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Годишен доклад за дейността 
 
I. Развитие на дейността на УД „Компас Инвест” АД  
 
През 2019 г. дейностите, извършвани от Дружеството, са свързани главно с 
управлението на дейността на колективни инвестиционни схеми (КИС). 
 
І.1. Дейностина Дружеството през 2019 г. 
 
Дейността на УД „Компас Инвест” АД (Управляващо дружество) през 2019 г. е 
свързана с : 

- управление на дейността на  портфейлите на седем  договорни фонда: 
„Евростабилност”, „Прогрес”, „Стратегия”, „Компас Глобъл Трендс“ , „Плюс“, 
„Компас Евроселект“, „Компас Фъндс Селект-21“; 

- управление на индивидуални клиентски портфейли. 
 
Управляващото дружество осъществява счетоводното, отчетното, маркетинговото 
и рекламното обслужване на управляваните колективни инвестиционни схеми.  
 
II. Финансово състояние на Дружеството към края на 2019 г. 
 
Основна цел на Управляващото дружество бе да осигури увеличение на стойността 
на портфейлите от ценни книжа и парични средства на управляваните колективни 
инвестиционни схеми, както и на управляваните портфейли на  индивидуални и 
институционални клиенти. Подбирани сa активи и са сключвани сделки с параметри, 
които в максимална степен отговарят на инвестиционните цели на различните 
фондове, както и на индивидуалните и институционални клиенти.  
 
На 27.02.2014 г. Комисията за Финансов Надзор издаде разрешение на УД „Компас 
Инвест" АД да организира и управлява нов договорен фонд „Компас Глобъл 
Трендс". Фондът е с умерено до високо ниво на риск и фокус на инвестициите 
предимно в акции, издадени от чуждестранни емитенти. Началото на публичното 
предлагане определено с решение на Съвета на директорите  на 01.04.2014г.  
 
На 25.01.2017 г. Комисията за Финансов Надзор издаде разрешение   за ДФ „Компас 
Плюс“. Началото на публичното предлагане предстои да бъде  определено с 
решение на Съвета на директорите. Фондът е с умерено до високо ниво на риск, 
който инвестира главно в прехвърляеми книжа и други ликвидни финансови активи 
по чл.38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ. Началото на публичното предлагане, определено с 
решение на Съвета на директорите,  е 05.04.2017. 
 
На 14.06.2018 г. Комисията за Финансов Надзор издаде разрешение за ДФ „Компас 
Евроселект“ и ДФ “Компас Фъндс Селект-21“. Началото на публичното предлагане 
е от 16.07.2018 с решение на Съвета на директорите.  
ДФ „Компас Евроселект“ инвестира главно в ликвидни български и чуждестранни 
финансови инструменти – акции и ценни книжа с фиксирана доходност по чл.38, ал. 
1 от ЗДКИСДПКИ, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от 
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акции и дългови ценни книжа с потенциал за растеж, който да осигури оптимален 
доход при поемане на високо ниво на риск в дългосрочен план.  
ДФ „Компас Фъндс Селект“ е с умерено риск, който инвестира главно в ликвидни 
български и чуждестранни финансови инструменти – в дялове на колективни 
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и 
акции и ценни книжа с фиксирана доходност по чл.38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, като 
крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от дялове на колективни 
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, както и 
акции и дългови ценни книжа с потенциал за растеж, който да осигури оптимален 
доход при ограничаване на риска. 
 
Управляващото дружество, чрез съвместните действия на отдели Управление на 
активи и Управление на риска, се стреми да увеличи стойността на инвестициите на 
колективните инвестиционни схеми, които управлява. Портфолио мениджърите 
избират финансови инструменти с добри икономически показатели и 
професионално утвърден мениджмънт, включително поддържат и адекватно ниво 
на паричните средства, което позволява посрещане на задълженията по обратно 
изкупуване. При подбора на ценни книжа с фиксирана доходност, мениджмънта се 
стреми максимално да се придържа към изискванията за риск и доходност в 
зависимост от инвестиционните цели на управляваните портфейли. Инвестициите 
в акции се насочват към български и чужди компании със стабилни пазарни позиции 
и добри корпоративни практики на мениджмънта.  
 
АКТИВИ 
 
Активите на Дружеството включват дълготрайни материални и нематериални 
активи, инвестиции в дългови и капиталови ценни книжа, краткосрочни вземания и 
парични средства. 
 
1. Дълготрайни активи 
Дълготрайните активи представляват офис обзавеждане и нематериални активи с 
балансова стойност към 31.12.2019 г. – 58 хил. лв. 
 
2. Финансови инструменти  
Финансовите инструменти посочени в отчета за финансовото състояние включват: 
вземания, облигации, акции, пари и парични еквиваленти. 
 
2.1. Вземания 
Вземанията към 31.12.2019 г. включват вземания от свързани лица в размер на 887 
хил. лв.,  вземания от клиенти по Доверително Управление 268 хил. лв. и други 
вземания  – 8 хил. лв. 
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 2019 2018 ∆% 
2019/2018 

 

 ‘000 лв. ‘000 лв.   
Вземания от:     
Компас Капитал АД 703 - 100%  
ДФ „Стратегия” 43 42 2.38%  
ДФ „Евростабилност” 13 14 (7.14)%  
ДФ „Прогрес” 109 100 9%  
ДФ „Компас Глобъл Трендс“ 2 1 100%  
ДФ „Плюс“ 5 4 25%  
ДФ „Компас Евроселект“ 7 6 16.67%  
ДФ „Компас Фъндс Селект-21“ 
 

5 5 -  

Общо вземания от свързани лица 887 172 415.70%  
 
2.3. Пари и парични еквиваленти 
Дружеството отчита като пари и парични еквиваленти следните активи: налични 
пари в брой и в разплащателни сметки. Към 31.12.2019 г. техният размер е 3 910 
хил. лв. 
 
ПАСИВИ 
Текущите пасиви на дружеството към 31.12.2019 г. представляват краткосрочни 
задължения, които ще бъдат погасени не по-късно от 12 месеца от възникването им 
(3 249 хил. лв.). Те включват: други задължения към клиенти по Доверително 
Управление – 3 218 хил. лв.; данъчни задължения –28 хил. лв.; други задължения – 
2 хил. лв. 
 
СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
Собственият капитал се състои от акционерен капитал, резерви и финансов 
резултат. 
 
1. Основен капитал 
Акционерният капитал на Управляващото дружество е в размер на 300 000 (триста 
хиляди) лева, разпределен на 300 000 (триста хиляди) обикновени безналични 
поименни акции с право на един глас и с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка. 
Капиталът на Управляващото дружество е внесен изцяло към момента на 
вписването му в търговския регистър. 
 
2. Резерви 
Към 31.12.2019 година резервите на Дружеството възлизат на 200 хил. лева.  
 
 3. Финансов резултат 
Финансовият резултат за 2019 г. е положителен и след данъци възлиза на   1 122 
хил. лв. 
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ПРИХОДИ 
 
1. Приходи от предоставяне на услуги и др. 
Приходите на Дружеството са формирани от възнагражденията за услугите по 
управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и управление на 
индивидуални портфейли. Към 31.12.2018 г. те са в размер на  2 235 хил. лв. 
Приходите от всяка услуга се признават за периода, за който е извършена реално 
услугата, т.е. когато са извършени разходите за нея.  
 
 
 

2019 
`000 

2018 
`000 

∆% 19 
спрямо18 

 

 
Приходи от предоставяне на услуги 

    

-приходи от управление на ДФ „Стратегия” 
525 528 

 
(0.56)% 

 

-приходи от управление на ДФ „Евростабилност” 
170 184 

 
(7.61)% 

 

-приходи от управление на ДФ „Прогрес” 
1 326 1 278 

 
3.76% 

 

-приходи от управление на ДФ „Компас Глобъл 
Трендс” 45 26 

 
73.08% 

 

-приходи от управление на ДФ „Плюс” 
56 52 

 
7.69% 

 

-приходи от управление на ДФ „Компас 
Евроселект” 31 1 

 
3000% 

 

-приходи от управление на ДФ „Компас Фъндс 
Селект-21” 1 - 

 
100% 

 

-приходи от управление на индивидуални 
портфейли 198 159 

 
24.53% 

 

-други приходи по управление на индивидуални 
активи  9 7 

 
28.57% 

 

 2 361 2 235 5.64%  
 
2. Финансови приходи 
През 2019 г. Дружеството има реализирани финансови приходи на обща стойност 
29 хил. лв. Формирани  са от приходи от лихви по заеми и депозити 3 хил. лв. и 
приходи от лихви от облигации на стойност 26 хил. лв. 
 
РАЗХОДИ 
Разходите се признават в отчета за приходи и разходи за периода, през който са 
възникнали. Разходите, извършени през текущия период, които са свързани с 
получаване на приходи или изгоди през следващ отчетен период се отразяват като 
разходи за бъдещи периоди. 
 
Разходите за обичайна дейност включват разходи, отчетени по икономически 
елементи и финансови разходи. Разходите по икономически елементи заемат 
основна част от извършените разходи за 2019 година. 
 
1. Разходи по икономически елементи 



УД „Компас Инвест” АД  5 
Годишен доклад за дейността 
31 декември 2019 г. 
 

 
 

Разходите по икономически елементи включват разходи за материали, за външни 
услуги, за амортизации, за възнаграждения, за осигуровки и други. Към 31.12.2019 
г. общата им стойност е 1 076 хил. лв. 
 
2. Финансови разходи 
Финансовите разходи включват разходите по банкови такси, комисионни и други, 
които за 2019 г. възлизат на3 хил. лв.  
 
3. Анализ на основни финансови и нефинансови показатели 
 

Финансови показатели 
Анализ на основни финансови показатели за резултата от дейността, имащи 
отношение към стопанската дейност. Показателите за ефективност са 
количествените характеристики на съотношението между Приходите и Разходите 
на Дружеството.   Резултатите от изчисляването на коефициентите за ефективност 
на разходите позволяват да се определи колко приходи от дейността получава 
предприятието от използването на единица разходи за същата дейност. 
Коефициентите на приходите са реципрочни на предходните. Те показват колко 
разходи са направени на единица приход. 
 

№ 
 Показатели 2019 г. 2018 г. ∆% 2019 

спрямо 2018 
1. Приходи 2 361 2 235 5.63% 
2. Разходи 1 076 841 27.94% 
     
 Коефициенти    
3. Ефективност на разходите  2.20 2.66 2.30% 
4. Ефективност на приходите 0.46 0.38 21.05% 
 
Финансовият резултат сам по себе си характеризира ефективността от финансово-
стопанската дейност. Той може да бъде печалба или загуба в зависимост от 
съотношението между разходите и приходите на дружеството.  
 

Промени в състоянието на финансовия резултат. 

Финансов 
резултат за 2019 

г. (лв.) 

Финансов 
резултат за 2018 

г. (лв.) 
∆% 2019  спрямо 

2018 

1 122 1 271 (11.72)% 
 
Показателите за ликвидност изразяват способността на дружеството да изплаща 
текущите си задължения с наличните краткотрайни активи, в които не се включват 
разходите за бъдещи периоди. Показателите за ликвидност се определят като 
коефициенти, при изчислението на които се съпоставят активи и задължения. 
Коефициентът за обща ликвидност се изчислява като текущите активи се разделят 
на текущите пасиви. 
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Показатели за 

ликвидност 

31.12.2019 
 

  
31.12.2018 

 
 

2019 г. 
спрямо 
2018 г. 

Стойност Коеф. Стойност Коеф. ∆% 
Коефициент на обща ликвидност 

Активи 5 409  
      1.66 

3 404  
2.32 

 
(28.45)% Пасиви 3 249 1 466 

 
Показателите за задлъжнялост ни показват каква част е дългът от капитала на 
дружеството и неговото текущо финансово състояние. При висока степен на 
задлъжнялост на дружеството, то ще изпитва трудност при осъществяване на 
стопанската си дейност.  
 

 
Показатели за 
задлъжнялост 

31.12.2019 
 

31.12.2018 
 
 

2019 
г.спрямо 

2018 г. 
Стойност Коеф. Стойност Коеф. ∆% 

Коефициент – Дълг към Собствен Капитал 

Общо Пасиви 3 249  
1.50 

1 466  
0.75 

 
100% Общо Собствен 

Капитал 
2 160 1 938 

 
Промени в състоянието на актива. 

Актив 

 
Стойност на 
активите към 

31.12.2019г. (лв.) 
Стойност на 
активите към 

31.12.2018г. (лв.) 
∆% 2019 г. спрямо 

2018 г. 

Общо активи 5 409 3 404 58.90% 

 
Рентабилността (доходността) е един от най-важните параметри който 
характеризира финансовото състояние на дружествата. Отразява потенциала на 
предприятието да генерира и реализира доходи. 
 

Коефициенти за рентабилност 

 
Показатели за 
Рентабилност 

Януари-Декември 
2019 

 

Януари-Декември 
2018 

 
 

2019 г. 
спрямо 
2018 г. 

Стойност % Стойност % ∆% 
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Коефициент – възвращаемост на собствения капитал 

Общо нетна 
печалба 

1 122 
 51.94 

1 271 
 65.58 

 
(20.80) 

Общо Собствен 
Капитал 

2 160 1 938 

Коефициент – възвращаемост на активите 

Общо нетна 
печалба 

1 122 
20.74 

1 271 
37.33 

(44.44) 

Общо активи 5 409 3 404  
 
III. Събития след датата на отчета 
 
Съветът на директорите на управляващото дружество декларира, че за периода 
след датата, към която е съставен финансовия отчет, до датата на изготвянето му, 
не са настъпили други важни и/или значителни за дейността на предприятието и 
некоригиращи събития, неоповестяването на които би повлияло за вярно и честно 
представяне на финансовите отчети. 
 
IV. Възнаграждения на членовете на съвета на директорите на Дружеството 
през 2019 г. 
Начислените през 2019 г. възнаграждения по договори за управление и контрол на 
Дружеството са в размер 67 970  лева. 
 
V. Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на съвета на 
директорите през годината акции на дружеството 
През 2019 г. не са извършвани прехвърляния на акции от членове на Съвета на 
директорите.  
Към 31.12.2019 г. акционерната структура има следния вид : 
• „Компас Капитал” ЕАД притежава 299 997 броя акции или 99,999% от основния 

капитал на Дружеството. 
• Ивайло Красимиров Ангарски притежава 3 броя акции или 0,001% от основния 

капитал на Дружеството. 
 
VІ. Права на членовете на СД да придобиват акции на Дружеството 
Всеки член на СД има право да придобива акции от Дружеството. 
 
VІІ. Участието на членовете на СД в търговски дружества като неограничено 
отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на 
друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества 
или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети е 
посочено като информация по-долу: 
 
Ивайло Красимиров Ангарски е собственик  на 90,95% от капитала и изпълнителен 
директор  на „КОМПАС КАПИТАЛ” АД; управител и собственик на 100% от капитала 
на Харвест Кепитъл ЕООД. 
 
Милена Иванова Александрова е член на Съвета на директорите на „Компас 
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Капитал “АД, управител във „Скалисто“ ООД, „Кранфорс“ООД и „Трипъл Джи“ ООД. 
 
Андрей Иванов Пръмов е собственик на 25,00% от капитала на „Адлон Дисконт“ 
ООД. 
 
VІІІ. Информация относно политиката за възнагражденията на УД през 2019 г. 

 
• размерът на възнагражденията, изплатени от управляващото дружество на 

неговите служители за 2019 г., е 512 853 лв. През 2019 г. е изплащало 
възнаграждения, които са в изпълнение на Политиката за възнагражденията на 
УД „Компас Инвест “ АД. Броят на получателите е 14 - служители, 
Изпълнителен Директор и Член на СД, съгласно актуалното длъжностно 
разписание. През 2019 г. няма суми, изплатени пряко от самата колективна 
инвестиционна схема, включително такси за постигнати резултати. 

• общата сума на възнагражденията с разбивка по категориите служители или 
други членове на персонала съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, а именно: 

1. общата сума на възнагражденията на служителите на ръководни длъжности 
– изпълнителен директор, финансов директор, член на СД – 117 905 лв.; 
2. общата сума на възнагражденията на служителите, чиято дейност е 
свързана с поемане на рискове – инвестиционен консултант, анализатори и 
риск мениджъри – 215 567 лв.; 
3. общата сума на възнагражденията на служителите, изпълняващи 
контролни функции – ръководител отдел „Нормативно съответствие“ – 43 202 
лв.; 
4. общата сума на възнагражденията на всички други служители, чиито 
възнаграждения са съизмерими с възнагражденията на служители по т. 1 и 2 
и 3 чиито професионални дейности оказват влияние върху рисковия профил 
на управляваните от управляващото дружество колективни инвестиционни 
схеми – 136 179 лв. 

• описание на начините на изчисление на възнагражденията и облагите. 
 
Относно структурата на възнаграждения в управляващото дружество следва да се 
посочи, че през 2019 г. и съгласно актуалната Политика за възнаграждения на УД, в 
управляващото дружество се начислява и изплаща единствено постоянно 
възнаграждение, което е определено в сключените договори. Управляващото 
дружество изплаща задължителни социални и здравни осигуровки. Управляващото 
дружество не определя променливо възнаграждение. Управляващото дружество не 
предвижда облаги, свързани с пенсиониране и други облаги. Актуалната политика за 
възнагражденията се променя незабавно в случай, че възникне възможност от 
формиране на променливо възнаграждение или предоставяне на облаги. Промяната 
следва да съдържа критерии за оценка на финансовото състояние на управляващото 
дружество, критерии за оценка на резултатите от дейността на съответното структурно 
звено и приноса на конкретните лица, както и полезния ефект от квалификацията и 
опита на различните категории персонал, както и критерии за оценка на размера и 
структурата на променливото възнаграждение, при спазване на изискванията на 
Наредба № 48. 
През 2019 г., освен дължимото възнаграждение на управляващото дружество, от 
средствата на Фонда не са изплащани под никаква форма възнаграждения, стимули, 
бонуси и други облаги на лицата, които работят по договор за УД „Компас Инвест“ АД. 
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• резултатът от прегледите по чл. 108, ал. 5 и 6 ЗДКИСДПКИ, включително 
евентуално констатирани нередности; 

 
След извършения преглед по чл. 108, ал. 5 и 6 ЗДКИСДПКИ беше  установено, че 
Политиката за възнагражденията на УД “Компас Инвест” АД е съобразена с размера и 
организацията на управляващото дружество, както и с характера, обхвата и 
сложността на дейността му и отговаря на нормативните изисквания. Политиката за 
възнагражденията е спазвана стриктно през 2019 г. при изчисляване на 
възнагражденията по трудовите договори и договорите за управление като няма 
констатирани нередности. 

• съществените промени в приетата политика за възнаграждения. 
 
Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество е приета на 23.09.2013 
г. от Съвета на директорите, на основание чл. 108 от ЗДКИСДПКИ и Наредба № 48 от 
20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията и е задължителна за всички 
лица, работещи по договор за управляващото дружество. Подробности относно 
актуалната Политика за възнагражденията на УД са публикувани на електронната 
страница на управляващото дружество на адрес:  http://www.compass-invest.eu/. 
 
ІХ. Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината. 
Членовете на съвета на директорите или свързани с тях лица през 2019 г. не са 
сключвали с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или 
съществено се отклоняват от пазарните условия. 
 
Х. Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска 
През 2019 година при управлението на колективните инвестиционни схеми и 
индивидуалните портфейли Управляващото дружество сключва сделки като се 
стреми, в настоящите пазарни условия, да предприеме възможно най-разумни 
действия по запазване на стойността на инвестициите. 
 
Водещи за Управляващото дружество при управлението на КИС и на портфейлите на 
институционални и индивидуални инвеститори са спазването на инвестиционните 
ограничения, контрола върху ликвидността, анализа на пазарната ситуация за 
намиране на най-добри възможности за продажба и покупка на финансови 
инструменти. Натрупаният професионален опит през последните години на активно 
развитие в България на пазара на колективни инвестиционни схеми, дава възможност 
на екипа на УД „Компас Инвест” АД да създаде подходяща вътрешна организация на 
работата, за да са осигурени запазването на интересите на инвеститорите, 
избягването на конфликти на интереси, спазването на забраната за търговия с 
вътрешна информация, ефективното разпределение на функции и отговорности на 
различните отдели, контрол и своевременно предоставяне на информация. 
Вследствие на своята основна дейност Дружеството е изложено на финансови 
рискове, които могат да бъдат разпределени в следните три основни категории – 
пазарни рискове, кредитни рискове и операционни рискове. Освен тези основни три 
рискови категории Дружеството е изложено и на някои комбинирани рискови фактори, 
реализиращи се в ликвиден риск, регулаторен риск, риск за репутацията, бизнес риск 
и други. 
 
Ежедневните дейности по управление на риска в Дружеството се осъществява от 
отдел „Управление на риска”, за което отделът се отчита пряко пред Съвета на 

http://www.compass-invest.eu/


УД „Компас Инвест” АД  10 
Годишен доклад за дейността 
31 декември 2019 г. 
 

 
 

директорите. Приоритет на ръководството е да намали излагането на риск на 
Дружеството, вкл. като осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, 
необходими за покриване на възникващите задължения. 
 
Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството, са разгледани 
детайлно по-долу.  
 
Пазарен риск 
 
Пазарният риск е вероятността да бъдат реализирани загуби при управлението на 
финансови средства под въздействието на неблагоприятни изменения в цените на 
финансовите инструменти, пазарните лихвени проценти, преобладаващите валутни 
курсове, който се обуславя от две основни категории рискови фактори: 

• Системен (общ пазарен) риск, влияещ върху стойността на всички финансови 
инструменти на пазара. Системният риск се поражда от характеристиките на 
макроикономическата среда и от състоянието на капиталовия пазар в страната, 
действа извън дружеството и по принцип не може да бъде диверсифициран. 
Основните методи за ограничаване на системния риск и неговите отделни 
компоненти са събирането и обработването на информация за 
макроикономическата среда, и на тази база прогнозиране и съобразяване на 
инвестиционната политика с очакваната динамика на тази среда; 

• Специфичен (фирмен) риск, който произтича от конкретните характеристики на 
даден финансов инструмент или дружеството, което го е емитирало. 
Дружеството неутрализира специфичния пазарен риск на собствените си 
инвестиции и отделните инвестиции на КИС посредством диверсификация на 
финансовите инструменти. 

 
Основните разновидности на пазарния риск – валутен, лихвен и ценови са разгледани 
по-долу.  
 
Валутен риск 
 
Валутният риск е рискът, възникващ от изменения в преобладаващите пазарни 
равнища на валутните курсове, който може да се реализира чрез 
намаление/увеличение стойността на активи/пасиви, деноминирани в чужда валута, 
и/или намаление/увеличение на приходите/разходите, свързани с финансови 
инструменти или транзакции, деноминирани в чужда валута. 
 
Управляващото дружество е изложено на валутен риск при извършване на 
разплащания в чуждестранна валута. При извършването им възникват приходи и 
разходи от валутни операции, които се отчитат в отчета за доходите. Основната част 
от валутните експозиции се формира от монетарните активи и пасиви на 
Управляващото дружество, деноминирани във валута, различна от лева и евро. 
 
Управляващото дружество управлява валутния риск чрез ограничаване на откритата 
си позиция по отношение на валути, различни от лева и евро. Поради характера на 
паричните потоци, а именно – разплащания с клиенти на КИС, приходите и разходите 
от валутни операции и преоценки не са съществени. 
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Лихвен риск 
 
Лихвеният риск е рискът, възникващ от изменения в преобладаващите пазарни 
равнища на лихвените проценти, който има две основни разновидности: 

• риск от изменение на пазарната цена на лихвоносни финансови инструменти 
(вкл. деривативи базирани върху лихвени проценти) във връзка с изменение на 
пазарните лихвени проценти; 

• риск от намаление/увеличение на лихвените плащания по лихвоносни 
активи/пасиви във връзка с промяна на пазарните лихвени проценти; 

 
Дейността на Управляващото дружество е обект на риск от колебания в лихвените 
проценти, само доколкото през отчетния период Управляващото дружество сключва  
договори за депозити с различни банки, приходите от лихви, от които, са изложени на 
риск от намаление на лихвените проценти. През отчетния период Дружеството няма 
лихвоносни задължения, които биха могли да доведат до излагане на риск от 
увеличение на лихвените плащания. 
 
Ценови риск 
 
Ценовият риск е рискът, възникващ от изменения в преобладаващите пазарни цени 
на търгуеми финансови инструменти (акции, борсово-търгуеми стоки, стратегически 
суровини, енергоносители и т.н.). 
 
През периода Управляващото дружество няма активи или пасиви, водещи до поемане 
на ценови риск свързан с търгуеми финансови инструменти. 
 
Основните приходи на Дружеството са свързани с размера на управляваните активи 
(нетната стойност на активите на управляваните фондове върху която се начислява 
таксата за управление) и интереса на инвеститорите към управляваните договорни 
фондове, предвид събираните такса за емитиране и обратно изкупуване на дялове. 
 
И двата източника на приходи са свързани основно със състоянието на публичните 
дружества търгуеми на регулирани пазари в страната и чужбина. 
Увеличението/намалението на цените на акциите, които управляваните от 
Дружеството фондове притежават, би довело до съответното увеличение/намаление 
на приходите от управление. Това увеличение/намаление също така влияе и на 
интереса на инвеститорите към фондовете, доколкото едно увеличение на цените би 
довело до по-висока доходност за инвеститорите, а при намаление на цените по-малка 
доходност или загуба за инвеститорите.  
 
Кредитен риск 
 
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението 
си към Дружеството. Дружеството е изложена на този риск във връзка с различни 
финансови инструменти, като напр. при възникване на вземания от клиенти, 
депозиране на средства, инвестиции в облигации и други.  
Дружеството редовно следи за неизпълнението на задълженията на свои клиенти и 
други контрагенти, установени индивидуално или на групи, и използва тази 
информация за контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва 
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транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг. Ръководството на 
Дружеството счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били 
обезценявани или са с настъпил падеж през представените отчетни периоди, са 
финансови активи с висока кредитна оценка. 
Дружеството не е предоставяло финансовите си активи като обезпечение по други 
сделки. 
Ликвиден риск 
 
Ликвидният риск има две основни разновидности: 

• Риск на финансирането, който възниква във връзка с осигуряването на 
финансови средства за посрещане на финансови задължения, когато те станат 
изискуеми. Рискът от финансирането има две измерения: риск Управляващото 
дружество  да не бъде в състояние да посрещне задълженията към Клиентите 
на КИС и риск от невъзможност Управляващото дружество да посрещне 
задължения, свързани със собствените му дейности; 

• Риск свързан с пазарната ликвидност на финансовите инструменти, който 
възниква, когато дадена транзакция не може да бъде осъществена при 
преобладаващите пазарни цени на финансовия инструменти, или 
извършването й е възможно само при неблагоприятни финансови условия, 
поради значителния размер на позицията в сравнение с обичайната търговия; 

 
Несистематични рискове 
Договорните фондове оперират в силно регулирана среда, което е предварително 
условие за намаляване на рисковете от операциите. Основен регулатор е Комисията 
за финансов надзор. Допълнителен контрол се осъществява и от банката депозитар. 
 
Операционен риск 
 
Операционният риск е вероятността да бъдат реализирани загуби, дължащи се на 
неподходящи или неадекватни вътрешни правила и/или процедури, грешки на 
персонала и/или информационните системи, злоумишлени действия, неблагоприятни 
външни събития и други. 
 
Операционните рискове са свързани с четири основни рискови фактора: 
 

• Персонал – възможни загуби, свързани с грешки, измами и други подобни, 
липса на съответна квалификация или загуба на ключови служители и т.н.; 

• Процеси – възможни загуби вследствие на транзакции, счетоводни грешки, 
неизгодни договори, неточни финансови отчети или оценки и т.н.; 

• Системи – възможни загуби от срив на информационни системи или 
комуникационни канали, програмни грешки, некоректни данни, пробиви в 
сигурността, недостиг на операционен капацитет и т.н.; 

• Външни рискове – възможни загуби, дължащи се на природни катаклизми, 
съдебни разпоредби, неизпълнение от страна на доставчици, кражби, грабежи 
и др. противозаконни действия на външни лица, политически, регулаторни, 
данъчни и други фактори. 
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ХІ. Перспективи за развитието на Дружеството през 2020 г. 
 
През 2020 година Дружеството ще се стреми към повишаване на стойността на 
активите под управление и оптимизиране на инвестиционната си политика с цел 
постигане на максимално висока печалба в зависимост от нивото на толерантност на 
клиентите към риска.  
 
Компас Инвест АД си е поставило за цел да увеличи темповете на растеж на 
средствата под управление в своите КИС, като основен източник се очаква да бъдат 
институционални клиенти. В същото време, в дългосрочен план индустрията на 
взаимните фондове в България има огромен потенциал за растеж предвид ниското й 
проникване сред населението.  
 
През 2020 година Дружеството ще продължи по-агресивната си политика по 
привличането на заможни фирми и граждани за клиенти за управление на 
индивидуални инвестиционни портфейли. 
 
В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (Covid-19) в 
световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на 
редица предприятия и цели икономически отрасли. На 11.03.2020 г. Световната 
здравна организация обяви и наличието на пандемия от коронавирус (Covid-19).  
На капиталовите пазари през последните седмици се наблюдава рязко повишаване 
на нивото на пазарната волатилност, породено в основната си част от разпродажби 
на активи и ребалансиране на портфейли на големи институционални инвеститори, 
което доведе и до значителен спад в доходността на основните борсови индекси.  
Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, 
поради което към момента ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени 
влиянието на коронавирус пандемията върху бъдещото финансово състояние и 
резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще доведе до волатилност 
на пазарния и ценови риск, свързан с финансовите активи на Дружеството и на 
управляваните от него фондове и портфейли на доверители и е възможно да има 
негативен ефект върху дейността на Дружеството. 

 
 

 
Изпълнителен директор:________________                   
                                             (Ивайло Ангарски)  
 
Председател на съвета СД:_________       
                                (Милена Александрова) 

 
  

Дата: 25 март 2020 г. 
Гр. София 
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