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СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

по чл.72 от Наредба 44 за изискванията към дейността на 

колективните инвестиционни схеми, управляващите 
дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, 

управляващи алтернативни инвестиционни фондове 

 

Договорен Фонд „КАПМАН КАПИТАЛ“ 
период: 01.01.2018 - 30.06.2018 

 

 

ДФ “Капман Капитал” е колективна инвестиционна схема по смисъла на ЗДКИСДПКИ, която 

публично издава (продава) дялове и инвестира набраните парични средства в 

прехвърляеми ценни книжа или други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от 

ЗДКИСДПКИ. 

 

Договорен фонд „Капман Капитал“ е учреден като инвестиционно дружество и е получило 

лиценз от Комисия за Финансов Надзор, издаден на основание на решение №250-ИД от 

24.03.2004г, №12-ИД от 18.09.2006г. В последствие ИД „Капман Капитал“ АД получи 

разрешение за преобразуване в ДФ „Капман Капитал“ №1101-ИД/28 ноември 2012г. 

На 03.06.2013 г., с Акт за вписване № 20130603174237/03.06.2013 г., Агенция по 

вписванията вписа по партидата на ИД „Капман Капитал” АД, ЕИК 131229667 в Търговския 

регистър заличаване на търговец ИД „Капман Капитал” АД, както и преобразуването му 

чрез промяна на правната му форма на Инвестиционно Дружество „Капман Капитал” АД в 

Договорен фонд „Капман Капитал”, организиран и управляван от УД „Капман Асет 

Мениджмънт” АД. С решение №468-ДФ/24.06.2013г. Договорен фонд „Капман Капитал” бе 

вписан в публичния регистър по чл.30, ал.1, т.3 и т.5 от ЗКФН, воден от Комисията за 

финансов надзор. 

 

На 07.06.2013 г. в Централен Депозитар вписа новата емисия дялове на ДФ „Капман 

Капитал“ с ISIN код BG9000010132. 

 

Договорен Фонд “Капман Капитал” следва умерена инвестиционна политика и е 

предназначено за инвеститори, които търсят съчетание на относително сигурни 

инвестиции, съхраняващи в реално изражение техните спестявания и предпазващи ги от 

валутен риск, с доходоносни инвестиции в по-рискови инструменти от типа на акции на 

дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа.  

 

Управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт“ АД обявява и извършва оповестяване 

на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване два пъти седмично – понеделник 

и сряда до 14:00 часа и въвеждане на данни на интернет страницата на управляващото 

дружество/договорния фонд, включително, но не задължително на интернет страниците на 

БАУД/финансова медия/агенция. 

 

 

Брой дялове в обръщение на договорен фонд „Капман Капитал“ в периода 01 

януари 2018 г.- 30 юни 2018 г. 

Към 31 декември 2017 г. дяловете в обръщение са 514 891.4848 броя, а към 30 юни 2018 

г. те възлизат на 512 604.8229 броя. През първото шестмесечие на 2018 г. са емитирани  
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16 912.7471 дялове на договорния фонд, и са предявени за обратно изкупуване и са 

обезсилени 19 199.4090 дяла.  

  Емисионна  ст-т Обратно изкупуване Дата на изчисление 

Минимална 22.8192 22.6600 12 Юни 2018 

Максимална 23.8212 23.6550 16 Януари 2018 

Нетна стойност на активите на един дял в началото на H1 2018:  23.0650 лв. 

Нетна стойност на активите на един дял в края H1 2018:   22.9139 лв. 

 

Обем на инвестициите в портфейла на договорен фонд  „Капман Капитал“  

 

Вид ценни книжа 
В началото на периода 

януари 2018 г. % 
В края на периода 

юни 2018 г. % 

Акции- БФБ София 5 580 413 46.71% 5 348 535 45.46% 

Акции- международни 
пазари 208 860 1.75% 151 929 1.29% 

Корпоративни 
облигации 3 085 608  25.83% 2 955 405 25.12% 

Дялове на ДФ, БТФ и 
НИФ 2 146 527 17.96% 2 201 133 18.71% 

Парични средства,  
депозити и инструменти 
на паричния пазар  799 827 6.70% 874 161 7.44% 

Вземания  125 373 1.05% 233 471 1.98% 

Обща стойност на 
портфейла: 

11 946 608 100% 11 764 634 100% 

 

 

Структурата на активите и делът във финансови инструменти са в съответствие с 

нормативните изисквания и правилата на фонда.  

 

Структурата на портфейла от акции и облигации на ДФ “Капман Капитал” 

 

Сектор 
В началото на периода 

януари 2018 г., % 
В края на периода 

юни 2018 г., % 

Финанси 31.72 33.46 

Холдинги 12.52 11.47 

Химия и нефтопреработка 3.15 2.66 

Недвижими имоти 4.60 4.32 

Електротехника и електроматериали 3.93 3.05 

Преработваща промишленост 2.95 2.00 

Туризъм 2.66 2.83 

Селско стопанство 0.91 0.85 

Фармация 1.51 1.47 

Строителство и инфраструктура 1.77 1.30 

Транспорт 0.60 0.65 

Енергетика 5.88 5.10 

Търговия 2.09 2.00 
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Графика – изменение на нетна стойност на активите за периода 
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Друга финансова информация 

 

Към 30 юни 2018 г. договорен фонд „Капман Капитал“ има текущи задължения към УД за 

управление на актви в размер на 18 524 лв. 

В следващата таблица са представени приходите на договорния фонд  към  първото 

шестмесечие на 2018 г.: 

 

В следващата таблица са представени данни за разходите, свързани с дейността на фонда, 

извършени до края на месец юни 2018 г. 
 

Вид разход 30 юни 2018 г. 

Разходи за външни услуги  1 893 лв. 

Разходи по валутни операции 268 лв. 

Други финансови разходи                                 4 545 лв. 

Разходи по операции и преоценка на ЦК    3 594 964 лв. 

Разходи към управляващо дружество от управление на активи 113 274 лв. 

Общо разходи: 3 714 944  лв. 

 

Показател 30 юни 2018 

Приходи от операции и преоценки на финансови инструменти 3 548 250  лв. 

Приходи от дивиденти 2 799  лв. 

Приходи от лихви   75 838  лв. 

 
Общо приходи:   3 626 887  лв. 
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Разходи за данъци 

 

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративно подоходно облагане, колективните 

инвестиционни схеми допуснати за публично предлагане в Република България не се 

облагат с корпоративен данък. По смисъла на т. 26 от ДР на ЗППЦК, договорен фонд 

Капман Капитал е колективна инвестиционна схема.   

Средната стойност на нетните активи е 11 917 072.33лв. и е изчислена на база на сумата 

на нетните стойности на активите на фонда за всеки един ден през, който се е 

изчислявала цена от 01 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г.  

 

Репо сделки  

През периода не са сключвани договори за репо сделки, както и няма прекратени такива 

договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо сделки. 

Към края на периода няма действащи договори за репо сделки.  

 

Сделки с деривати и хеджиращи сделки  

Фонда не притежава деривативни инструменти и през периода не са сключвани сделки с 

такива. През периода не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща 

позиция. 

Вътрешна информация за настъпили промени за периода 

01.01.2018 г.– 30.06.2018 

 

През периода няма извършени промени в: 

▪ Лицата, упражняващи контрол върху договорен фонд “Капман Капитал” 

▪ Състава на управителните и на контролните органи на договорния фонд - такива 

липсват съгласно формата и начина на управление на договорния фонд, както не са 

извършвани такива промени и в управляващото дружество.  

Действия по преобразуване, ликвидация или осъществяване на структурни промени в 

договорния фонд, както и не е извършвано откриване на производство по несъстоятелност 

за договорния фонд: „Капман Капитал“ е учреден като инвестиционно дружество и е 

получило лиценз от Комисия за Финансов Надзор, издаден на основание на решение 

№250-ИД от 24.03.2004г, №12-ИД от 18.09.2006г. В последствие ИД „Капман Капитал“ АД 

получи разрешение за преобразуване в ДФ „Капман Капитал“ №1101-ИД/28 ноември 

2012г. На 03.06.2013 г., с Акт за вписване № 20130603174237/03.06.2013 г., Агенция по 

вписванията вписа по партидата на ИД „Капман Капитал” АД, ЕИК 131229667 в Търговския 

регистър заличаване на търговец ИД „Капман Капитал” АД, както и преобразуването му 

чрез промяна на правната му форма на Инвестиционно Дружество „Капман Капитал” АД в 

Договорен фонд „Капман Капитал”, БУЛСТАТ 131229667, организиран и управляван от УД 

„Капман Асет Мениджмънт” АД. С решение №468-ДФ/24.06.2013г. Договорен фонд 

„Капман Капитал” бе вписан в публичния регистър по чл.30, ал.1, т.3 и т.5 от ЗКФН, воден 

от Комисията за финансов надзор. 

 

През първо полугодие на 2018г. няма постъпило решение на Комисия за Финансов Надзор 

за отписване от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. 

Детайлна информация относно приходите и разходите и реализираната печалба е 

свободно достъпна в месечния отчет изготвян съгласно ЗДКИСДПКИ и Наредба № 44 на 

КФН, както и в отчета за приходите и разходите. Посочената информация може да бъде 

намерена на сайта на “Капман асет мениджмънт” АД, подсекция Взаимни Фондове на уеб 
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адрес www.capman.bg /asset-management и е предоставена на Комисия за финансов 

надзор - http://www.fsc.bg. 

 

Договорен Фонд “Капман Капитал” следва умерена инвестиционна политика и е 

предназначено за инвеститори, които търсят съчетание на относително сигурни 

инвестиции, съхраняващи в реално изражение техните спестявания и предпазващи ги от 

валутен риск, с доходоносни инвестиции в по-рискови инструменти от типа на акции на 

дружества, търгувани на регулирани пазари на ценни книжа. За да постигне 

инвестиционните цели на фонда, управляващо дружество “Капман Асет мениджмънт” АД 

инвестира в дългови финансови инструменти, както и в акции на дружества, търгувани на 

регулирани пазари на ценни книжа, а също така и в инструменти на паричния пазар. 

 

Няма извършена промяна в устава на управляващото дружество – “Капман Асет 

Мениджмънт” АД през периода 01.01.2018 - 30.06.2018 год. 

 

Договорният фонд не е разпределял дивиденти и не е извършвал промени в проспекта си 

с цел възможност в бъдещ момент инвеститорите да получават дивиденти. Печалбата от 

фонда може да се получи единствено на капиталова основа – чрез отчитане на печалба от 

положителни преоценки или операции с активите на фонда, която в последствие може да 

се получи от инвеститорите при обратно изкупуване на закупените от тях дялове.  

Oбразувани съдебни или арбитражни дела oт началото на дейността на фонда до 

30.06.2018 г, по които договорният фонд е страна – към датата на отчета на фонда, в 

качеството му на облигационер, има образувани съдебни или арбитражни дела, свързани с 

облигационните емисии, издадени от „Болкън пропърти сървисис“ ЕАД, „Фарин“ АД, „Хлебни 

изделия Подуене“ АД и „Бросс Холдинг“ АД. 

Няма възникнали съществени задължения извън обичайните за дейността му – за 

заплащане на комисионни по финансови операции, за суми по придобити ценни книжа, за 

управление към “Капман Асет Мениджмънт” и за депозитарни услуги от ОББ АД. Всички 

задължения на договорния фонд са извършвани в срок и при пълно заплащане. 

 

Управлението на ликвидността на фонда се извършва в съответствие с изискванията на 

Наредба № 44 на КФН и вътрешните правила на ДФ “Капман Капитал”. Събраната 

хронологична информация за ликвидността на дружеството показва поддържане на 

необходимата ликвидност, като не са отчитани сериозни ликвидни проблеми.  

 

Дейността на колективните инвестиционни схеми е стриктно регламентирана от 

българската нормативна уредба, поради което няма сключени или изпълнени договори, 

които не са във връзка с обичайната дейност на взаимния фонд. 

 

На проведеното на 2 април 2018 год. ОСА на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД бе взето 

решение за преизбиране на одитора. Общото събрание избра за извършване на независим 

финансов одит на годишния финансов отчет за 2018 год. да бъде избрано „Филипов 

Одитинг“ ООД – регистриран одитор No 0695. 

 

гр. София 19.07.2018 г.   

 

Николай Ялъмов- Председател на СД 

 

Антон Домозетски- Изпълнителен Директор 

http://www.fsc.bg/

