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депозитар, който продължи и през тази година ефективно и сигурно да
изпълнява функциите си на специализирана институция в страната с
ролята на национален регистър на собствеността върху безналичните
ценни книжа и сетълмент система за сделките с тези книжа, като
осъществява и дейност по администриране на ценни книжа,
включително водене на книгите за безналични акции и облигации.
Водещи направления в дейността на ЦД през 2006 г. бяха
регистрацията на настъпилите промени в капитала на дружествата
– емитенти, успешно приключване на регистрацията на увеличаване
на капитала с първично предлагане на акции на Българската фондова
борса, на търговията на дялове от договорни фондове, регистрацията
на относително значителен брой акционерни дружества със
специална инвестиционна цел, значителното нарастване на броя
на акционерните дружества, изплатили дивиденти чрез Централния
депозитар, увеличаване на вписванията при обслужване на особени
залози, учредени върху безналични ценни книжа, регистрирани при
Централен депозитар.
За отчетната 2006 година дейността на Централен депозитар
се характеризира с поетапно изпълнение и постигане на заложените
цели и приоритети в Стратегическия план за развитие на дружеството
и изпълнението на проекти, свързани повишаване на ефективността
и качеството на оказвани услуги, развитието и усъвършенстването
на информационните системи и технологии.
През втората половина на годината беше осъществен и
успешно реализиран цялостен оперативен одит на информационната
система на Депозира и одит на финансовата и счетоводната система
на дружеството, което допринесе за повишаване ефективността и
оперативността на съответните структурни звена в дружеството.
В резултат от извършените административни и информационни
одити беше изготвена и одобрена цялостната документация за
организацията и функционирането на цитираните системи.
Особено успешно беше реализирането на техническата
мисия на Международния валутен фонд в рамките на две седмици,
през които се организираха 16 работни срещи и 8 на техническоконсултативно равнище. В резултат от техническата мисия беше
изготвен подробен, обективен /реалистичен/ документ.
През 2006 г. бяха регламентирани оперативните
взаимоотношения и координация с Българската фондова борса
и Българската народна банка чрез подписване на двустранни
Споразумения.
През отчетният период Ръководството на Централен
депозитар предприе редица мерки за подобряване на организацията и
управлението на дружеството като бяха одобрени вътрешни правила
за работа на служителите в оперативните звена, усъвършенствани
бяха длъжностните характеристики на служителите, структурата
и разпределението на задълженията и контрола, беше назначен
вътрешен одитор на дружеството, беше одобрена цялостната
документация на информационните и счетоводните системи.
От особена важност за развитието и подпомагането на
дейността на Централен депозитар бяха приетите от Съвета на
директорите Правила за работа на Комитета на потребителите на
услугите на Централен депозитар.

eported 2006 witnessed some serious achievements
R
in the development of Bulgarian capital market. The
essential contribution of Central Depository in that respect should

be noted, as it continued to operate efficiently and confidently,
carrying out its functions of a specialized institution in the country
with the role of a national book-entry securities ownership registrar, operator of securities settlement system, and administrator of
securities database, maintaining records of dematerialized shares
and bonds.
Central Depository activities in 2006 were mainly focused on
registration of changes in the capital of issuing entities, successful
registration of capital increase by initial public offering of shares
on the Bulgarian Stock Exchange (BSE) and Common Funds units
trading, registration of a relatively large number of public special
investment purpose companies, provision of quality services for the
companies that paid their dividends through the Central Depository,
which increased considerably in number, as well as the increased
number of book-entries for service of special pledges over dematerialized shares registered with the Central Depository.
In the course of 2006 Central Depository operations were
marked by the phased implementation and achievement of company objectives and priorities as set out in the company’s Strategic
Development Plan. Some projects were implemented that related
to higher quality and improved efficiency of service provision, as
well as development and enhancement of the IT systems and
technology.
Overall operational audit of Central Depository IT system
was successfully completed in the second half of the year, including
also audit of the financial and accounting system of the company.
These measures contributed to increased efficiency and operational capacity of the respective company units. Resulting from the
administrative and technological audits the overall documentation
pertaining to the organization and operation of the above mentioned
systems was developed and adopted.
Particularly useful was the two-week technical monitoring
visit by a mission of the International Monetary Fund. It carried out
16 working and another 8 technical and consultative meetings. The
technical monitoring resulted in producing a detailed and unbiased
survey of Central Depository.
Central Depository operational relationships and coordination with the Bulgarian Stock Exchange and the Bulgarian National
Bank were regulated by signing of the respective bilateral Agreements in 2006.
During the reported period Central Depository management team launched a number of institutional strengthening and
corporate governance measures, including the adoption of internal
performance rules and regulations for operational staff and improved job descriptions, structuring of workload and allocation of
duties and control. A company internal auditor was employed and
all mandatory documentation for the information and accounting
systems was revised and approved.
The Operational Rules for the Central Depository Service
Users Committee adopted by the Board of Directors were of
particular importance as guidelines for further development of the
Central Depository operations.
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ейността на Централен депозитар АД беше осъществена
Д
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. През изминалата година бяха направени редица
изменения в законодателната уредба, регламентираща дейността
на всички участници в капиталовия пазар в Република България,
включително и промени, касаещи „Централен депозитар” АД. В тази
връзка, както и предвид нуждите на пазара, беше осъществено
цялостно актуализиране на Правилника на ЦД-АД и на правилата
и процедурите към него, като това обновяване в значителна степен
гарантира надеждността, сигурността и срочността на изпълнение
на задълженията и функциите на институцията през 2006г.
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 2006г. при публичното предлагане и търговия с
безналични ценни книжа и европейските изисквания и регламенти
за съответствие.
Някои от по-значимите промени в нормативната и
поднормативната уредба могат да се синтезират в следните
основни положения:
/

./,
. .,
. 86 2006 .
• В главата за Централен депозитар най-съществената
законодателна промяна е свързана с изменението на чл. 128 и 129
от ЗППЦК, с което е възстановено изискването за минимален праг
на акционерно участие от 34 % за Министерство на финансите и
Българска народна банка в капитала на Централен депозитар АД,
както и изискването за наличието на поне един представител за
всяка от двете институции в Съвета на директорите на ЦД АД.
• Посредством същото изменение и допълнение на
ЗППЦК бяха въведени по-високи прагове по отношение на
имуществените санкции при ангажиране на административнон
аказателната отговорност на лица, нарушили разпоредбите на
ЗППЦК и в частност на Глава девета от ЗППЦК.
. .
68
22.08.2006 .
,
12 ( 12) „
”



he activity of Central Depository AD was carried out in
T
compliance with the corresponding legal framework,
i.e. the regulations of Chapter 9 of the Law on Public Offerings of

Securities and the respective secondary legislation on its application,
the Central Depository AD Rules and Regulations and its pertaining
procedures, the provisions of the Financial Supervision Commission
Act in its capacity of a regulating and supervising institution, and the
internal rules and procedures of Central Depository AD.
Elaborated for the Central Depository AD operation the legal
framework established solid and applicable legal grounds for smooth
functioning and implementation of entrusted operations and tasks.
The reported year witnessed several changes in the legal framework
regulating the activities of all participants in the capital market in the
Republic of Bulgaria, inclusive also of amendments with regard to
Central Depository AD. In line with the above mentioned and in view
of the current needs of the market, in 2006 the Central Depository
AD Rules and Regulations with their pertaining rules and procedures
were subject to extensive update to ensure considerably improved
reliability, safety and promptness in performance of its institutional
responsibilities and functions.
The measures undertaken to change and update effective
legal regulations and secondary legislation (i.e. Central Depository
rules and procedures) were provoked by the capital market
development in 2006, especially in public offering and trade with
securities and by compliance to the European requirements and
regulations.
The most significant changes in the legal framework and
secondary legislation could be summarized as follows:
Recently adopted Amendments and Supplements to
Law on Public Offering of Securities (LPOS), promulgated SG
Nr. 86/2006, were of primary importance for the operations of
the Central Depository.
• The most significant legislative change was related to the
amendments of Art. 128 and Art. 129 of the LPOS in its chapter
with regard to the Central Depository. They reinstated the minimum
required stakeholders participation of 34 % by Ministry of Finance
and Bulgarian National Bank in Central Depository AD capital and
also the requirement for presence of at least one representative
of each one of these institutions on Central Depository AD Board
of Directors.
• Those amendments and supplements to LPOS introduced
provisions for higher material sanctions when administrative-penal
liability is imposed against persons who violated the provisions of
the LPOS and its Chapter Nine in particular.
In consideration of the Financial Collateral Arrangements
Act, promulgated in SG Nr. 68, dated 22 Aug. 2006, the Central
Depository developed and adopted a supplement to Procedure
12 (P12), i.e. “Subsequent Financial Collateral Arrangements
Act Provisions”

ЦЕНТРАЛЕН central
ДЕПОЗИТАР ад depository ad

НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ НА LEGAL FRAMEWORK FOR CENTRAL
ДЕЙНОСТТА НА ЦД ЗА 2006 г. DEPOSITORY ACTIVITY IN 2006

роцедурата позволява регистрацията на финансови
П
обезпечения чрез предоставяне на залог или
посредством прехвърлителни договори, за лицата изрично
изброени в цитирания закон. Процедурата урежда също така и
условията за реализиране на обезпеченията, както и прехвърляне
на съответните вземания по договорите. Като цяло тя позволява
на страните по договора да разполагат с достатъчно свобода на
договаряне, но същевременно налага един необходим минимум
от изисквания за задължителни реквизити по договора, които
да позволят коректното му отразяване в системата на ЦД АД
и надлежното регистриране на визираните в него книжа като
предмет на обезпечение по такъв договор.
8

.
В чл. 38, ал. 1 залегна изискването плащанията на
дивиденти, лихви и главници по емисии на публични дружества и
на емитенти на дългови ценни книжа да бъдат извършвани само
през системата на ЦД АД. Тази разпоредба предполага, както поголяма сигурност за акционерите във визираните дружества, но
и възможност за Комисията за финансов надзор да контролира
дейностите по плащанията посредством правомощията, с които
разполага спрямо ЦД АД по смисъла на чл. 139 от ЗППЦК.
Същевременно със същото изменение и допълнение, в
Наредбата беше приета нова Глава пета: „Административнонаказателни разпоредби”. Съгласно новосъздадения чл. 50,
нарушенията на разпоредбите на наредбата се обвързват
с наказанията, залегнали в чл. 221, ал.1 от ЗППЦК, докато
процедурата по обжалването на наказателните постановления,
издадени по силата на Глава пета, се обжалват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.

.
Цялостната преработка на Правилника и на Процедурите
към него се организира в продължение на повече от шест
месеца и протече в сътрудничество с членовете на ЦД АД,
както и с участници на капиталовия пазар, чиито предложения
бяха взети под внимание и в голямата си част отразени в
новите варианти, както на Правилника, така и на Процедурите.
Този продължителен процес, позволи да бъдат оптимизирани
всички Процедури, разпоредбите да бъдат съобразени с всички
валидни към момента на приемането законови и подзаконови
действащи нормативни актове и същевременно предостави
на заинтересованите лица обновени бланки и формуляри,
свързани с различните дейност и услуги предоставяни от ЦД АД.
Измененията са в сила от 01.01.2007г.

or persons listed explicitly in the mentioned act, this
F
procedure provided opportunity for registration of financial
collateral arrangements either by pledging or by ownership transfer

contracts. That procedure elaborated also the terms for effecting
the collateral arrangements and conditions for transfer of respective
receivables that pertain to transfer contracts. Although it allowed
contractual parties sufficient freedom to negotiate, the procedure
also imposed an obligatory minimum standard of requisites for the
collateral arrangement in order to ensure its accurate registration in
the Central Depository AD system and due registration of securities
subject to the same collateral arrangement.
An amendment and a supplement to Ordinance Nr. 8
with regard to the Central Depository were adopted at the end
of reported period.
Its Art. 38, Para 1 stipulated that payments of dividends,
interests and principal on issues of public companies and also to
issuers of debt securities shall be executed only through the system
of the Central Depository AD. Although the presumption of the
adopted ordinance was higher assurance to shareholders in public
companies, it was also an opportunity for the Financial Supervision
Commission to supervise payments through its legal power over the
Central Depository as provided for in Art.139 of LPOS.
Together with the adoption of mentioned amendment and
supplement, a new Chapter Five: Administrative Penal Provisions,
was adopted in the Ordinance. In adherence to the newly introduced
Art. 50, violations of Ordinance provisions were to be sanctioned
according to provisions of Art. 221, Para 1 of the LPOS, while the
appeal against sanctions issued on the grounds of Chapter Five
should be lodged on the grounds of the Administrative Violations
and Sanctions Act provisions.
In parallel to the amendments of legal framework Central
Depository developed and adopted with a resolution of the Board
of Directors its completely revised Rules and Regulations and
all ensuing Procedures.
The complete revision of the Rules and Regulations and
their respective Procedures was completed within six months
and it involved cooperation of Central Depository AD members
and the active input from participants in the capital market. Their
recommendations were taken into consideration and most of them
became an integral part of the revised Rules and Regulations and
the ensuing Procedures. The continuous revision process ensured
the optimization of all Procedures and took into consideration all
currently effective primary and secondary legislation. It provided
the interested parties with revised forms and document templates
suitable to meet the needs of various activities and services provided
by the Central Depository AD. The amendments came into force as
of 1st January 2007.
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рез 2006 год. дейността на отдел Регистри беше
П
насочена към поддържане на актуален регистър
на дружествата с безналични ценни книжа и предлагане на

нови услуги. За целта основно място в рабoтата на отдела бе
отделено на актуализиране на процедурите и приложенията към
Правилника за работа на ЦД АД, относно регистрация на нови
емисии и за регистрация на промени в регистрите. С това се
целеше, както да се подобри работата на отдела така и да се
улесни работата на дружествата - емитенти.

n 2006 the principal activity of Register Department
I
was focused on maintenance of up-to-date register
of public companies and new services provision. In line with

that priority, a key task was the revision of Central Depository
AD procedures and addendums to its operational Rules and
Regulations relevant to new issue of securities and to registration of changes in the registers. The measure aimed to improve
Department operations and to facilitate the companies – issuers
of securities.

Само за 2006 год. в регистъра на ЦД бяха регистрирани
Central Depository Register Department registered 96 new
емисиите на 96 нови акционерни дружества и 49 облигационни shareholding companies’ issues and 49 bond issues only in 2006.
емисии.
The registration of new securities issues was performed
Регистрацията на емисиите на новите емисии бе within the legal time frame and in adherence to the requirements as
извършена в нормативно установените срокове и при спазване outlined in the companies’ statutes and the Central Depository Rules
на изискванията, определени в уставите на дружествата и and Regulations.
правилника на ЦД.
Central Depository Register continued registration of shares
В регистъра на ЦД продължи регистрацията на емисии issued by mutual funds after they had been licensed for conduct
дялове на договорни фондове, след лицензирането им от of business by the Financial Supervision Commission. In 2006 the
КФН. За 2006 год. в регистъра бяха регистрирани емисиите securities issues of 21 mutual funds were registered by the Register.
на 21 договорни фонда. Запази се и наложената от 2005 год. Also, the established in 2005 trend of growing number of issues by
тенденцията за увеличаване на броя на регистрираните емисии the special investment purpose companies continued and strengthна дружества със специална инвестиционна цел. ened in 2006.
Освен регистрирането на нови емисии безналични ценни
книжа в регистъра се отразяваха и промени настъпили в капитала
на дружествата - емитенти. В регистъра бяха регистрирани
промени в емисиите на 151 дружества, които увеличиха капитала
си с издаване на нови акции, от тях 53 публични дружества
увеличиха капитала си с придобиване на нови акции, чрез
записване на емисия права. Увеличение на капитала с промяна на
номиналната стойност на акциите регистрираха 11 дружества.
През изтеклата година успешно приключи регистрация на
увеличение на капитала с първично предлагане на акции на БФБ.
По тази процедура приключи регистрация на увеличението на
капитала на “Химимпорт”АД и “Монбат”АД на извънборсов пазар
и на “Адванс Екуити”АД и “София комерс заложни къщи”АД на
пода на БФБ. Увеличение на капитала със записване на права
в регистъра на ЦД АД се регистрира и промяна в капитала на
“ЦКБ”АД, “Топливо”АД, “Синергон холдинг”АД и др.

Except registration of new issues of book-entry securities the
register also made records of current changes in equity capital of issuer companies. Thus, changes in securities issues of 151 companies
were registered for their capital increase by new issues, 53 of them
being public companies that raised their share capital by acquisition
of new shares, by issue of rights; 11 companies registered capital
increase by change of their shares’ par value.
Registration of capital increase by initial public offering of
securities on the Bulgarian Stock Exchange (BSE) was successfully carried out throughout the reported year. In adherence to this
procedure capital increase was registered over the counter for
Chimimport AD and Monbat AD as well as on the floor of the BSE for
Advance Equity AD and Sofia Commerce Zalozhni Kashti AD. Central
Cooperative Bank AD, Toplivo AD, Sinergon holding AD and other
companies registered their capital increase by issue of rights in the
Central Depository Register.

The amendment of Article 38 in Ordinance Nr. 8 on operation
	Промяната в чл.38 от Наредба №8 за дейността на ЦД,
за изплащане на дивиденти, лихви или главници по облигационни of Central Depository, with regard to payment of dividends, interests
емисии увеличи значително броя на дружествата, които or principals on bond issues resulted in considerable increase of
извършиха плащанията си чрез системата на ЦД АД. До края на the number of companies that carried out their respective payments
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2006 год. 32 дружества изплатиха дивидентите си и 11 дружества through the system of Central Depository AD. By end of reported 2006
извършиха плащанията на лихви и главници по облигационите some 32 companies paid their dividends and another 11 ordered payси заеми. ments of interests and principals under their bond loans.
В регистъра продължиха да се регистрират и
прехвърляния на акции от сметка на държавата по сметка
на акционери получили акции като обезщетение по чл.18
от ЗПСК. През 2006 год. в регистъра по този ред бяха
прехвърлени акции от емисиите на
120 дружества.

Also, the Register Department continued registering share
transfers of indemnity received shares under Art. 19 of the Privatization
and Post-privatization Control Act from the state account into entitled
shareholders’ accounts. In adherence to the same provision in 2006
the ownership of shares issued by 120 companies was transferred
in the register.

До края на 2006 год. в отдела бяха издаде 245
индетификационни кодове (ISIN) на дружества с безналични
и налични ценни книжа, в т.ч. 119 за акции на дружества, 49
за облигационни емисии, 21 за емисии дялове на договорни
фондове, 53 за емисии права при увеличение на капитала
и 3 за емисии при първоначално увеличение на капитала
на БФБ. Тази услуга бе въведена в началото на 2005 год. и
значително улесни дружествата, които подаваха заявления
за регистрация на емисиите си в ЦД.

By the end of 2006 the Department issued 245 identification
codes (ISIN) to companies holding dematerialized shares and physical
securities, including 119 codes for companies’ shares, 49 for bond
issues, 21 for unit issues of common funds, 53 for rights issues for
capital increase and 3 for initial public offering issues on the BSE.
That service was introduced in the beginning of 2005 to the benefit
of companies that submitted applications for registration of issues of
securities at the Central Depository.

Поддържането на актуален регистър на ценни
книжа дава възможност на регистрираните дружества
с безналични ценни книжа да получават справки по
регистъра и извадки от акционерните книги. За 2006 год.
от регистъра на ЦД АД бяха изготвени 1 995 броя книги на
акционерите/облигационерите и справки за прехвърлянията
по емисии акции/облигации. Справките се изготвят съобразно
изискванията на дружествата – емитенти: актуални към
определена дата и във формат, които да улесни работата
им. За по-оперативно получаване на справки, дружествата
- емитенти започнаха да полват предоставената услуга от
ЦД АД, за получаването на справки по интернет. За 2006
год. чрез интернет страницата на ЦД АД справки са получили
304 дружества - емитенти, които са получили 416 акционерни
книги и 61 книги на облигационерите.
През изминалата година при работата с дружествата –
емитенти, ЦД АД се опита да ползва опита на инвестиционните
посредници при регистрацията на емисии ценни книжа,
регистрацията на промени по регистрите и при получаване
на справки от регистъра. За целта ЦД АД промени част от
процедурите си и даде възможност на ИП да обслужват
емисии ценни книжа, съгласно сключените договори между
ИП и дружеството - емитент.

The maintenance and support of up-dated register provide
member companies, holders of book-entry securities, with the opportunity to receive reference information from the register and excerpts
from shareholders’ registry. In 2006 the Department produced on
members’ request 1,995 shareholders’/debenture holders’ registries
and information references for transfers of share/bond issues. These
references are produced in conformity with the specific requirements
of issuing companies, i.e. they are updated as of a requested date
and their format is tailored to their operational needs. The company
issuers started using the service provided by Central Depository AD
for online receipt of some reference documents in order to save time
on reference documents processing. Through Central Depository
internet site in 2006 some 304 companies received their necessary
references online; that totalled up to 416 shareholders’ and 61 debenture holders’ registries.
While providing service to companies-issuers of securities,
the Central Depository AD endeavoured to make use and benefit in
particular from the experience of the investment intermediaries in
share issues registration, in registration of changes in the registries
and in producing reference excerpts from company registers. Hence,
Central Depository AD changed part of its procedures and provided
investment intermediaries with the opportunity to service some securities issues that should be subject to contract between the investment
intermediary and Issuer Company.
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за редуциране обема на търговия през 2006г.
n grounds of 2005 parameters in 2006 the forecasts for reduced
Пзарогнозите
в сравнение с 2005г., но със запазване на тенденцията Ovolume of trade but steady trend for increase in the future
повишаването му в дългосрочен план се сбъднаха. came true.

Лекият спад по отношение на броя на осъществените
сделки и прехвърлените ценни книжа, логично може да се обясни
с липсата на търгови предложения за приватизация на атрактивни
акционерни дружества с държавно участие, както и на „укротяване”
темпа при търговията на дялове от договорни фондове.
Основание за така направените изводи, дава следната
статистика: приключените сделки от Централен Депозитар АД за
2006г. са 237 177, от които сключените на пода на БФБ са 213 599,
а извънборсовите прехвърляния – 23 578 броя.

The slight drop in the number of securities transactions and transfers
could logically follow the absence of tender offers for privatisation
of attractive shareholders’ companies with government participation and also it may be due to “taming” the rates of mutual funds
allotments trade.
These conclusions are based on the following statistics: in 2006
Central Depository AD executed the settlement of 237 177 transactions and 213 599 of them were traded on the floor of BSE while the
number of the OTC transfers was 23 578.

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ/TRANSFERS
ГОДИНА/
YEAR

БОРСОВИ/STOCK
EXCHANGE

извънБОРСОВИ/

OTC

ОБЩО/
TOTAL

2004
2005
2006

124959
259193
213599

12586*
25070*
23578*

137545
284263
237177

* Извънборсовите прехвърляния не включват * The OTC transfers do not include transfers related to inheritance
трансферите от наследства, дарения и прехвърляния от ownerships, sponsorships and also transfers from investment
собствена към клиентска подсметка при посредник intermediary’s account to a client’s sub-account.
Съответно броят на прехвърлените ценни книжа за
2006 г. е общо 1 249 544 539, от които 766 094 870 броя са
прехвърлените чрез борсови, а 483 449 669 чрез извънборсови
сделки.

In 2006 the total number of transferred securities was respectively
1 249 539, while 766 094 870 of them were transferred through the
BSE and the remaining 483 449 669 were transferred through OTC
transactions.

ПРЕХВЪРЛЕНИ ЦЕННИ КНИЖА/TRANSFERRED SECURITIES



ГОДИНА/
YEAR

БОРСОВИ/STOCK
EXCHANGE

извънБОРСОВИ/OTC

ОБЩО/
TOTAL

2004

1423931476

631822326

2055753802

2005

824025443

343420959

1167446402

2006

766094870

483449669

1249544539
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а разлика от търговията с ценни книжа и компенсаторни
З
инструменти, при търговията с права от акционерно
участие и записването за упражняване на същите, картината

беше съвсем различна – наблюдаваше се растеж, чийто темп
беше в пъти. Сключените сделки за търговия с права на пода на
БФБ през изминалата година са 4 502, като прехвърлените права
са 95 829 981 бр.
Изтичането на срока за търговия на инвестиционните
бонове, твърде малкият брой на дружества с държавно участие в
процес на приватизация, както и значително по-малкият обем от
компенсаторни инструменти в обращение, поставиха началото на
периода, в който броят на сделките, при които обект на търговия са
били компенсаторни инструменти, ще бъде все по-малък. Така, за
2006г. този брой падна до 15 866 сделки, а прехвърлените чрез тях
непарични средства – 267 283 799. Съответно сделките за продажба
на държавно участие срещу компенсаторни инструменти – 180 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 68.085.368 лв., а извършените трансфери в
полза на държавата бяха 742 бр.
Продължаващият процес на окрупняване на акционерния
състав на болшинството от „големите” емитенти, оказа макар
и косвено своето въздействие върху обема на извършените
операции от регистрационните агенти във връзка с процедурите по
унаследяване на ценни книжа и най-вече върху тези за издаване
на дубликати на депозитарни разписки. За периода бяха издадени
19 973 дубликата, а броят на трансферите вследствие на обработени
наследства възлиза на 10 028.

ГОДИНА/
YEAR
2004
2005
2006

ompared with trade with securities and compensatory
C
instruments, trade with subscribers’ issues of rights and
their registration presented a completely different picture - growth

rates in hundreds of per cents were observed. Concluded transactions with rights on BSE floor in 2006 were 4 502, while transfers of
rights amounted to 95 829 981.
The expired term for eventual investment vouchers trade,
the limited number of companies with government participation
for privatization and also largely exhausted marketable volume of
compensatory instruments marked the beginning of a period with
continuously declining number of transactions with compensatory instruments. Thus, in 2006 their number dropped down to 15
866 transactions, whereas non-monetary assets transferred by
compensatory instruments transactions amounted to 267 283 799.
Accordingly, transactions concluded for sale of government share in
exchange for settlement with compensatory instruments were 180.
Registration of payments by physical persons and legal entities to government agencies executed in compensatory instruments
and privatization vouchers continued. The nominal value of those
transactions amounted to 68 085 368 BGN, while transfers executed
in favor of the state totaled up to 742 in number.
Continuing consolidation of shareholders’ structure of most
of the “large” issuers influenced, though indirectly, the volume of
the registration operations by agents related to procedures for inheritance of securities and in particular to procedures for issuance
of depository receipt duplicates. Throughout the reported period
some 19 973 duplicates of depository receipts were issued, and
the number of transfers resulting from processed patrimonies came
up to 10 028.

СДЕЛКИ С ОБЕКТ НА
РЕГИСТРИРАНИ ПЛАЩАНИЯ
ТЪРГОВИЯ КИ/REPORTED С КИ КЪМ ДЪРЖАВНИ ИНTRANSACTIONS OF
СТИТУЦИИ/COMPENSATORY
COMPENSATORY
INSTRUMENTS PAYMENTS
INSTRUMENTS TRADE
TO GOVERNMENT AGENCIES
50079
44331
15866

В заключение може да се направи извода, че стойностите
на показателите за 2006г. не са изненада за никого, а тези които
отразяват най-реално и адекватно развитието на Капиталовия пазар
- броят на осъществените сделки, е доказателство за възходящата
линия на развитие. В отговор на по-скептичните критици, за които
изминалата година е била знак за низходящ тренд, може смело да
се заяви, че показателите от 2006г. отразяват реалното състояние
на пазара и респективно на отдел „Сетълмент”, защото стойностите
за 2005г. (абсолютният максимум до момента) са повлияни от
редица субективни фактори и зародилата се във връзка с тях
еуфория, които през 2006г. почти липсваха.

708
853
740

ТРАНСФЕРИ ОТ
НАСЛЕДСТВА/
PATRIMONY
TRANSFERS

ДУБЛИКАТ НА
ДЕПОЗИТАРНА
РАЗПИСКА/
DEPOSITORY
receipt
DUPLICATES

3967
16917
10028

26740
41298
19973

To recapitulate, the indicators’ values for 2006 are not a
surprise and the indicators that most adequately and realistically
reflect the capital market development, i.e. the number of executed
transactions, indicate a rising trend. In response to more prejudiced
critics, who might assess and consider the reported year as showing
a downward trend, it should be clearly stated that 2006 indicators
reflected the real status of the market and, respectively, the status
of the Settlement Department, because the figures for 2005 (that
appeared to be the absolute maximum registered so far) were influenced by a number of subjective factors and their resultant euphoria,
while in 2006 these almost disappeared.
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рез 2006 г. дейността на отдел “Особени залози” беше
П
осъществена в съответствие с изискванията на Закона
за особените залози, Правилника за устрайството и дейността на

Централния регистър на особените залози към Министерството на
правосъдието и Вътрешните правила за работа на отдела.
От извършеният преглед на дейността на отдела може
определено да се обобщи, че през 2006 г се забелязва значително
увеличаване на броя на извършените вписвания на договори за
особени залози в регистъра, свързани с учредяване, заличаване
или изменения по залога, като техния брой достигна до 373
вписвания.
В резултат от извършването на дейността по обслужването
на особените залози , учредени върху безналични ЦК, регистрирани
в ЦД бяха издадени над 400 броя удостоверения за вписани
тежести от регистъра за особените залози за годината.
През изминалата 2006 г. бяха извършени 79 броя
блокирания на ценни книжа, във връзка с вписване на особен
залог, като по искане на собственика на акции са издадени 60 броя
удостоверения за блокиране на акции.
Значителен ръст беше отчетен от отдела при изпълнението
/ налагането / вдигането / на запорни съобщения и произтичащите
от тях действия, като техният брой достигна до 167 за годината.

10

n 2006 Special Pledges Department operated in conI
formity with the requirements of the Registered Pledges
Act, the Rules and Regulations of the Special Pledges Registry

(SPR) at the Ministry of Justice and also the internal operation
rules of the Department.
On review of the Department operations, we might
conclude that in 2006 a significant increase in the number of
posted pledge contracts was registered in the registry, related to
establishing, acquittal or change of a pledge. They amounted to
373 entries.
As a result of servicing special pledges established over
dematerialized securities on record in the Central Depository
through the reported year over 400 certificates for posted pledges
on record in Central Depository Special Pledges Registry were
issued.
In 2006, there were 79 blockings executed on securities related to posted special pledges, and some 60 certificates
of blocked securities were issued at the request of owners of
securities.
The Department reported significant increase of notifications for execution/release of pledge attachments, and the respective relevant actions. Their number totaled 167 for the period.

ЦЕНТРАЛЕН central
ДЕПОЗИТАР ад depository ad

РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 2006 REPORT ON DEVELOPMENT AND IMИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПРЕЗ 2006 . PROVEMENT OF THE INFORMATION SYSTEM
ай-значими и съществени действия и мерки бяха
Н
предприети през 2006 год. в областта на изпълнението и
реализацията на проекти, свързани с развитието и усъвършенстването

на информационната система и сигурност на Централен депозитар.
Основните дейности и проекти през годината в тази сфера са
следните:
•	Най-големия успешен ИТ проект за годината безспорно
е проекта за въвеждане на IBAN. Този проект наложи сериозни
преработки на основни процедури и разработка на нови. Въпреки
кратките срокове и напрегнат график ЦД се справи отлично и с това
предизвикателство;
•	Изграждане и стартиране на пълнофункционален резервен
център в сградата на БНБ. Осъществен на база споразумението
с БНБ и осигурен с помощта на резервни FTP, Application и DB
сървъри. Това дава възможност системите на ЦД да продължат да
функционират дори след пълно отпадане на техниката на ул.”Три
Уши”;
•	Разработки на модули и интерфейси на системата ЕКСТРИ
съвместно с КФН и БФБ. Проект анонсиран като нова стъпка в
обслужване на емитентите;
•	Разработка на система за генериране на новите
статистически форми за БНБ/ЕЦБ;
•	Развиване функционалността на сетълмент системата
във връзка с обслужване на увеличение на капитала на емитенти
обслужвани от ИП.
•
Миграция на оперативните системи за ТРЗ, личен състав
и счетоводство от остарелите DOS към съвременна интегрирана
Oracle базирана система сертифицирана по МСС;
•	Разработка и внедряване на интерфейс м/у системата на ЦД
и ел.банкиране (Мултикеш) на HVB Biochim. Промяна на цялостната
процедура по изплащане на дивиденти и лихви с помощта на ТБ;
•
Стартиран проект за миграция на основната система
от Oracle 9i към Оракъл 10i, като част от проекта е и частично
обновление на техниката.
•	Разработка на интерфейс за достъп до системите на ЦД
базиран на съобщения. (Работещ в реално време). Системните
тестове с Банксервиз и Мултимедия са приключени успешно.
В момента се провеждат операционни тестове. През 2007 ще
пристъпим към поетапна миграция на всички ползватели;
•	Проект за разработка на нов дизайн и функционалност на
WEB страницата на ЦД. Проект в напреднала фаза и краен срок
04.2007 г.
Накрая но не на последно място може да се отчете, че беше
регистрирана тенденция за повишаване на текущата оперативна
дейност за периода. В тази област спокойно може да се обобщи,
че годината е повече от успешна. В подкрепа на тази констатация
е факта, че през годината бяха обработени над 10000 входящи
документа и 3700 изходящи, което прави средно около 60 документа
дневно.
Въпреки, че обема на търговията през годината отбеляза
спад, ЦД много успешно успя да го компенсира с увеличени приходи
от дейността на отдел „Регистри” от регистрации, увеличения на
капитала и от предоставяне на други услуги на инвестиционните
посредници и на емитентите за 2006 г.

n 2006 the most significant and essential activities and meaI
sures were undertaken in the area of project implementation
that concerned the development and improvement of the Central

Depository information system and security. To that purpose the main
activities and projects during the year were as follows:
•
Undoubtedly the most successful IT project for the reported
year was the introduction of IBAN. The project imposed serious
overall revision of the basic procedures, as well as the development
of new ones. Despite the tight deadlines and the busy schedule
of its team, Central Depository dealt successfully with that challenge.
•
Building-up and launching of a fully operational stand-by
center on location at the Bulgarian National Bank. It was accomplished based on the agreement with the Bulgarian National Bank
and fully secured by the stand-by FTP, Application and DB servers
available. That enables Central Depository systems’ continued
operation even in case of full decommissioning of equipment on
“Tri ushi” location;
•
Development of „EXTRI” modules and interfaces in cooperation with FSC and BSE. The project was launched as a step
for new service provision to issuers;
•
Development of new statistical forms generation system
for BNB/ECB;
•
Advancing settlement system functionality to maintain capital increase of issuersserviced by the investment intermediaries.
•
Migration from the out-dated DOS payroll, Human Resources & accounting systems to Oracle-based contemporary
integrated system certified for compliance with the International
Accounting Standards (IAS);
•
Development and adoption of interface between the Central
Depository system and the “Multicash” electronic banking system
of HVB Biochim. Change of the entire procedure for payment of
dividends and interests through the Commercial Banks (CB);
•
Started the project for main system migration from Oracle
9i to Оracle 10i, inclusive of partial replacement and renovation of
technical equipment.
•
Interface development for access to Central Depository
systems based on notifications (real-time operation). The joint
system tests with Bankservice and Multimedia were completed
successfully. The operational tests are currently in progress. A
phased migration of all users will be started in 2007.
•
New Central Depository website design and functionality
project. The project deadline is April 2007 and its last stage is in
progress.
Last but not least, it is worth mentioning that through the
period the current operational workload was distinctly increased. The
reported year was more than successful in that area. In support of the
afore-said, over 10,000 incoming and 3,700 outgoing documents were
processed, totalling to a daily circilation of about 60 documents.
Although volumes of trade marked decrease, Central Depository balance was successfully maintained in 2006 by increase
of Register Department revenue from registration, capital increase
and other services provided to both the investment intermediaries
and the issuers.
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Финансови отчети FINANCIAL STATEMENTS AT
към 31.12.2006 31 DECEMBER 2006
тчет з

БАЛАНС BALANCE
SHEETS

INCOME STATEMENTS

к

31.12.2006 . aS at 31.12.2006

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
INCOME STATEMENTS

31.12.2006
BGN’000

NOTES
NOTES/

31.12.2006 31.12.2005
BGN’000

BGN’000

Operating income (from core activities)

4

2,181

2,285

Operating expenses

5

(1,729)

(1,783)

452

502

-

-

452

502

Нетни приходи от дейността
Net profits from activities
Net income from financing
Нетна печалба/загуба преди финансови
операции
Net profit/loss before financial operations
/
Income from financing
Печалба (загуба)
Profit (Loss)
Дора Аврамова / Dora Avramova
Директор на Director
Дирекция “Финансово “Financial&Administrative
административна” ” Department

27
479

17
519

Мариела Ненова - Амар Mariela Nenova - Amar
Председател на Chair
СД BoD

31.12.2005
BGN’000

АКТИВИ
ASSETS
Дълготрайни активи
Long term assets
Long-term tangible assets
Long-term intangible assets
Long-term financial assets

6

106

117

7

-

1

8

42

43

148

161

9

4,157

3,386

10

135

59

4,292

3,445

4,440

3,606

Краткотрайни активи
Current Assets
Cash and cash equivalents
Short-term receivables

Всичко активи
Total Assets

Заверил Certified by
Стоянка Апостолова Stoyanka Apostolova
БДО АКЕРО ООД BDO Akero ood
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БАЛАНС BALANCE
SHEETS
к

31.12.2006 . - п од

ОТЧЕТ ЗА CASH FLOW
ПАРИЧНИЯ ПОТОК STATEMENTS

БЕЛЕЖКИ
NOTES

31.12.2006
BGN’000

31.12.2005
BGN’000

КАПИТАЛ И ПАСИВИ
EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES
Капитал и резерви
Equity capital and reserves
Акционерен капитал
Shareholders capital
Общи резерви
Common Reserves
Други резерви
Other Reserves
Резултат от текущия период
Result of the current period

Краткосрочни задължения
Short – term liabilities

Всичко капитал и пасиви
Total Equity capital and Liabilities
Дора Аврамова / Dora Avramova
Директор на Director
Дирекция “Финансово “Financial&Administrative
адмонистративна” ” Department
Заверил Certified by
Стоянка Апостолова Stoyanka Apostolova
БДО АКЕРО ООД BDO Akero ood

31.12.2006
BGN’000
н
Net profit

479

31.12.2005
BGN’000
519

:
Adjusted with:
11

100

100

12

670

410

13

725

463

14

Amortization
Changes in Current Assets
Changes in Current Liabilities and Adjustments

52

88

(76)

14

352

1,792

807

2,413

479

519

П
Cash flow provided by core activities

1,974

1,492

Cash flow provided by investing activities

(39)

(95)

П
Cash flow provided by financing activities

3

-

771

2,318

3,386

1,068

4,157

3,386

Краткосрочни пасиви
Current liabilities

14

ЪМ 31.12.2006 . AS AT 31.12.2006

ение aS at 31.12.2006 - continuation

2,466

2,114

2,466

2,114

4,440

3,606

Мариела Ненова - Амар Mariela Nenova - Amar
Председател на Chair
СД BoD

Net Cash Flows
Cash and cash equivalents at beginning of year
Cash and cash equivalents at end of year
Дора Аврамова / Dora Avramova
Директор на Director
Дирекция “Финансово “Financial&Administrative
адмонистративна” ” Department
Заверил Certified by
Стоянка Апостолова Stoyanka Apostolova
БДО АКЕРО ООД BDO Akero ood

Мариела Ненова - Амар Mariela Nenova - Amar
Председател на Chair
СД BoD
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ОТЧЕТ ЗА SHAREHOLDERS’
СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ EQUITY STATEMENTS

БЕЛЕЖКИ КЪМ NOTES TO THE
ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ FINANCIAL STATEMENTS
31.12.2006 . As at 31. 12. 2006

31.12.2006 . As at 31. 12. 2006.

Акционерен
капитал
BGN’000
SHAREHOLDERS
CAPITAL

Салдо на 31.12.2005
Balance on 31. 12. 2005

100

Разпределение на печалбата
Distribution of Profits

ОБЩИ
резервИ
BGN’000
COMMON
RESERVES

сПЕЦИАЛИЗИРАНИ
РЕЗЕРВИ
bgn’000
SPECIFIC
PROVISIONS
RESERVES

519

1,492

260

259

(519)

-

479

3

100

670

Дора Аврамова / Dora Avramova
Директор на Director
Дирекция “Финансово “Financial&Administrative
адмонистративна” ” Department

16

Общо
BGN’000
TOTAL

463

Други изменения в собствения капитал
Other equity changes
Салдо на 31.12.2006
Balance on 31. 12. 2006

Печалба
(загуба)
BGN’000
PROFIT
(LOSS)

410

Превишение на приходите
над разходите през 2006г.
Surplus of revenues over
expenditures in 2006

Заверил Certified by
Стоянка Апостолова Stoyanka Apostolova
БДО АКЕРО ООД BDO Akero ood

725
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479

3

479

1974

Мариела Ненова - Амар Mariela Nenova - Amar
Председател на Chair
СД BoD

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Централен Депозитар АД, София е единствено и уникално
по рода 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.

1. COMPANY PRESENTATION
Central Depository AD, Sofia, established in 1996, is a company
unique in functioning. The Company was registered by Resolution Nr.
1/29.08.1996 of Sofia City Court, Company Division, under company
file Nr. 109211 of 1996 court register. The capital of the association
amounts to 100, 000 BGN.

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”. За България през 2006 г. е
приложима рамката на МСС, база 2005 г.
Ръководството представя своя финансов отчет към
31.12.2006 г., изготвен в съответствие с Международните
счетоводни стандарти (МСС, база 2005)., което е и в съответствие
с Националното счетоводно законодателство.
Финансовите отчети са представени в български лева
(BGN), тъй като основните операции са в тази валута.

2. FINANCIAL STATEMENTS - LEGAL
GROUNDS
The International Financial Reporting Standards (IFRS) adopted
by the European Commission are applicable in the Republic of Bulgaria.
The International Financial Reporting Standards (IFRS) are adopted by
the Council of Ministers by proposal of Minister of Finance, and subsequently promulgated in the State Gazette. The applicable IAS framework
for Bulgaria in 2006 was basis year 2005.

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.
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.

The Board of Directors (BoD) submitted its financial statements
as of 31 December 2006, prepared in compliance with the IAS (IAS,
basis year 2005), and also in accordance with the national accounting
legislation.
These Financial Statements are presented in BGN, as the major
transactions were executed in this currency.
3. SUFFICIENT ACCOUNTING POLICIES
THE EFFECTS OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES ( IFRS 21)
In adherence to the requirements of the Bulgarian legislation
the Company keeps its accounting books and ledgers in Bulgarian leva
(BGN). Being fixed to the Euro, the exchange rate of the Bulgarian lev
is 1 EUR = 1.95583 BGN. The Financial Statements are drawn up in
thousands of Bulgarian leva.
Transactions denominated in foreign currency are initially posted in the accounts translated in Bulgarian leva at the official
exchange rate of the Bulgarian National Bank (BNB) in effect at the
transaction date.
The foreign currency monetary and non-monetary items are
recorded in the Annual Financial Statements and in the Interim Financial
Statements, as follows:
- monetary assets and liabilities denominated in foreign currency
are translated at the period-end exchange rate, whereas during the year
the same items are translated at the BNB official exchange rate ruling at
the date of the financial statements.
- non-monetary assets and liabilities which are reported at fair
value in foreign currency, are translated at the currency exchange rates
ruling at the date of fair value identification.
Foreign exchange differences arising in translation from exchange rate fluctuations are presented in the Income Statement.
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ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
- 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, лихви, комисионни и др.
Приходите се отразяват във финансовия резултат за
периода, през който е осъществена дейността, независимо от
периода на изплащането им.
Р
са начислени и оповестени в Отчета за приходи
и разходи, обхващайки целия период до края на финансовия
период.

INCOME AND EXPENSE RECOGNITION
Income measurement – Income is measured based on
fair value of payment received or due to be received as cash
or cash equivalents.
Income is formed on an accrual basis for revenues from
services, interests, commissions, etc.
Income is recorded in the financial result for the period
of performance of activity, irrespective of period of payment.
Expenses are recorded and disclosed on accrual basis in the Income Statement for the entire reported financial
period.

ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (МСС 16)
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.
се
оценяват по цена на придобиване, която включва покупната цена
(включително митата и невъзстановимите данъци) и всички преки
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.
- 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.
- 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.
от
баланса е при продажба или когато активът окончателно бъде
изведен от употреба и след отписването му не се очакват никакви
други икономически изгоди.
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%;
започва от месеца,
следващ месеца, в който амортизуемият актив е придобит или
въведен в употреба.
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (МСС 38)
представляват програмни
продукти.
при

TANGIBLE FIXED ASSETS (IFRS 16)
Tangible fixed assets include computer and office
equipment and transport vehicles acquired at cost exceeding
500 BGN, with their own independent term of use exceeding
1 year.
Initially tangible fixed assets are measured at acquisition
cost, including purchase price (inclusive of customs duties and
non-refundable taxes) and all direct expenses.
Subsequent expenditures – subsequent expenditures
pertaining to the individual fixed asset are recognized to adjust
the carrying value of the asset, in case the company is likely to
benefit more than as compared to the initially assessed standard
efficiency benefit of the existing asset.
Post initial recognition value - Following the initial asset
recognition, each individual tangible fixed asset is accounted for
according to its acquisition cost less the accumulated depreciation
and impairment loss.
Recoverability of carrying amount – The Company
reviews the fixed asset carrying amounts and defines their recoverable amount. A fixed asset is derecognized when no economic
benefit is to be expected from it.
Derecognition of tangible fixed assets from the balance
sheet occurs when sold or completely decommissioned from
operation and following writing-off no other economic benefits
are to be expected.
Depreciation of tangible fixed assets is calculated
using the straight-line method throughout their estimated useful
life, as the recognized or revaluation amount is reduced to the
amount of their residual value with the annual depreciation rates
as follows:
- Computer equipment			
- 50%;
- Office equipment				
- 15%
- Vehicles					
- 25%;
Depreciation calculation starts from the month following
the month when an asset subject to depreciation is acquired or
commissioned for operation.
INTANGIBLE ASSETS (IFRS 38)
Intangible assets include software products.
Initial recognition of intangible assets on acquisition is
recorded at acquisition amount (that includes custom duties and

ЦЕНТРАЛЕН central
ДЕПОЗИТАР ад depository ad

придобиването им се оценява по цена на придобиване, която включва non-refundable taxes) and all direct expenses ensuing from asset
покупната цена (включително мита и невъзстановими данъци) и preparation for its functional use.
всички преки разходи за подготовка на актива за използването му по
Post initial recognition amount - Following the initial intanпредназначение.
gible asset recognition, each individual intangible asset is accounted
for according to its acquisition price (cost) less the accumulated
- нематериалният актив се отчита по цена на придобиване depreciation and eventual impairment loss.
(себестойност), намалена с натрупаната амортизация и евентуални
Recoverability of carrying amount – The Company does
натрупани загуби от обезценка.
not define the recoverable amount. Given enough reliable conditions
– Дружеството exist, the company reviews the intangible asset carrying amount and
не определя възстановима стойност. При наличие на достатъчно defines recoverability amount.
надеждни условия предприятието преразглежда балансовата
стойност на нематериалните активи и определя тяхната възстановима
Derecognition of intangible assets from balance sheet is
стойност.
performed when sold or completely decommissioned from operation
от баланса е при and following writing-off it is not considered economically viable.
продажба или когато активът окончателно бъде изведен от употреба
Depreciation of intangible assets is calculated using the
и след отписването му не се очакват никакви други икономически
straight-line method with the annual depreciation rates, as follow:
изгоди.
- Software and the right to use it. 		
- 50%.
по линейния метод
Amortization calculation starts from the month following
със следните амортизационни норми:
the
month
when the amortizable asset has been acquired or com-Софтуер и право на ползване на софтуер
- 50%.
missioned for operation.
започва от месеца,
следващ месеца, в който амортизируемият актив е придобит или
INVESTMENTS IN ASSOCIATES (IFRS 28)
въведен в употреба.
At
initial acquisition financial assets are reported based on
ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ
acquisition cost that includes their fair value and all transaction
ПРЕДПРИЯТИЯ (МСС 28)
При първоначално придобиване финансовите активи се expenses. Financial assets in associated companies are recorded
отчитат по цена на придобиване, включваща справедливата цена at their acquisition cost. As investments in associated companies
are not actively traded on the stock exchange market, their fair
плюс всички разходи по извършване на сделката.
value may not be determined with sufficient accuracy, despite the
Финансовите активи в асоциирани предприятия са представени alternative procedures available.
по цена на придобиване (себестойност). Поради това, че инвестициите
в асоциирани предприятия не се търгуват активно на фондови пазари,
RECEIVABLES
справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна
степен на сигурност, включително чрез алтернативни процедури.
Receivables from trade are reported at their expected sell
value.
ВЗЕМАНИЯ
Вземанията от продажби се отчитат по тяхната очаквана
LIABILITIES
реализуема стойност.
Liabilities are reported at their nominal value.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Liabilities with reference to trade of new issuers’ rights issue,
Задълженията се отчитат по тяхната номинална стойност.
Задълженията по търговия на емисия права на емитенти, liabilities for services provided for payment of dividends and bond
задълженията по извършени услуги по плащане на дивиденти и issues, and also liabilities towards investment intermediaries are
облигационни емисии, както и задълженията към инвестиционни related to principal activities of the Depository. Related parties in their
посредници са свързани с дейността на депозитара. Свързаните capacity of investment intermediaries execute transactions on behalf
лица в качеството си на инвестиционни посредници извършват сделки of and on the account of other persons, therefore the respective
от името и за сметка на други лица, поради което задълженията по liabilities ensuing from the trade of new issuers’ rights issue, from
търговия на емисия права на емитенти, задълженията по извършени service provision for dividend payments and bond issues, as well as
услуги по плащане на дивиденти и облигационни емисии, както и liabilities to investment intermediaries have been stated as current
задълженията към инвестиционни посредници се представят като liabilities and are not considered liabilities to related parties.
краткосрочни задължения и не се считат за задължения към свързани
лица.
TAXES
According to Art. 7 of Ordinance Nr. 8 dated 12.11.2003 for
ДАНЪЦИ
the
Central
Securities Depository and Art. 127, Para 4 of the POSA,
Съгласно чл.7 от Наредба №8 от 12.11.2003 г. за Централен
the
company
does not generate profit and does not distribute diviДепозитар на ценни книжа и чл. 127 ал.4 от Закона за публично
предлагане на ценни книги Дружеството не формира печалба и не dends. The revenues surplus over the expenses is stated at the end
разпределя дивиденти. Превишението на приходите над разходите of the fiscal year and half of the retained earnings are transferred
се установява в края на счетоводната година, половината от него to the Reserves Fund, whereas the remaining portion is transferred
се внасят във фонд ‘Резервен’, а останалата част в Гаранционен to the Guarantee Fund.
фонд.
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4. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА
INCOME STATEMENT

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА RISK MANAGEMENT
Съществените рискове могат да бъдат класифицирани в Essential risks may be classified in the following main categories
следните основни категории – кредитен риск, пазарен риск, – credit risk, market risk, liquidity risk and foreign
ликвиден риск и валутен риск. currency risk.

едитен иск Credit risk

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 риск 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.

Credit risk is related to failure of both clients and counterparties to
perform their obligations.
Company credit risk relates mainly to commercial and financial
receivables. Amounts stated in the balance sheet are net and
exclude provisions of doubtful receivables assessed as such by
the management team based on previous experience and current
economic environment.
Credit risk of liquid assets and financial instruments is limited
because the counterparties are mostly bank institutions and investment intermediaries with high credit rating.
Since credit risk is diversified among great number of counterparties, the company is exposed to minimum credit risk.

Ликвиден иск Liquidity risk

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.

Liquidity risk is generated by unbalanced maturity of Company
assets and liabilities and their subsequent cash flows over a period
of time.
The company management established the necessary risk management structure.
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As a result of the Currency Board arrangement in the country,
Bulgarian currency was pegged to Euro. Since the company
submits its financial statements drawn up in Bulgarian leva, they
are affected only by the exchange rate fluctuations between the
Bulgarian national currency and foreign currencies outside the
euro zone.

31.12.2005
BGN’000

2,181

2,855

Приходи от услуги
Income from provided services

2,181

2,285

Приходите от услуги включват:
Income from service provision include:

31.12.2006
BGN’000

31.12.2005
BGN’000

505

659

125

202

98

110

29

88

407

760

1,017

466

2,181

2,285

Поддържане на регистър
Register maintenance
Трансферен агент
Transfer agent
Годишна такса членство в депозитара
Annual depository membership fee
Нареждане за прехвърляне на ценни книги
Order for transfer of securities
Такси за извършвани услуги на инвестиционни
посредници
Tariffs for service provision to investment intermediaries
Други услуги, извършвани от депозитара
Other services provided by the Depository

5. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
EXPENSES ON ACTIVITY
31.12.2006
BGN’000

утен иск Foreign currency risk

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.

31.12.2006
BGN’000

Разходи за материали
Material expenses
Разходи за външни услуги
Payments to contractors for external services
Разходи за възнаграждения
Wages and salaries
Разходи за социални осигуровки
Social security costs
Разходи за амортизации
Amortization expenses
Други
Others

31.12.2005
BGN’000

56

182

517

446

863

723

140

234

52

88

101

110

1,729

1,783
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7. ДЪЛГОТРАЙНИ неМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
INTANGIBLE FIXED ASSETS (IFA)

6. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Tangible fixed assets (TFS)

Структурата на ДНА е описана в таблицата по-долу:
IFA structure is presented in the table below:

Структурата на ДМА е описана в таблицата по-долу:
TFA structure of is presented in the table below:
Компютърна
техника
Computer
equipment
Отчетна стойност
Book value
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
Придобити
Acquired
Изписани
Written off
Към 31.12.2006
At 31.12.2006
Амортизация
Amortization
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
Амортизация за годината
Annual amortization
Изписана
Written off
Към 31.12.2006
At 31.12.2006

Транспортни
средства
Transport
vehicles

Офис обзавеждане
Office equipment

Общо
Total

Програмни
продукти
Software products
Отчетна стойност
Book value

711

113

65

889

37

-

4

41

-

-

(13)

(13)

748

113

56

917

Към 31.12.2005
At 31.12.2005

159

Придобити
Acquired

-

Изписани
Written off
Към 31.12.2006
At 31.12.2006

159

Амортизация
Amortization
(684)

(57)

(31)

(772)

Към 31.12.2005
At 31.12.2005

(158)

(20)

(24)

(7)

(51)

Амортизация за годината
Annual amortization

(1)

-

-

12

12

-

(704)

(81)

(26)

(811)

Изписана
Written off
Към 31.12.2006
At 31.12.2006

(159)

Балансова стойност
Carrying amount
Към 31.12.2005
At 31.12.2005

27

56

34

117

Към 31.12.2006
At 31.12.2006

44

32

30

106

Дружеството извършва дейността си в наети помещения.
Company carries its operations at rented premises
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Балансова стойност
Carrying amount
Към 31.12.2005
At 31.12.2005
Към 31.12.2006
At 31.12.2006

1
-
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9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
CASH AND CASH EQUIVALENTS
31.12.2006
BGN’000

8.
long-term financial assets

Инвестиции в асоциирани дружества
Investments in associates
Други инвестиции
Other investments

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.

Инвестиции в асоциирани дружества
Investments in associates

Service Financial Markets

31.12.2006
BGN’000

31.12.2005
BGN’000

Cash available

40

40

2

3

Cash on payment accounts
В т.ч парични средства на клиенти
Incl. cash funds owned by clients

42

43

Deposits

As long-term financial assets are mainly participations
in companies not actively traded on the stock exchange,
their fair value may not be defined with sufficient precision.
Management team considers that no conditions exist for
devaluation.

% от
капитала
31.12.2006 % of the
share
capital

% от
капитала
% of the
share
capital

31.12.2005

40

50%

40

50%

40

50%

40

50%

31.12.2005
BGN’000

6

4

2,741
2,344

2,799
1,974

1,410

583

4,157

3,386

10. краткосрочни вземания
SHORT-TERM RECEIVABLES
31.12.2006
BGN’000

31.12.2005
BGN’000

Аванси към доставчици
Advance payments to suppliers

107

-

Предплатени разходи
Pre-paid costs

20

49

Вземания от доставчици и клиенти
Receivables from suppliers and clients

7

5

Други вземания
Other receivables

1

5

135

59

Авансите към доставчици в размер на 107 хил.
Advance payments to suppliers at the total amount of
лв. са за закупуване на основно компютърно оборудване 107 000 BGN were for purchase of essential computer equipment
и автомобил.
and an office vehicle
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МБТР
International Commerce and Development Bank
Инвестбанк АД
Investbank

11. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ
SHAREHOLDERS’ EQUITY
31.12.2006 .
Share capital distribution at 31. 12. 2006 was as follow:

:

Акционери
Shareholders

31.12.2006
BGN

%

Ministry of Finance
Ministry of Finance

21,900

21.90

31.12.2005
BGN

%

21,900

21.90

1,500

1.50

1,500

1.50

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

20,000

20.00

20,000

20.00

5,000

5.00

5,000

5.00

Евробанк АД
Eurobank

510

0.51

510

0.51

5,000

5.00

5,000

5.00

Дилингова Финансова Компания
Dealing Financial Company

510

0.51

510

0.51

3,000

3.00

3,000

3.00

Акцепт Инвест АД
Accept Invest

510

0.51

510

0.51

5,000

5.00

5,000

5.00

Фина - С АД
Fina - S

510

0.51

510

0.51

3,600

3.60

3,600

3.60

510

0.51

510

0.51

Bulgarian Stock Exchange - Sofia

Елана Трейдинг АД
Elana Trading

3,000

3.00

3,000

3.00

510

0.51

510

0.51

. .
ING Bank N.B. Branch Sofia

Фронтиер Финанси АД
Frontier Finance

3,000

3.00

3,000

3.00

500

0.50

500

0.50

HVB
HVB Bank Biochim

Евър АД
Ever

3,000

3.00

3,000

3.00

Логос ТМ АД
FBK “Logos-TM”

500

0.50

500

0.50

3,000

3.00

3,000

3.00

Юнити инвест- 99 АД
Unity Invest - 99

420

0.42

420

0.42

3,000

3.00

3,000

3.00

София инвест брокеридж АД
Sofia Invest Brokerage

340

0.34

340

0.34

2,000

2.00

2,000

2.00

ДЗИ
DZI

300

0.30

300

0.30

1,800

1.80

1,800

1.80

Бета Корп АД
Beta Corp

250

0.25

250

0.25

1,800

1.80

1,800

1.80

200

0.20

200

0.20

1,500

1.50

1,500

1.50

Източна Финансова Къща АД
East Financial House
Евро-финанс АД
Euro - Finance

10

0.01

10

0.01

1,500

1.50

1,500

1.50

100,000

100%

100,000

100%

Bulgarian National Bank (BNB)
Raiffeisenbank Bulgaria
Societe Generale – branch Sofia
Societe Generale Expressbank AD
DSK Bank
Central Cooperative Bank

Bulgarian Post Bank
Bulbank AD
FFBH
Privatisation Agency
Economic and Investment Bank
DZI Bank
United Bulgarian Bank
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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.

No change of total amount of share capital has been
registered for the reported period and its absolute amount
equals 100,000 BGN. Share capital is distributed in 10 000
shares each one of 10 BGN nominal value.
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14.

к
short-term liabilities

12. общи РЕЗЕРВИ
general reserves

31.12.2006
BGN’000
31.12.2006
BGN’000

Общи резерви
Common reserves

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’.

31.12.2005
BGN’000

670

410

670

410

General reserves accumulate in compliance with
the requirements of Ordinance Nr. 8 with regard to Central
Depository and the Public Offering of Securities Act, setting
forth that half of the revenue surplus over the expenses shall
be deposited to the Reserves Fund.

13. специализирани резерви
Contingency reserves
31.12.2006
BGN’000
Guarantee Fund

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.
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31.12.2005
BGN’000

725

463

725

463

According to the requirements of Оrdinance № 8 for
the Central Securities Depository and provisions of the Public
Offering of Securities Act, the Guarantee Fund is formed by the
annual contribution of half of the resulting surplus of revenues
over expenses and by the initial membership fees of the newly
accepted Depository members.

Задължения към доставчици и клиенти
Liabilities to suppliers and clients
Задължения по търговия на емисия права на емитенти
Liabilities on issue trade of issuers’ rights
Задължения по извършени услуги по плащане на дивиденти и
плащане на облигационни емисии (лихви и главница)
Liabilities on performed payment services for dividend payments and
payment of bond issues (interests and principals).
Задължения към инвестиционни посредници
Liabilities to investment intermediaries
Търговски задължения
Commercial liabilities
Задължения към персонала по неизползвани отпуски
Liabilities to employees for outstanding annual leaves.
Задължения към осигурителни предприятия
Liabilities to social security companies
Получени аванси
Advances received
Други задължения
Other liabilities

31.12.2005
BGN’000

2,417

2,074

1,850

1,660

494

314

67

72

6

28

34

21

7

6

-

6

8

7

2,466

2,114

15. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА 15. EVENTS FOLLOWING THE
НА БАЛАНСА FINANCIAL STATEMENTS DATE
Няма значими събития, настъпили между отчетната дата No significant events took place between the date of this report and
и датата на съставяне на този доклад, които да променят the date of its drawing up that are to change the financial statements
финансовите отчети към 31.12.2006 г. as at 31. 12 .2006.

16. ОДОБРЕНИЕ НА 16. FINANCIAL STATEMENTS
ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ APPROVAL
Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на These financial statements were approved by the Company Manageдружеството и са подписани от негово име от: ment and on their behalf they were signed by:
Мариела Ненова - Амар Mariela Nenova - Amar
Председател на Chair
СД BoD
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TO
THE MEMBERS
OF CENTRAL DEPOSITORY AD
SOFIA

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ AUDITORS’ REPORT
ОДИТОР
Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД, включващ счетоводния баланс
към 31 декември 2006 г. и отчет за доходите, отчет за промените
в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината,
завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване
на съществените счетоводни политики и другите пояснителни
приложения.

We have audited the accompanying financial statements of CENTRAL
DEPOSITORY AD as of 31 December 2006 that consists of balance
sheet as of 31 December 2006 and income statement, statement of
changes in shareholders’ equity capital, cash flow statements for the
twelve-month period ended December 2006, and the consolidated
accounting policies disclosure together with the pertaining explanatory notes.

Отговорност на ръководството за
финансовия отчет

Management’s Responsibility for financial statements

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне
на този финансов отчет в съответствие с Международните
стандарти за финансови отчети се носи от ръководството.
Тази отговорност включва: разработване, внедряване и
поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с
изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети,
които да не съдържат съществени неточности, отклонения и
несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или
на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни
политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки,
които да са разумни при конкретните обстоятелствата.

The Management acknowledges that it is their responsibility to prepare these financial statements in compliance with the International
Financial Reporting Standards. Their responsibility is to develop,
implement and maintain a system of internal control designed to
provide assurance for true and fair view of the financial statements
that shall be free of considerable irregularities, violations of standards
or inconsistency, irrespective of whether such may be due to fraud
or other irregularities. It is responsibility of the Management to adopt
and apply consistent accounting policies and to prepare the accounts
supported by reasonable and prudent judgments or estimates that
correspond most appropriately to specific circumstances.

Отговорност на одитора
Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско
мнение върху този финансов отчет, основаващо се на
извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие
с професионалните изисквания на Международните одиторски
стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните
изисквания, както и одитът да бъде планиран и преведен така,
че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко
финансовият отчет не съдържа съществени неточности,
отклонения и несъответствия.
Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване
на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията,
представени във финансовия отчет. Избраните процедури
зависят от преценката на одитора, включително оценката
на рисковете от съществени неточности, отклонения и
несъответствия във финансовия отчет, независимо дали
те се дължат на измама или на грешка. При извършването
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Auditors’ Responsibility
On the grounds of our audit of these financial statements it is our
responsibility to state our opinion on its findings.We have audited
the accompanying financial statements of CENTRAL DEPOSITORY
AD as of 31 December 2006 that consists of balance sheet as of
31 December 2006 and income statement, statement of changes
in shareholders’ equity capital, cash flow statements for the twelvemonth period ended December 2006, and the consolidated accounting
policies disclosure together with the pertaining explanatory notes.
Our audit was conducted in accordance with the requirements of the
International Financial Reporting Standards. Those standards require
full compliance with the code of professional conduct and also careful
planning and performance of the audit in order to obtain reasonable
assurance whether the financial statements are free of considerable
irregularities, violations of standards or inconsistency.
The audit includes carrying out of procedures in order to obtain
evidence that support the amounts and disclosures in the financial

на тези оценки на риска одиторът взема под внимание
системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и
достоверното представяне на финансовия отчет от страна на
предприятието, за да разработи одиторски процедури, които
са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване
на мнение относно ефективността на системата за вътрешен
контрол на предприятието. Одитът също така включва
оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики
и разумността на приблизителните счетоводни оценки,
направени от ръководството, както и оценка на цялостното
представяне във финансовия отчет.
Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна
и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.
Мнение
В резултат на това удостоверяваме, финансовият отчет дава
вярна и честна представа за финансовото състояние на
ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД към 31 декември 2006 година,
както и за неговите финансови резултати от дейността и за
паричните потоци за годината, завършваща тогава в съответствие
с Международните стандарти за финансови отчети.

София, 19 февруари 2007 г.
БДО АКЕРО ООД
Стоянка Апостолова,
Управител
ДЕС, регистриран одитор

statements. Procedures are subject to the auditor’s selection inclusive
of evaluating the risk of considerable irregularities, standards violation
and inconsistencies of the financial statements, irrespective of fraud or
error. While implementing the risk assessment the auditor takes into
consideration the internal accounting control system related to preparation of reliable presentation of the financial statements by the company.
Hence, the auditor is able to design audit procedures that best comply
with the existing circumstances but the auditor is not to express own
views on effectiveness of internal auditor controls of the company. A
company audit also includes assessing the accounting policies used
and their relevance, assessing the rationality of approximate accounting
estimates as presented by the management and also evaluation of the
overall financial statements presentation.
We consider that the audits that we conducted provided sufficient and
appropriate grounds to express our opinion
Auditors’ Statement
As a result of our duly performed audit we hereby certify that the accompanying financial statements present fairly the financial position of
Central Depository AD as of 31 December 2006 and the results of its
operations and its cash flows for the year then ended in accordance
with the International Financial Reporting Standards.

Sofia, 19 February 2007
BDO AKERO OOD
Stoyanka Apostolova, Manager
Certified Chartered Accountant,
Registered Auditor
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