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Общата нетна печалба на 
дружествата за допълнител-
но пенсионно осигуряване 
се е увеличила с 27.95% през 
първото полугодие на 2010 
г., показват изчисленията на 
в. „Пари” на база данни на 
Комисията за финансов над-
зор. Общият положителен 
резултат на сектора достига 
10.5 млн. лв. спрямо 8.2 млн. 
лв. за съпоставимия период 
на миналата година. „По-
високата печалба в сектора е 
нормална тенденция заради 
ръста на активите”, коменти-

ра резултатите Милен Мар-
ков, главен изпълнителен 
директор на ПОК „Съгласие” 
АД. По думите му резултатът 
изглежда добре само на фона 
на минали събития, защото, 
ако са ясно регламентирани 
резервите за бъдещи пла-
щания, може да се окаже, че 
печалбите са недостатъчни. 

Показатели
Общите приходи на ком-
паниите в периода януари 
- юни 2010 г. са 338.1 млн. 
лв., като се повишават с 5.4% 

на годишна база. Увеличение 
от 29.5% отчитат управля-
ваните активи на пенсион-
ните дружества. В края на 
юни тази година показате-
лят достига 3.45 млрд. лв., 
а година по-рано активите 
на сектора бяха 2.66 млрд. 
лв. „Ръстовете на основните 
показатели в пенсионните 
дружества са напълно нор-
мални”, е мнението на Со-
фия Христова, изпълнителен 
директор на ПОД „Алианц 
България” АД. Според нея 
положителната доходност, 

която реализират фондовете, 
също е помогнала за ръста 
на активите. Подобно е мне-
нието и на Милен Марков, 
според когото нови вноски и 
управление на съществува-
щи активи са причините за 
ръста на показателя. 

„Ръстовете са незадово-
лителни”, твърди Никола 
Абаджиев, председател на 
Българската асоциация на 
дружествата за допълнител-
но пенсионно осигуряване 
(БАДДПО). Според него е 
необходимо да се актуализи-

ра вноската в универсалните 
фондове.

Брой
Общият брой на осигурените 
лица в четирите вида фондо-
ве към 30 юни 2010 г. е 3 841 
181 души, което е 3.44% ръст 
на годишна база. Повечето 
осигурени лица са резултат 
от сезонната заетост, каза Со-
фия Христова. Според нея се 
увеличава и броят на работо-
дателите, които внасят. „Има 
много работодатели, които 
забавят вноските си”, добави 

Милен Марков. Според него 
това обаче не е страшно, тъй 
като тези вноски ще се пла-
тят. Мениджърите на пенси-
онните дружества изразиха 
оптимистични очаквания за 
резултатите на сектора в ос-
таващите месеци на 2010 г. 
„В края на тази година ще 
постигнем добри резултати”, 
твърди София Христова. По 
думите на Милен Марков 
второто полугодие на 2010 г. 
ще е по-добро за компаниите 
от изминалото.

Атанас Христов

Печалбата на пенсионните 
дружества се повишава с 28%

Ръстовете на основните 
показатели в пенсионни-
те дружества са напълно 
нормални. Няма драстичен 
спад на осигуряващите 
се лица във фондовете, 
което да е следствие на 
безработицата. Тя също 
намалява. Няма нещо 
необичайно в резултатите. 
Напротив, дори се вижда 
ръст на осигурените лица, 
което по-скоро се дължи 
на сезонната заетост. Броят 
на работодателите, които 
внасят, се увеличава. Не 

очаквам да има сътресения 
на пазара до края на годи-
ната. От началото на 2010 
г. с малки изключения 
фондовете са с положител-
на доходност, което също 
помага за ръста на активи-
те. Особено от март насам 
тенденцията е за трайно 
положителна доходност и 
мисля, че в края на тази го-
дина ще постигнем добри 
резултати.

София Христова,
изпълнителен директор на ПОД 

„Алианц България” АД
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Тенденцията е за трайно 
положителна доходност

По-високата печалба 
в сектора е нормална 
тенденция заради ръста 
на активите. Проблемът е, 
че не са ясно определени 
рисковете, които ще трябва 
да поемаме в бъдеще за 
изплащане на пенсии. 
Ако резервите бяха ясно 
регламентирани, картина-
та щеше да е по-ясна. На 
фона на минали събития 
печалбата изглежда добре. 
Прекалено рано е да се 
коментира, защото няма 
човек в сектора, който да 

каже дали е достатъчна. 
Активите се повишават 
заради управление на 
съществуващите и новите 
вноски. Моите очаквания 
за второто полугодие са ле-
ко оптимистични и мисля, 
че то ще е по-добро от пър-
вото. До края на годината 
активите ще отчетат по-
висок ръст, който ще дойде 
от доходност и събиране на 
нови вноски.

милен марков,
главен изпълнителен директор  

на ПОК „Съгласие” АД 

Второто полугодие  
ще е по-добро от първото

Мнение
Увеличава се  
ефективността  
от инвестициите
Повишенията, които 
наблюдаваме, са резултат 
и от доброто управление на 
пенсионноосигурителните 
дружества. Действията на 
НАП оказаха положител-
но влияние за компаниите, 

тъй като доведоха до пови-
шаване на събираемостта. 
Въпреки че положителният 
резултат е налице и се пови-
шава, трябва да отчетем и 
факта, че има и дружества 
на загуба. Ръстовете обаче 
са незадоволителни. 

Трябва да се актуали-
зира вноската в универ-
салните фондове и да се 
помисли за данъчни облек-

чения за осигуряващите се в 
доброволните схеми.

Вижда се и повишаване 
на ефективността от инвес-
тициите. Има активност от 
Министерството на финан-
сите и от самите компании 
да купуват ДЦК. Това е 
добре, защото се подпомага 
развитието на икономиката.

никола Абаджиев,
председател на БАДДПО
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