

Expenses for future incomes  (65)  

Краткосрочни вземания  

Short-term Recevaibles 65  

   

Приходи за бъдещи периоди-краткосрочни  

Incomes for future periods – short-term incomes  (4)  

Краткосрочни задължения  

Current liabilities 4  

 

 

16. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 

 

16. EVENTS AFTER THE DATE OF THE STATEMENT 
 

Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на този доклад, които да променят финансовите 
отчети към 31.12.2005 г. 
 

There are no considerable events which could modify the financial statements at the date of 12.31.2005 incurred between the day of the 

statement and the set up of this report.  

 

17. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

 

17. APPROUVAL OF THE FINANCIAL STATEMENT 
 

Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството и са подписани от негово име от: 

 

The financial statements are approved by de management board of the company and are signed by them: 

 

 

 

 

 

 

Юлиян Динков 

Yulian Dinkov 

 

Изпълнителен директор 

Chief executive director 

 

 

 

 
  



 
ДО 

АКЦИОНЕРИТЕ 

НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД 

СОФИЯ 

 

 

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД 

 

 

Отговорности на ръководството и одиторите 

 

 

Извършихме одит на баланса на Централен Депозитар АД към 

31.12.2005 година, както и на oтчета за доходите, oтчета за паричния 

поток и oтчета за промените в собствения капитал за годината, 

приключваща тогава. Отговорността за изготвянето на финансовите 

отчети се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност е 

да изразим становище по финансовите отчети на базата на извършения 

от нас одит. 
 

 

База за становище 

 
 

Oсъществихме одита в съответствие с Международните стандарти за 

одитиране (МСО), публикувани от Международната федерация на 

счетоводителите (IFAC). Те изискват да планираме и осъществим одита 

така, че да получим достатъчна увереност, че във финансовите отчети 

няма съществени грешки и пропуски. Одитът включва преглед, чрез 
спот тестове, на доказателствения материал, подкрепящ сумите, 

оповестени във финансовите отчети. Одитът включва също оценка на 

прилаганите счетоводни принципи и на съществените приблизителни 

оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното 

представяне на данните във финансовите отчети. Убедени сме, че 

одитът, който осъществихме, ни дава достатъчно основания за 

формиране на становището ни. 

 

 

Одиторско мнение 

 

 

Според нас Финансовите отчети дават вярна и честна представа за 

финансовото състояние на дружеството към 31.12.2005 година, както и 

получения финансов резултат, промяната в паричните потоци и 

измененията в собствения капитал за годината, в съответствие с 

националното счетоводно законодателство. 

 

 

София, 8 февруари 2006 г. 
 

БДО България ООД 

 

Стоянка Апостолова 

 

ДЕС, Регистриран одитор 

 

TO THE SHAREHOLDERS OF 

CENTRAL DEPOSITORY  

SOFIA 

 

 

 

REPORT OF INDEPENDENT AUDITORS 
 

 

Responsibility of the management board and of the auditors 

 

 

We have audited the balance-sheet of Central Depository at 12.31.2005, as well 

as the income statement, the cash flow statement and the changes in the 

shareholder’s equity for the year finalized on that date. Responsibility for 

prepare of the financial statements is assumed by the management board of the 

company. Our responsibility is to express an opinion on those financial 

statements based on the conducted audit. 

 

 

 

Basis for the opinion 

 

 
 

We conducted our audit in accordance with the requirements of the International 

Auditor Standards published by the International Accounting Federation. Those 

standards require a planning and a realization of the audit in a sufficient level of 

security confirming that the financial statements are not subject of human errors 

and omissions. Spot tests are included in the audit for the revision of proving 

materials supporting the amounts presented in the financial statements. The audit 

includes also estimation of the applied accounting standards with the 

approximate evaluations, realized by the management board, as well as 

estimation of the entire presentation of the data in the financial statements. 

 

 

 

 

Auditors opinion 
 

 

As to our opinion the Financial statements are representing true and fair 

demonstration of the finantial situation of the company at the date of 12.31.2005 and 

the launched financial result, the changes in cash flows and the variations in 

shareholders’ equity for the year are conform to  the national legislation 

requirement. 

 

 

София, 8 февруари 2006 г. 
 

БДО България ООД 

 

Стоянка Апостолова 

 

ДЕС, Регистриран одитор 
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