
 
 
 

ДОКЛАД ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 
 

 КАРОЛ АД 
 

 2009 г. 
 
 
І. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВО 
 
  Карол АД извършва всички, разрешени от действащото законодателство и описани по-

долу инвестиционни дейности и услуги. 
 
1. Описание на предлаганите услуги 

На основание Решение на БНБ № 293/14.10.1993г. Карол АД  получава лиценз за банкова 
дейност в частта извършване на сделки с чужда валута.  

На основание Решение № 117-ИП/18.06.1997г. на Комисията по ценните книжа и фондовите 
борси, Решение № 332-ИП/16.08.2000г. на Държавната комисия по ценните книжа и Решение 
номер 189-ИП от 15.03.2006г. на Комисията за финансов надзор Карол АД  получава  разрешение 
за извършване на дейност като инвестиционен посредник с право да извършва следните сделки и 
дейности: 

          -приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително 
посредничество за сключване на сделки с ценни книжа; 

-изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиент; 
-сделки за собствена сметка с ценни книжа; 
-управление в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл на 

ценни книжа; 
-предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент; 
-поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане на първоначална продажба на ценни 

книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за придобиване/записване на ценни 
книжа за собствена сметка; 

-предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо 
задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка. 

и на допълнителните услуги: 
-съхраняване и администриране на ценни книжа  за сметка на клиенти, включително 

попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) 
и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените 
обезпечения; 

-предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, 
което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; 

-консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и 
свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на 
предприятия; 

- предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са 
свързани с предоставяните инвестиционни услуги; 

 
-инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, 

свързани със сделки със ценни книжа; 
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-свързани с поемане на емисии ценни книжа; 
На основание Решение №  332-ИП/16.08.2000 г. на Държавната комисия по ценните книжа 

ИП Карол АД  получава  лиценз за работа в чужбина. 

 Карол АД предлага следните сделки и услуги: 

 Брокерски услуги на фондовите пазари в България, САЩ, Русия, Румъния и Сърбия; 
 Доверително управление на ценни книжа и /или пари на фондовите пазари в България, 

САЩ, Русия, Румъния и Сърбия; 
 Търговия на маржин на валута и договори за разлика; 
 Първично публично предлагане на ценни книжа; 
 Вторично публично предлагане на ценни книжа;  
 Увеличаване на капитала на публични дружества; 
 Изготвяне на търгови предложения; 
 Корпоративен консултинг; 
 Фундаментални и технически анализи на акции и валута; 
 Валутни операции; 

Карол АД притежава Разрешение за дейност като Регистрационен агент № 10343 от 
Централен депозитар АД. В качеството си на трансферен агент Карол АД извършва следните 
услуги: 

 Издаване на портфейли от ценни книжа на физически и юридически лица; 
 Издаване на дубликат на депозитарна разписка; 
 Извършване на процедура по дарение и наследство, включваща изготвяне на портфейл на 

починалото лице и прехвърляне на наследствените ценни книжа; 

2. Информация на основание чл. 247 и чл.187д от Търговския закон 
 
През 2009г. Карол АД не е придобивало и/или прехвърляло собствени акции, както и не 

притежава собствени акции от капитала на дружеството. Членовете на Съвета на директорите 
Ангел Петров Рабаджийски и Красимир Георгиев Драганов не са придобивали или прехвърляли 
акции или облигации на дружеството. Председателят на Съвета на директорите Станимир 
Маринов Каролев не е придобивал или прехвърлял акции и/или облигации, емитирани от Карол 
АД.  

Членовете на Съвета на директорите на „Карол”АД в качеството им на такива нямат 
специални права съгласно устава да придобиват акции на дружеството. Членовете на Съвета на 
директорите на Карол АД са получили трудови възнаграждения от дружеството в размер на 57601 
лв. за 2009 г.  

Станимир Маринов Каролев като член на Съвета на директорите е едноличен собственик на 
капитала на „Карол Стандарт”ЕООД, „НетТелКом”ЕООД, „Карол Капитал мениджмънт”ЕАД и 
„Карол Финанс”ЕООД, притежава 51% от капитала на „Дракар”ООД, притежава 51% от капитала 
на „Мебелор”ООД, както и участва като член на Съвета на директорите в управлението на „Карол 
Капитал мениджмънт”ЕАД и като като управител на „Дракар”ООД. 

Красимир Георгиев Драганов като член на Съвета на директорите притежава 49% от 
капитала на „Дракар”ООД и участва в управлението на „Възход”ЕООД и Дракар ООД като 
управител. 

През 2009 г. не са сключвани договори по реда на чл.240б от Търговския закон. 
 
Офиси в страната 
 
През 2009 г. Карол АД има офиси в седем града в страната, както следва: 
Централен Офис – гр. София, Бул. „Хр. Ботев” 57, тел. (+359 2) 981 13 81, Email: 

office@karoll.bg; 
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Офис 1– гр. София, ул. „Златовръх” 1, тел. (+359 2) 4008 200, Email: office@karoll.bg; 
Офис 2 – гр. Бургас, п. код 8000, ул. „Славянска” 75, ет. 1, офис 2; тел.:(+359 56) 845839; 

Email: office_bourgas@karoll.bg; 
 Офис 3 – гр. Варна, п.код 9000, ул. Преслав 20; тел.: (+359 52) 617919; Email: 

office_varna@karoll.bg; 
 Офис 4 – гр. Враца, п.код 3000, ул. "Иванка Ботева" 12;  тел.: (+359 92) 665134; Email: 

office_vratza@karoll.bg; 
 Офис 5 – гр. Пловдив, п.код 4000, ул. "Д-р Вълкович" 2, ет. 1; тел.: (+359 32) 633113; 

Email: office_plovdiv@karoll.bg; 
 Офис 6 – гр. Русе, п.код 7000, ул. "Фердинанд" 4; тел.: (+359 82) 828 717; Email: 

office_ruse@karoll.bg; 
   Офис 7 – гр. Стара Загора, п.код 6000, ул. "Хр. Ботев" 113, вх. А, ет. 1, ап. 3; тел. (+359 42) 

623 656;Email:office_sz@karoll.bg. 
 
През 2009 г. основна задача пред екипа на Карол АД бе да запази лидерските позиции на 

дружеството при осъществяване на сделки с ценни книжа и други финансови инструменти на 
българския пазар, при все по-активно участие и на международните фондови борси. При 
бъдещата дейност на дружеството акцент ще бъде поставен  и върху сегмента на консултации и 
анализи на дружества за финансиране на дейността им и капиталовата им структура, изготвянето 
на консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на 
предприятия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и други свързани с 
тях услуги. В своята дейност Карол АД се стреми към прогресивен растеж, изключително добро 
отношение към клиента и постоянно усъвършенстване на служителите, при спазване на 
международните стандарти за добро корпоративно управление.  

 
 
3. Пазарен дял  
 
        През годините фирмата се утвърди като един от най-активният участници на Българска 

Фондова Борса. Карол АД е традиционен лидер по брой осъществени транзакции на БФБ, 
заемайки в осем последователни години първото място по брой сключени сделки. 2009 г. е 
поредната успешна година в историята на Карол АД - инвестиционният посредник реализира над 
70 хил. сделки на пода на БФБ, като това са 17.6 % от всички транзакции осъществени на борсата. 
Фирмата е с постоянно присъствие в челните позиции по реализиран оборот, като за 2009 г. Карол 
АД е в челната десятка на пазарните участници с реализиран оборот от над 66 млн. лв., което е 
3.82 % от общо изтъргувания обем на БФБ.  

 
Брой сделки 
  

Година Място Брой сделки Пазарен дял 
Изменение спрямо 
предходната година  

2009 1 70 156 17.60% - 46.75% 
2008 1 131 751 16.90% - 22.62% 
2007 1 170 278 17.36% + 141.88% 
2006 1 70 404 16.49% + 0.01% 
2005 1 69 948 13,52% + 128,69% 
2004 1 30 587 12,61% + 117,22% 
2003 1 14 081 11,11% + 292,89% 
2002 1 3 584 7,82% n.a 
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Брой лотове 
 

Година Място Брой лотове Пазарен дял 
Изменение спрямо 
предходната година  

2009 5 42 786 017 2.45% - 68.58% 
2008 2 136 180 434 10.86% + 32.35% 
2007 6 92 299 306 4.15% - 26.35% 
2006 4 125 324 007 8.20% + 173.73% 
2005 7 45 843 272 2,81% - 76,58% 
2004 4 195 732 260 6,99% + 254,00% 
2003 7 55 292 251 4,02% - 31,94% 
2002 1 81 241 258 13,03%                        n.a. 

 
 
Оборот 
 

Година Място Оборот (лв.) Пазарен дял 
Изменение спрямо 
предходната година  

2009 7 66 653 369 3.82% - 72.90 
2008 5 245 963 417 5.77% - 50.49% 
2007 9 496 793 988 2.50% + 132.04% 
2006 7 214 095 710 3.16% + 44.39% 
2005 13 148 274 992 2,07% + 20,67% 
2004 7 122 875 525 4,10% + 30,69% 
2003 4 94 019 173 5,93% + 233,96% 
2002 8 28 152 881 3,38%                        n.a. 

 
 
Карол АД е безспорният лидер по отношение на потребители на електронна системата за 

търговия COBOS от нейното създаване през 2003 до октомври 2009г. когато Карол въвежда 
собствена професионална платформа за търговия на БФБ – Karoll Broker. Към края на 2009 г. 
клиентите използващи търговската платформа Karoll Broker са 762 спрямо 478 потребителя на 
COBOS. Карол запазва лидерски позиции по брой клиенти търгуващи онлайн на БФБ, като 
потребителите на COBOS са 17.15 % от всички клиенти на системата, спрямо приблизително 24 % 
за 2008 г. и 25 % за 2007 г.. Този дял показва тенденция към намаляване поради засилената 
миграция на клиенти към новата професионална платформа за търговия Karoll Broker. След 
стартирането на новата търговска система и въпреки слабият интерес от страна на клиенти към 
търговия на БФБ, Карол АД отчита 15 % ръст сред активно търгуващите потребители. 
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4.Финансов резултат 
 
1.1 Финансов резултат по видове предлагани услуги 
 
 Дейността на Инвестиционния посредник може да бъде разделена условно на две – 

дейност в страната и дейност в чужбина. Приходите по предлагани услуги за 2009 г. са 
представени в следната таблица : 

 
  Услуги Сума в лв. 
  от дейност в България   
1 Комисионни по сделки с Ценни книжа               324 894
2 Комисионни по сделки от регистрационно агентство 6 530
3 Комисионни по обслужване на клиенти 41 157
  от дейност в чужбина ( САЩ, Русия, Румъния и Сърбия )  
1 Комисионни по сделки с Ценни книжа 45 154
2 Такси клиентски активи 17 757
3 Комисионни по операции с валута 241 694
4 Комисионни от Western Union 26

 
 
Общите приходи за 2009 г. на Карол АД възлизат на 3 170 хил. лв 
 
1.2 Обем и структура на приходите по видове сделки, структура и обем на разходите 
 
 Приходите по видове сделки са предоставени в следната таблица :  
 

  Приходи по видове сделки  
Сума в 

лв.
1 Приходи от обслужване на клиенти 55 198
2 Приходи от лихви в лв. 117 832
3 Приходи от лихви във валута. 4 704
4 Положителни разлики от валутни операции 291 526
5 Приходи от дивиденти 854
6 Приходи от операции с движими ценности 2 064 070
7 Други приходи  636 074

 
 
 
 Структура и обем на разходите : Общите разходи на Инвестиционният посредник възлизат 

на 3 678 хил. лв. и имат следната структура : 
 
 

 Структура на разходите  
Сума в 

лв. 
  Финансови разходи   
1 Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове 298 568 
2 Разходи за лихви 110 
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3 Разходи по операции с движими ценности 1 620 039 
4 Други разходи по финансови операции 65 725 
  ОБЩО 1 984 442 
  Разходи по социално икономически елементи   
1 Заплати и социално осигуряване 487 029 
2 Разходи за външни услуги 835 154 
3 Разходи за амортизация 159 906 
4 Други разходи    211 280 
  ОБЩО 1 693 369 

 
 
1.3 Окончателен финансов резултат 
Окончателният финансов резултат за 2009 г. е загуба в размер на  429 хил. лв.  
 
1.4   Информация за относителен дял и стойност на ценните книжа за собствена сметка, в 

които инвестиционният посредник е инвестира, свързаните с тях рискове за инвестиционният 
посредник, пазара, на които се търгуват, и държавите, в които инвестиционният посредник 
планира да инвестира; 

 
 Към 31.12.2009 Карол АД има формиран търговски портфейл от акции търгувани на 
Българска Фондова Борса в размер на 1 962 361.60 лв., представляващ 30.88 % от собствения 
капитал на дружеството. Карол АД има формиран отдел “Управление на риска”, който на месечна 
база изготвя доклад за наблюдение, измерване и оценка на рисковете в дейността на дружеството. 
Докладът се съставя съгласно принципите, застъпени  в Правилата за Управление на риска на 
Карол АД  при спазване на изискванията на Раздел III  на Наредба 38 за изискванията към 
дейността на инвестиционните посредници и чл. 142 на Наредба.No 35 за капиталовата 
адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. 

 
 Инвестиционният посредник не възнамерява да инвестира в ценни книжа за собствена 

сметка в чужбина. Към настоящия момент Карол АД търгува с ценни книжа за сметка на клиенти 
в САЩ, Русия, Румъния, Сърбия, и България. Посредникът възнамерява да оперира на тези 
пазари, като се отчита съществуването на редица рискове, както за собствения търговски 
портфейл така и за своите клиенти, основните от които са: 

 
1. Пазарен и позиционен риск в дейността Карол АД - пазарният риск е рискът  от 

загуби, възникващи от движенията в пазарните цени на дълговите, лихвените и 
капиталовите инструменти от търговския портфейл и на валутните и стоковите 
инструменти от търговския и инвестиционния портфейл на инвестиционния 
посредник. Позиционния риск е рискът от неблагоприятна промяна на цената на 
даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или фактор, свързани 
с пазара на ценни книжа. Пазарният, както и позиционният риск, са пряко 
обвързани с позициите в търговския портфейл на Карол АД. Към пазарния и 
позиционен риск можем да отнесем още ликвидния и лихвения риск за търговския 
портфейл на Карол АД. 

 
2. Валутен риск в дейността Карол АД: Това е рискът от неблагоприятно изменение на 

курсовете на валутите, в които инвестиционния посредник има открити експозиции. 
 

3. Ликвидния риск в дейността Карол АД: това е рискът инвестиционния посредник да 
не разполага с достатъчно средства за посрещане на задълженията си, когато те 
станат изискуеми и невъзможността да реализира свои активи при подходяща цена и 
в приемливи срокове. 
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4. Риск от концентрация в дейността Карол АД: това е рискът от загуби, причинени от 

неадекватна диверсификация на експозиции към клиенти, групи свързани клиенти, 
клиенти от един и същ икономически отрасъл, географска област или възникнал от 
една и съща дейност. 

 
5. Сетълмент риска и риска на насрещната страна в дейността Карол АД: това са 

рискове, свързани с неизпълнение на контрагента в маржин сделки /заемни сделки/ 
на капиталовия пазар-валутни операции, фючърси, суапове, опции, дялове и акции, 
както и Продуктов риск, който се измерва с евентуалната загуба при неизпълнение 
на задълженията от ответната страна в сделката. 

6. Операционен риск в дейността Карол АД включващ: 
- рискове свързани с персонала; 
- рискове свързани с процесите; 
- рискове свързани с информационните системи; 
- рискове от физическо вмешателство; 
- рискове свързани с обкръжаващата среда; 

 
 
 Към настоящия момент Карол няма конкретни намерения да навлезе на други пазари, но 

стратегията на компанията в дългосрочен план предвижда покриването на по-голям брой пазари и 
трайно присъствие и утвърждаване на позициите на Балканите.  

 
Програмно и техническо осигуряване на инвестиционния посредник 

 
Карол АД разполага с технически обезпечени и подсигурени телекомуникационни 

системи, както има и закупени компютърни конфигурации, осигуряващи хардуерното 
обезпечение на софтуерните продукти, използвани в офисите на Карол АД. Техническата 
обезпеченост включва цялостна двойно подсигурена компютърна мрежа, телекомуникационна 
централа от последно VOIP поколение, сервизни сървърни помещения с независима климатизация 
и подсигурено автономно захранване от собствени или наемни енергоизточници, система за 
пожароизвестяване, минимум две алтернативни трасета за доставка на интернет, включително и 
безжична свързаност, резервирани сървърни мощности, които да могат да поемат 
информационното натоварване в случай на отпадане на произволна сървърна конфигурация. За 
обслужване на наличния хардуер, кабелна слаботокова инсталация и информационно-
оповестителна система, Карол АД има сключено споразумение с фирма  „Импрестех”, изградила 
телекомуникационната система в офиса на ул.”Златовръх”, за абонаментно обслужване и реакция 
в рамките на 7/24.. 
 

Програмно осигуряване  
 
Карол АД има закупен лицензен софтуер – операционни системи и пакет офис 

приложения от последно поколение на “Maйкрософт” от фамилиите Windows Server, Windows XP 
и Microsoft Office, предназначени за използване в офисите на дружеството. 

Карол АД разполага със софтуери за управление, разпределение, защита и мониторинг на 
мрежовия трафик на водещия производител на подобно оборудване Cisco, които включват Cisco 
CM 6.1, Cisco Ruter OS 5.x, Cisco ASA и др. 

Карол АД има сключен договор и използва системата за оторизиран и защитен достъп в 
реално време до Системата за търговия на Борсата с цел въвеждане на поръчки за сключване на 
сделки от клиенти на борсови членове след тяхното потвърждение от борсови посредници 
COBOS, предлагана от Българска Фондова Борса София.  
             Карол АД разполага със закупен от "Дорсум България" ООД софтуер- Клавис Брокер, 
организирани на принципа на модерните BI и ERP системи, позволяващ приемането на поръчки, 
включително на поръчките, подавани чрез дистанционен способ за комуникация, спазването на 
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поредността на постъпване на поръчките при предаването им за изпълнение и съхраняване на 
информацията. 

 Карол АД има сключен договор за доставка на Интернет в офисите на фирмата  с 
телекомуникационния оператор “Орбител”, като свързването е подсигурено по няколко и 
различни технологии включващи оптични наети линии, безжичен достъп и VPN. 
            Карол АД има закупени сървърни конфигурации, инсталирани с независими /open source/ 
операционни системи, позволяващи достъп на клиентите до информация от общ и частен 
характер, елиминиращи риска от платформена зависимост спрямо платените операционни 
системи. 

 
 
ІІ. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО 

ПРИКЛЮЧВАНЕ 
 
 След годишното счетоводно приключване и до изготвянето на настоящия доклад не са 

настъпили важни събития, които би трябвало да бъдат оповестени и които биха могли да 
променят значително финансовото състояние на дружеството, представено в настоящия доклад.  

 
ІІІ.  ПРЕДВИЖДАНО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
През 2010 г. дейността на Карол АД ще продължи да се осъществява в условията на 

глобална финансова криза. Влошените условия на капиталовите пазари, както в България така и в 
останалите страни, в който Карол АД оперира, както и значителния отлив на инвеститори от 
България и в частност БФБ ще свият значително приходната част на дружеството. Основната цел 
пред компанията за 2010 г. остава запазване на водещи позиции сред инвестиционните 
посредници в страната чрез качествено обслужване на своите настоящи и бъдещи клиенти. 
Поради влошената конюнктура на финансовите пазари истинско предизвикателство пред 
компанията остава запазването на качествения сървис и разнообразието на предлагани услуги с 
оглед на намалени разходи за персонал, маркетинг и реклама. Приоритетна задача пред 
дружеството остава  лидерското място по брой сключени сделки на пода на Българска Фондова 
борса, която неимоверно е свързана с увеличаване на броя активно търгуващи клиенти. За целта  
Карол АД ще работи активно върху налагането и популяризирането на професионалната 
платформата за търговия Karoll Broker. Предвижда се изграждане на допълнителни 
функционалности и модули към платформата както и стартирането на изцяло Уеб версия на 
продукта, която да е достъпна и през мобилен телефон. Приоритетно ще е създаването и 
налагането на нови видове инструменти за търговия на БФБ, както и активно предлагане на 
възможност за маржин търговия и къси продажби, в случай че регулациите на капиталовия пазар 
позволят този вид транзакции.    

 
Екипът на Карол ще продължи да работи към подобряване на качеството на обслужване на 

своите настоящи клиенти, както и към привличане на нови местни и чуждестранни 
институционални инвеститори към родния капиталов пазар.  

 
 
 
IV. ДЕЙНОСТ НА КАРОЛ АД В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗЛЕДВАНИЯ И 

ПРОУЧВАНИЯ 
 
  






