Доклад за дейността на
ДФ ”Златен лев Индекс 30”
за 2020 година
І. Развитие на дейността и състояние на Фонда през 2020г.
ДФ “Златен лев Индекс 30” е договорен фонд с издадено разрешение от Комисията за
финансов надзор № 68-ДФ/17.11.2008г. Приложим за дейността на Фонда и през 2020г.
е Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за
колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) и Наредба № 44 за изискванията към дейността
на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и
управляващите дружества (Наредба № 44). Издаденият лиценз на Фонда има действие
за всички държави членки, но дяловете му се през 2020г. се предлагат само на
територията на България.
През 2020г. Фондът се управлява от Управляващо дружество “Златен лев Капитал” EАД.
През 2020г. УД осъществява тази дейност посредством инвестиционни решения и
нареждания, които се изпълняват от упълномощените инвестиционни посредници ИП
„Капман“ АД и „АБВ Инвестиции“ АД, при спазване изискванията на нормативните
актове, правилата и проспекта на всяка една от управляваните колективни
инвестиционни схеми.
През 2020г. банка-депозитар на Фонда е “Обединена българска банка” АД.
1. Инвестиционна дейност и рисков профил на Фонда през 2020 година
През 2020 г. инвестиционната дейност на Фонда се осъществява в съответствие с
основната цел на Фонда – относително устойчиво в дългосрочен план нарастване на
стойността на дяловете, притежавани от инвеститорите във Фонда, в съответствие с
развитието на българския капиталов пазар.
Фондът се класифицира като индексен фонд, който инвестира в акции и права, приети
за търговия на “Българска фондова борса - София” АД, включени в индекса “BG TR30”,
деноминирани в лева и регистрирани в Централен депозитар АД. За използване на
търговската марка “BG TR30” при емитирането и популяризирането на дяловете на
Фонда, управляващото дружество е сключено лицензионно споразумение с “Българска
фондова борса - София” АД. Фондът издава, предлага за продажба и изкупува обратно
своите дялове всеки работен ден.
През 2020г. Фондът се стреми да възпроизвежда “BG TR30”, като инвестира до 95% от
привлечените от инвеститорите средства в акции и права на дружества, влизащи в
неговия състав, в приблизително същите пропорции като теглата им в индекса и
поддържа минимум 5% парични средства. Съответно като инвестиционен подход
Фондът и през 2020г. прилага “пасивно управление”.

Българската фондова борса изпрати една трудна година, в която три от индексите
изтриха част от стойността си.
BGTR30 отписа над 3 % от стойността си през последните 12 месеца, като изпраща
годината на ниво от 499, 170 пункта.
Въпреки че SOFIX приключи годината на 5-месечен връх, достигайки най-високото си
ниво от 3 юли, той не успя да възстанови загубите, които пандемията на българските
публични компании. За годината индексът на 15-те най-ликвидни дружества загуби 21%
от стойността си, като ще посрещне новата година на ниво от 447,520 пункта в сравнение
със стойността му от 568,140 пункта в последния ден на 2019 г.
Годишен спад отчита и по-широкият BGBX40, който изпраща годината със загуба от 9,53%
до 101,380 пункта.
Годината беше положителна само за секторния измерител BGREIT, който успя да се
повиши с над 5% до 137,690 пункта.
ДФ “Златен лев Индекс 30” реализира -7,9% както и през 2019 г това се дължи основно
на голямата част от ниско ликвидни дружества, които намериха място в индекса като
това не позволи индекса да бъде репликиран в максимално голяма точност, съответно
създаде и проблем при напускането на същите дружества и тяхната последваща
продажба.
През 2020г. Фондът променя състава на портфейла си в съответствие с промените в
индекса-еталон, поддържайки равномерен обем на инвестициите в емисии от BG TR30.
Към 31.12.2020г. относителният дял на акциите в портфейла на Фонда е 92,94%, а
паричните средства са 6,52%. Нетната стойност на активите на Фонда към 31.12.2020г. е
1 645 990 лева.
Структурата на активите на Фонда към 31.12.2020 г.
АКЦИИ
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
ВЗЕМАНИЯ

1 531 953
107 458
8 888

92.94%
6.52%
0.54%

Акции
Разпределението на капиталовите книжа по отрасли в портфейла от акции към
31.12.2020г. е изложено в Графика 1.
Отраслова структура на портфейла от акции на ДФ Златен лев Индекс 30 към 31.12.202

Дългови ценни книжа
През 2020г. не са закупувани облигации.

Отраслова структура на потфейла от акции на
ДФ Златен лев Индекс 30 към 31.12.2020
Туризъм; 1.97%

Недвижими имоти;
18.44%

АДСИЦ; 16.54%

Финансов и банков
сектор; 5.66%
Индустриални стоки и
материали; 4.30%

Потребителски стоки
и услуги; 9.62%

Фармацевтика и
здравеопазване;
6.15%

Холдинги; 37.00%

Чуждестранни инвестиции
Фондът не поддържа инвестицията в чуждестранни ценни книжа
2. Ликвидност
Паричните средства в края на 2020 г. са 6,52% от активите на Фонда, което представлява
повече от минималния размер от 5%, предвиден в Правилата за управление на ликвидни
средства на Фонда.
През 2020г. не са възникнали обстоятелства, които да доведат до влошаване на
ликвидността на Фонда. Това се дължи на факта, че инвестициите са предимно в акции
на най-ликвидните компании, търгувани на „Българска фондова борса-София“,
включени в борсовия индекс BG TR30, сравнително високия процент парични средства в

портфейла на Фонда и ниския обем на обратното изкупуване на дялове на Фонда през
годината.
3. Капиталови ресурси
Характерът на дейността на Фонда свързва размера на капиталовите ресурси,
подлежащи на инвестиране, от една страна, с процесите на емитиране и обратно
изкупуване на дяловете, а от друга страна, с финансовите резултати, реализирани при
операциите с финансови инструменти от портфейла на Фонда.
През 2020 г са емитирани дялове от Фонда в размер на 0, а броят на обратно изкупените
дяла възлиза на 49175.
Собственият капитал на Фонда намаля от 1 857 хил. лв. към 31.12.2019 на 1 646 хил. лв.
към 31.12.2020г., главно в резултат на обратно изкупени дялове и спад на притежаваните
ценни книжа.
Към 31.12.2020 г. Фондът има текущи задължения в размер на 2 хил. лева, като главно
това са задължения към управляващото дружество и други краткосрочни задължения,
дължащи се на нормалния търговски оборот.
4. Финансови резултати от дейността на Фонда през 2020 г.
Приходите на Фонда за 2020г. са в размер на 1 788 хил. лв. Всички те са финансови
приходи от основната му дейност. Размерът на разходите на Фонда са на обща стойност
1914 хил. лв. и са оповестени подробно в бележките към Годишния финансов отчет за
2020г. Разходите са представени в две групи – финансови и оперативни.
Резултатът от финансовата дейност на Фонда, изчислен на база всички финансови
приходи и всички финансови и оперативни разходи е загуба в размер на 147 хил. лева.
Съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане, печалбата на Фонда
принципно е освободена от корпоративен данък. От това следва, че Фондът не
начислява и не дължи данък печалба.
През 2020 г. УД „Златен лев Капитал“ ЕАД предприе мерки, за да гарантира здравето и
работоспособността на заетите лица, за непрекъснатост на бизнес процесите и
дейностите, свързани с регулаторните задължения. Фонда продължи дейността си с без
отклонения от установения режим на работа, при спазване на предпазните мерки за
ограничаване на заразата и разпространението на COVID- 19.
Към момента ръководството не очаква пандемията от COVID- 19 да окаже негативно
влияние в краткосрочен период на дейността на фонда, доколкото естеството на
настоящата ситуация позволява да се оценят надеждно очакваните финансови ефекти.
5. Промени в нетната стойност на активите и нетна стойност на един дял за периода 2018-2020
г.

За 2018 година
• брой дялове в обращение към края на годината – 1 294 809.3768
• брой емитирани дялове – 14 514.5138
• брой обратно изкупени дялове – 38 456.4797
За 2019 година

•
•
•

брой дялове в обращение към края на годината – 1 288 487.3883
брой емитирани дялове – 5 483.9594
брой обратно изкупени дялове – 11 805.9479

За 2020 година
• брой дялове в обращение към края на годината – 1 239312.3292
• брой емитирани дялове – 0
• брой обратно изкупени дялове – 49175.0591
6. Сделки с деривативни инструменти
През отчетния период не са сключвани сделки с деривативни инструменти.
7. Информация относно политиката за възнагражденията на УД през 2020 г.
През 2020г. няма записани и обратно изкупени дялове от Фонда от членове на Съвета
на директорите на Управляващото дружество.
7.1 Общият размер на възнагражденията, изплатени от управляващото дружество на
неговите служители за 2020г. е 244 хил. лв. През 2020 г. управляващото дружество е
изплащало на неговите служители само възнаграждения, които имат постоянен
характер. През 2020г. не са изплащани възнаграждения с променлив характер, което е в
изпълнение на Политиката за възнагражденията на УД „Златен лев Капитал“ ЕАД. Броят
на получателите е 7 - служители и членове на СД на УД, съгласно актуалното длъжностно
разписание. През 2020г. няма суми, изплатени пряко от самата колективна
инвестиционна схема, включително такси за постигнати резултати.
7.2 Общата сума на възнагражденията с разбивка по категориите служители или други
членове на персонала съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДКИСДПКИ, а именно:
- на служителите на ръководни длъжности – 170 хил.лв.;
- на служителите, чиято дейност е свързана с управление на риска – 28 хил.лв.;
- на служителите, изпълняващи контролни функции – 24 хил.лв.;
- на всички други служители – 22 хил.лв.
7.3 Описание на начините на изчисление на възнагражденията и облагите.
Относно структурата на възнаграждения в управляващото дружество следва да се
посочи, че през 2020г. 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.
През 2020г., 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 „Златен лев Капитал“
ЕАД.

7.4 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 “Златен лев Капитал” ЕАД 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 2020 г. при изчисляване на
възнагражденията по трудовите договори и договорите за управление като няма
констатирани нередности.
7.5 Съществените промени в приетата политика за възнаграждения.
През 2020 са извършвани промени в Политика за възнагражденията на УД. Подробности
относно актуалната Политика за възнагражденията на УД са публикувани на
електронната страница на управляващото дружество на адрес www.z-capital.bg.
8. Очаквани рискове, свързани с инвестиционния портфейл и методи за тяхното
управление.
Рисковете свързани с инвестиционния портфейл могат да се разделят на следните
основни групи
8.1 Пазарни рискове – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни
изменения в ценните книжа. Компоненти на пазарния риск са:
Лихвен риск
Този риск се поражда от неопределеността относно бъдещата динамика на лихвите,
защото те влияят съществено върху резултатите от инвестиции в ценни книжа. Лихвените
равнища изразяват цената на привлечения финансов капитал, поради което влияят върху
разходите за кредитиране на предприятията. По този начин те влияят върху финансовите
резултати на предприятията и с това в крайна сметка - върху цените на акциите им. От
друга страна изменението на лихвите влияе пряко върху цените на инструментите с
фиксиран доход и с това върху тяхната доходност.
Инфлационен риск
Доходите, които се получават в резултат на инвестициите, ще имат различна
покупателната способност в зависимост от динамиката на инфлацията по време на
инвестиционния цикъл. Освен това инфлацията като основен макроикономически
показател е една от важните компоненти на макроикономическата среда, задаваща
условията за икономическа дейност в страната. Портфейлът на фонда ще е съставен в поголямата си част от инструментите с променлива доходност, каквито са акциите. Те
предлагат ефективна защита от инфлационен риск и запазване на реалната доходност за
инвеститорите, тъй като динамиката на стойността на дружествата-емитенти обикновено
е паралелна на инфлацията.
Валутен риск
Измененията на валутните курсове са източник на риск, свързан с възможността
стойността на българския лев спрямо други валути да се промени и това да повлияе
върху резултатите от инвестициите. Такъв ефект може да се прояви в случай, че фондът
е инвестирал в активи, деноминирани в чуждестранна валута. Но инвестиционната
политика на фонда предполага много ограничена възможност за инвестиране в
чуждестранни активи – само до 15%. При това, ако тези активи са деноминирани в евро,

няма риск от промяна на валутния курс поради фиксирания обменен курс на лева спрямо
еврото. По този начин валутният риск е минимизиран в максимална степен.
Ценови риск
Този риск е свързан с възможни изменения на пазарните цени на финансовите
инструменти под влияние на основни фактори. Поради промяната на такива основни
фактори е възможно да се променят стойностите на активите, в които е инвестирал
фонда. Типичен пример за това е влиянието на пазарните лихви върху цената на
инструментите с фиксиран доход.
8.2 Кредитен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни
изменения в ценните книжа при неочаквани събития от кредите характер свързан с
емитентите на финансови инструменти. Компоненти на пазарния риск са:
Инвестиционен риск
Това е рискът издателят (дружеството – емитент) на дългови ценни книжа, съответно
лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни
своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви.
В такива случаи фондът може да понесе загуба. Когато конкретните ценни книжа имат
кредитен рейтинг, инвестиционният риск включва възможността за понижение на
кредитния рейтинг на ценните книжа, в които е инвестирал фонда. Инвестиционният
кредитен риск се измерва с вероятността даден емитент да не успее да посрещне
бъдещите си задължения за периодично изплащане на лихвата и главницата на падежа.
Държавните ценни книжа имат най-нисък кредитен риск, следвани от общински,
ипотечни и корпоративни облигации и влоговете.
Контрагентен риск
Контрагенен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна.

Сетълмент риск
Сделките на капиталовия пазар се обслужват от сложна инфраструктура, включваща
техника и хора. Сетълмент риск е възможността сключени сделки да не бъдат
приключени поради технически грешки или умишлено поведение на лица, отговорни за
изпълнението на процедурата по осъществяване на дадена сделка.
ІІ. Предвиждано развитие на Фонда през 2021г.
Българският капиталов пазар регистрира спад през 2020 г. Индексът Sofix /15-те найликвидни дружества/ загуби 21% от стойността си. BGBX40, регистрира загуба от 9,53%.
Какъвто не е наблюдаван последното десетилетие. Безспорен негативен отпечатък
върху пазара на акции в България, а и върху икономиката и социалния живот заради
налаганите ограничения, оказа пандемията COVID-19. През март (на 13 март беше
обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична
обстановка, удължена до 31 януари), SOFIX отчете и най-големия си месечен срив с
23.79%. Последва частично, макар и незначително възстановяване през следващите три
месеца, за да се понижи с нови 5.75% през юли – септември.

Oqaxeaxhsra ca 3a qacrhqHo Bb3craHoBRBaHe npe3 nbpBara no.noBhHa Ha roAhHara h
nocneABaulo KoHco.nhAhpaHe nph Aocn4raHhre HhBa Karo ocHoBeH Qaxropra 3a roBa ca
r,naBHo npoAbnx{aBar4hTe HncRA nAxBA no Aeno3hThTe, oTpl4qaTenHara AoxoAHocT no
ro.nflMa qacr or rbpryBaHmre ,{l-{K, BbnpeKh yBenhqeHrn o6em Ha npeAnaraxe. OcHoseH
Saxrop npil npeAcraBnHero xa 6opcara npe3 Bropara nonoBhHa u-1e 6r4e orneqarbK
nonHThqecxr,rn $axrop - 6tpeoro c$opnnrapaHe Ha npaBurencrao. Oou,qtr ce K.nach$raqrapa
Karo hHAeKcex $ox4, xofiro hHBecrnpa B aKqilh r npaBa, npherh 3a rbproBtafl Ha "Eb.flrapcxa
Qon4oaa 6opca - CoSnR" AA, BKnloqeHh B 14HAeKca "BG TR30". CtoraerHo Haro
hHBecrrLU4oHeH noAxo4 Oon,qtr I npe3 2020r. nprnara "nachBHo ynpaBaeHre".

lll. fleilcrehn s o6nacrra Ha HayqHox3cneAoBarercKara u pasaofixa 4efixocr
Cner-paQraxaqhnra

Ha npeAMera Ha 4efiHocr Ha OoH4a He npeAnonara pa3Bhrhe

HayqHo[3cneAoBarencxara

r paaaofi

Ha

xa 4efi xocr.

lV. l4xQopMallxn aa npra4o6rBaHe xa co6creetu arq;uu, r,r3r4cKBaHo no peAa Ha
un.L874 or Tuproacxnfl 3aKoH
l-lpes 2020 r ca eMhnlpaHh AflnoBe or OoH4a B pa3Mep Ha 0, a 6ponr Ha o6parxo h3KyneHhre
ARna Bb3nhEa na 49175. Oongtr He pa3npeAenfl AhBhAeHT.
V.Kaoxoee
OoH4tr HnMa perhcrphpaH h K.noHoBe.
Vl. Baxxu *6utna, Hacrbnhru creA roAuruHoro cqeroBoAHo npuKrroqBaHe
Hnrua ctqecrBeHh ca6ntua Hacrbntnnr c3neg roAhruHoro cqeroBoAHo nphKnpi{BaHe h Ao
h3roTBEHeTO Ha HaCTOnqun OTqeT,

hgntnxrrenex
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Aa nOBnhflRT Ha OnOBeCTeHhTe pe3ynTaTh.
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