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AOKNAA HA HE3ABI,ICI,IMI,Ifl OAI,ITOP

,{o co6crneuuqrrre Ha AflJroBe
Ha fl<D,, APKYC EA./IAHCI,IPAH"

fp. nroBAxB
AoKnaA orHocHo oAxra Ha $uxaucoern

orvet

MHeHrre

Hne uaorpuruxne oAHT Ha QuHaucosr.n orqer Ha AO,, APKyC EAIAHCHPAH "( OoH4a],
c'bAbpxaq orrrera 3a QuHauconoro c'bcro.sHue xru 31 4exeuapu 2021 r. H orrrera 3a
sceo6xsarHas AoxoA, orqera 3a npoMeHure s co6crseHu.fl xanHTaJI H orqera 3a [apn.{Hure
noror{r.r 3a roAI,IHaTa, 3aB'bpuBatqa Ha ra3u AaTa, KaKTo 14 nof cHr,rreJrHHTe npHroxeH],Ifl KtM
$zuauconur orqer, c'bA'bpxaqu z o6o6u4eHo orroBecrfBaHe Ha c'bulecrBeHl4Te ctIeroBoAHI,I
NOJII,ITIIKI,I

.

llo

Haure MHeHue, npHJoxeHHqr QuHaxcoa orqer npeACTaBfl AocroBepHo, B'bB BCI,IqKH
cbu(ec'rBeHu acneKTH, rluuauconoro cbcrorrHue Ha lO,, APKyC EA.,'IAHCHPAH " xu',r 31
AeKeMBpH Z0Zl r. u HeroBr4Te rluuaHconu pe3yJrrarr,r or 4efiuocrra H napuqH[Te My noroqr.r 3a
roAr,rHara, 3aBbpuBar{a Ha ra3r4 Aara, B crborBercraue c Mex4yHapoAHrrre craHAapru sa
QuHaHcoso orqLIraHe (MCO0), npraerra or Eaponefiotur c'bro3 [EC].
Easa aa nspaaxBaHe Ha MHeHr{e

Hue u3arpruuxrr.re Harxr4q oAHT B c'borBercreue c Mex4yHapoAHr4Te oAuTopcKr.r craHAapru
(MOCl. Hauure orroBopHocrt4 crbrJracHo re314 craHAaprH ca onucaHr.r AorrbJrHure,rHo B pa3AeJra
or Harrrufl 4oxra4 ,,OrroaopHocru Ha oAHTopa 3a oAr4Ta Ha Qr.rHaHcoBr.rfl orqer". Hue cue
He3aBlrcrrMn or OoH4a B c'borBercrBve c Mex4yxapoAHurr errzqeH KoAeKc Ha
npoQecuoHaaHure cqeroBoAuTerr,r ( rraovureaHo Mex4yHapo4uu craHAaprr.r 3a
uesaeucur'rocrJ na C'r,Bera 3a MexAyHapoAHt4 craHAapTr,r no eTHHa 3a cqeToBoAu TeJrr.r
[Ko4exca ua CMCEC), 3aeAHo c err.rqHuTe v3vctaarttr Ha 3axoHa 3a He3aBHCHMHrr QuHaHcoo
o4ur (3HOOJ, [pr.rJrox(HMu rro orHo[reHHe Ha Hauruq o4lrr Ha QuHaHcoBr.rq orlrer e Er,rrapuR,
KATO HI,IE U3N'bJIHHXMC
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HAIIII,ITC APY|I4 ETUqHH OTTOBOPHOCTH B CbOTBCTCTBI,IE C H3HCKBAHT,IflTA

Ha 3H<DO rz Ko4enca Ha CMCEC. Hne
ca AocratbqHr.r H yMecrHr{, 3a Aa

cvurane, ve oAHTopcKrrre Aor{a3areJrcrBa, no"ryqeHr.r or Hac,
6asa 3a Hauero MHeHr{e.

ocnryprr

C'rulecrnena Hecl{rypHocr , cBbp3aHa c rrpeArro.[oxeHrrero 3a AeficrBarrlo
rrpeAIIpI,lflTne
O6p'lularr,re BHIzMaHr.re Ha IIoqcHure,,rHo nptrJroxeHHe 2 nrn $uuauconr4q orqer, B Koero
ce nocoqBa, qe @oHAa e r{3forBH.rl cBo.g oTgeT Ha .rrHKBHAarIuoHHa 6a3a -c[paBeAJILIBa

(nasapua ) crofinocr, nopaAu Peurenue Ns157 -AO or 01.03.2022 r. na KolrHcuqra sa
$uuaucon HaA3op 3a npeKparrrBaHero AeiiHocrra Ha (DoHAa, 14 sAaAeHo B'bs ocHoBa Ha
3aflBJreHhe or Ynpananearqoro ApyxecrBo. C'rr.nacno rrpvervtt [I.rIaH sa JTHKBHAaTIHfl
cpor('br sa rvKBLtI.atlvLfl e 01,.07.2022 r. K'bM 31.1,2.2021 r. <Dou4a npHTex{aBa caMo
napHr{HH cpeAcrBa B pa3Mep Ha 41 xur. B. no cMerKH B yHr.rKpeAHT Bya6aux A[.
Haurero MHeHr.re ue e rr,ro4rl$uqupaHo no orHorrreHHe Ha ro3r,r B'brrpoc.

,{pyra nHQopMarlus, pa3JII{rIHa or $unanconue orqer I,I oAl{Topcrtufl

AoI{JIaA

Bbpxy Hero
Apyrara uH$opt'.taqun. .{pyrara unQopt'.taqun ce c'LcroIz
p'bKoBoAcrBoro c'brJlacHo fraBa ceAMa or 3arcona :a
or
4eiinocrra,
cqeroBoAcTBoro, Ho He BKJIrorrBa $unaHcoaux orqer H Ha[IHfl oAHTopc(]I AoKJIa.ll, B'bpxy Hero,

Prxono4crnoro Hocu orroBopHocr

Ba

Ir3rorBeH

AoKJraA aa

or

KOgTO nory\'rHXMe npeAI4 AaTaTa Ha HalxI.{s oAHTopcKI',I AOKnaA.

MHeHI.Ie orHocHo QuHancoout orrler He o6xnaqa 4pyrara zuQopr''r a\vtt H rll,ae He
H3pa3sBaMe KaKBaro 14 4a e Qoplra Ha 3aHrlroqeHHe 3a cllrypHocr orHocHo Heg, ocBeH aKo He e
I,I3pr.rtrHo nocoqeHo B AoKJIaAa Ha I.I AO CTeneHTa, AO I(OflTO e rOCOqeHO.

Hauero

Bt,B Bp'b3(a c Haul4.s oAltr Ha Ql,tHaHcosua orqer, Hauara orroBopHocr ce c'bcron B ToBa Aa
npoqereM Apyrara uHQopuaqrar u no ro3H Haqt4H Aa rIpeqeHIlM AanI't ra3'r Apyra uHQopuaqua e
B c'r,ulecrBeHo Hecr,orBercrBl,re c QuHaHcoazx orqer H,'Iu c Ha[uHTe [o3HaHHfl, npu4o6r'rru no
BpeMe Ha oAATa, u v no Apyr HaqHH H3r'[ex(Aa Aa C'],A'bpxa cbUIecTBeHo HenpaBHJIHo
.re Ha 6aaara na pa6orara, KoflTo cMe vsB'bptltvtJrt4, HI-Ie AocrHrHeM Ao
AoKJraABaHe. B c,ryuafi
qe
e HaJII{qe c'bu{ecrBeHo HenpaBI'IJ'IHo AoKr'IaABaHe B Ta3H Apyra I'rHQopuaqun' or
3aKr''rroqeHr,le,
Hac ce H3HCKBa Aa AoKr'IaABaMe Tosu
Hgrutar,re

xarso Aa,qoxr'IaABaMe

B

Saxr.

ToBa orHoIrIeHIre.

,{on'urnureanlr Bbrlpocu , Kollro rlocraB.E 3a AoKJIaABaHe 3axoulr

ga

cqeToBoAcTBoTo
B 4onr-rHeHue Ha Harrr.rre orroBopHocru L AoKJIaABaHe cbfJlacHo MOC, no orHoueHue Ha
4oxla4a :a 4eiiHocrra Hr.re u3rrbJrHnxMe H npoqeAyplrre, Ao6anesu rru usucxsaHlrre no MOC,
c'br,rracHo ,, YKasaHLrq orHocHo HoBH I,I pa3uupeHn oAI.ITopcKH Ao(JIaAI.I I.I KoMyHHKalIH.fl or
crpaHa Ha oAHTopa ,, Ha npoQecuoHar'IHara opraHu3allufl Ha perHCTpHpaHI'ITe oAHTopI'I B
Elarapux - HHcruryra Ha AHnJIoMHpaHIlre eKCnepr-cqeroBoAl{rerH [4IEC). Te3n npoqeAypI4
KacaflT npoBepKu 3a Ha,IIHqHero, KaKTo H rIpoBepKu na Qoptuara u cbA'bpxaHI,Iero Ha ra3I't Apyra
r,rurlopr',raqrar c qeJr Aa HH noAnoMorHar srn rloprlupaue Ha craHoBuqe orHocHo roBa AaJII'I
4pyrara uurlopr'raqurl BKJIoTIBa o[oBecrsBaHurlTa H AoKJIaABaHHrra, npeABHAeHLr s fJtasa
ce4ua or 3axoHa sa cqeroBoACTBoro, npuroxuM B Eurapun.
CmoHosut4e ez,e apzfiKa c qr'r.37, a"t.6 om 3axoua so cqemoeodcmeomo
Ha 6aeara Ha r.ies'bprxeHr.rre npor{eAypH, Hauero craHoBLIqe e, qe:

a)

I,lHOopMarlurra, BKr,rroqeHa B AoK,,raAa aa 4efiHocrra sa QuHaHcooara roAHHa, 3a I(oflTo
H3rorBeH QunauconlaRr orqer, cGorBercrBa ua Quuaucoaux orver.

6J ,{ox,ra4rr

3a AefiHocrra e H3rorBeH B c'LorBercrBue

3a KoHa 3a c.IeroBoACTBoro

c

I'I3I'IcKBaHHflTa na

e

faasa ceAMa or

.

Orronopuocru Ha p'bKoBoAcrBoro u JIrlIIara, HaroBapeHl,t c o6qo y[paBJIeHIre 3a
Qunaucorua or.rer
P'b(oBo,4crBoro HocH orfoBopHocr 3a H3rorBqHero H AocroBepHoro [peAcraBqHe Ha ro3x
rlrzaaHcoe orqer B c'borBercraue c MC<DO, npHerH or EC t sa raKasa cHCTeMa 3a B'LTperreH

0cllrypfBaHe It3roTBflHeTo Ha
ortr1lTaHllfl, He3aBHcLMo
HerlpaBH/'IHH
c'bl4ecrBeHl4
He c'bA'bpxar

KOHTpO,'r, KaKBaTO p'bKOBOACTBOTO OnpeAeJ]f KaTO Heo6xoAHMa 3a

QuHaHconu

orqerll, (ottro

Aa,ru Al,rfiial-lfLl ce Ha I,I3MaMa HJIU rpetllKa.

3a oqeH.sBaHe
npeAnpherne,
c'rBaqo
Karo
Ae
cnoco6HocrTa Ha OoHAa Aa npoA'bJIxH Aa OyHKqHoHHpa
olroBecTfBafi(u, KofaTo ToBa e npgJlox{r.tMo, B'bnpocu, cBr,p3aHu c npeAIIoJIgxeHHeTo 3a
Ha
Ae cTBarr{o npeAnpI.IfTHe I1 Usnon3BafiKH CqeTOBOAHara 6aza Ha ocHoBara

IIpu uarorsaHe Ha OI'IHaHcoBI4f orqer

pr,KoBoACTBoTo Hocx orfoBopHocr

npeAnoJro)fieHr.reTo 3a ,4eficTBaulo npeAnpr,rqTue, ocBeH aKo p'bKoBoACTBOTO He BT,3HaMep.flBa Aa
nvlf.B:aI:y.pa @ou4a r,r.trz,qa [peycTaHoBrr AefiHocTra My, r.rJrr.r aKo p'bI(oBoAcTBOrO Ha npaxTl4(a
HfMa Apyra aJITepHarI'IBa, ocBeH Aa nocT'bnu no T03u HaquH.

.Iluqara uaronapeHr.r c o6qo ynpaB,leHr]e, HocfT oTfoBopHOCT 3a

OC'bUIeCTBqBaHeTO Ha HaA3Op

HaA rrpoL(eca no oaHaHCoBoTo orqHTaHe Ha ooHAa.

O'rroropnocrn Ha oAlrropa 3a oAIITa Ha 0IrHaHcoBn.fl orrler
Hauure qeln ca Aa [oJ,ryqHM pa3yMHa cTeneH Ha cHfypHocT oTHOCHO TOBa Aa,IIH QuHanCOnu.ar
oTqeT KaTo IuJIo He C'bA'bp)I(a c.},UIeCTBeHH HenpaBHJIHI.I oTqHTaHI,Ifl, He3aBHCHMo AaJII,l
OAHTOpCKH AOKnaA, KOfiTo Aa BKrrcqBa
HaueTo oAnTopcKo MHeHHe. PaayuHara creneH Ha cHfypHocT e BHcoKa cTeneH Ha curypHocT, Ho

A'bnxaqu ce Ha Il3MaMa

I.'lJIIl

rpeuKa, LI Aa I'I3AaAeM

He e rapaHIII,IrI, qe oAI.lT, Ll3B'bplxeH B c'borBercTBHe c MOC, BuHalH ule pa3KpI]Ba ca'ixlecTBeHo
HerrpaBHJrHo oTqHTaHe, KOTaTO TaKOBa CbUIeCTByBa. HenpaBH,[Hu oTqI.ITaHHf MOfaT Aa
B'b3HUKHaT B pe3yITaT Ha fi3MaMa I{nI4 fpelxKa H ce cqHTaT 3a cbxIecTBeHH, al{o 6H MofIo
pa3yMHo Aa ce oqaKBa, qe re, caMocToflTe[LHo Lllv KaTo c'bBKynHocr, 6I'Ixa Mor,'Iu Aa oKaxar
B4t],1.fljJ.j.1le B'bpxy I,IKOHOMT4qeCKI{Te pe[reHljfi Ha [oTpe6HTeJrHTe, B3eMaHH B']'3 OCHOBa Ha TO3I'I

rluuancos otver.

Karo .racr oT oAr.rTa B

C'bOTBeTCTBHe C MOC,

nue

u3nor',I3BaMe npOOeCHoHa.[Ha npelleHKa I'I

:anasaal,re npoQecHoHareH cl(enrl.II{H3'bM no BpeMe Ha qenHf o4ur. Hue clu4o

-

ra4eHrurlraqupaMe
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AaJ'ILI

or

c'bulecrBeHH HenpaBHJIHI'I orqlrraHuq BTJB
A'b/'Ixau{H ce Ha I'I3MaMa HJIH rpelxKa, paapa6ornar'ae u

otI,eHrIBaMe pr.rcKoBere

QuHaHcosuR orqer, HesaBLicI4Mo

rara:

x3rl'bJrH.sBaMeoAI,ITOpCKHnpOqeAypIrBoTfoBopHaTe3apI',tcKoBeHnor'IyqaBaMeoAIiTopcltu
ga Haue'ro
Aor(a3areJlcrBa, rtoI.ITo Aa ca AocrarbqHl4 v yMecrHA, 3a Aa ocurypflT 6aaa

ruHeHl.ie. Pucx'b'I Aa He 6bAe pa3Kpl'lro c'LUIecrBeHo HenpaBIrJIHo orquraHe, Koero e
pe3yJtTaT oT I,13MaMa, e no.BllCoK, oTKo"IlKoTo pHCI(a oT clbqeCTBeHo HenpaBI,IJIHo oTIlI,ITaHe,
Koero e pe3y,'ITar or rpellKa, r'tfi xaro I'I3MaMara Moxe Aa sxamqga tafiHo cnopa3yM.sBaHe,

QaruruQzqrapane, [peAHaMepeHH nponycrl'I, H3flBJ'IeHHrI 3a B'bBexAaHe Ha oAHTopa
sa6ayx4eHae, xaxro u npeHe6perBaHe I4rH eao6ararsHe Ha s'brpetrrHI'IrI KoHTpoJt.
floryqaBaMe paa6upaue 3a BGTperxHI,tfl KoHTpo,I, HMaur orHoueHHe K'bM oAHTa, 3a

- pa:pa6orur"r oAuropcKu npolleAyptt, KoHTo Aa ca noAxoAqlqH npH
o6c.1oare,lcrea, uo He c
KoHTpoJI

ua

r{eJr r.r3pa3flBaHe Ha MHeHHe oTHOCHO

B

,44

I(oHKperHHTe

eQexrnnHocrra ua B'bTpelxHI4.s

<Dou4a.

-oIIeHfBaMeyMecTHocTTaHaI{3IIoI3BaHI,ITeCqeToBoAHHllolll{TylKl4I,Ipa3yMHocTTaHa
cqeToBoAHuTe npu6ttuzulelnu otIeHKa u cBl,p3aHHTe C TflX OnOBeCTfBaHA.[, HanpaBeHx oT
p'LKoBoACTBoT0.

-

OT CTpaHa Ha
:a 4eficrsau{o

AOCTLTTaMe Ao 3aKrlorreHue orHocHo yMecTHocrra Ha
p,bKOBoACTBOTO Ha Cqe'IOBOAHaTa 6aaa Ha ocHoBaTa Ha npeA[IoJloxeHuero

H3[OJI3BaHe

npeAnpr]flTrze u, Ha 6a3aTa Ha no,'IyqeHI4Te oAI.rTopcI(u Aoxa3aTe.[cTBa, oTHocH0 ToBa AaIu e
Hanllqe c'bLl{ecTBeHa HecurypHocr, oTHacfula ce Ao c:b6HTas L4ltt4 ycrroBLltt, KoHTo 6Hxa
MO|/'IIZ AA NOPOAflT 3HAq}ITCJ'IHI4 C'bMHEHHE OTHOCHO CIOCO6HOCTTA HA @OHAA AA IIPOAbN}XU

qe e
Aa OyHKquoHHpa Karo AeiicrBaulo [peAnpurrl'Ie. Axo Hue AocrI'IrHeM Ao 3altrrcqeHne,
Ha,/II-Iqe c'bu{ecTBeHa HecIrIypHocT, oT Hac ce I'I3I4CKBa Aa npl4BneqeM BHAMaHLe B
oAr,rTopcKt4rl cH AOI{JIaA K'bM CB'bp3aHHTe C Ta3A HecnlypHocT onoBecTflBaHHf Rr',R

qe re3l onoBecrsBaHHr ca HeaAeKBarHIl, Aa
Quuaucorun orqer I.I/'Ill a cayuafi
uo4r,rQuqupar'.re MHeHHero cn. Haurure 3aKrloqeHI'lf ce ocHoBaBaT Ha oAI'ITOpCKHTe
Aor(a3areJICTBa, loJlyyeHr'r Ao Aarara Ha oAl1ropc6gr HI4 ASKJIaA. E'bAel{H ct 6utttst vtttu
yctroBtnt o6a.{e r'4ora'r Aa craHar rlpuqllHa Oon4a 4a npeycraHoBll $yurquouupauero cu
Karo Aefi crBaulo IIpeAnpLIfl TLIe.
oqeH.sBaMe I1flJlocrHoro npeACTaBflHe, crpynTypa

- B(roquTerHo onoBecrflBaHl.Iara, H
ocHoBonor''IafauluTe

H c'ti4T,pxaHue na tluuaucoeuR oruer,

Aaru QuHaucoouRr orqer

3a Hefo cAerKV t4 u,6urus no

HaqI4H,

nofiro nocrura

npeAcraBq
AocroBepHo

IIpeACTaB.sHe.

Hae (oMyHHKHpaMe c rurlara , HaroBapeHl4 c o6qo ynpan,reHue , HapeA c ocraHaJII'ITe B'bnpocu,

uaHupaHua o6xBaT Il BpeMe Ha H3n'r,JIHeHHe Ha OAHTa H C'blIIeCTBeHI'lTe KOHCTaTaIIHL OT OAI4Ta,
Br(JrroqlITeJIHo c'bu{ecrBeHH HeAocralbl{t4 B'bB B'brpeurHI'lfl KoHTpor, xonro u4eurut}uquparrae
no BpeMe Ha H3B'bprxBaHr,ls or Hac oAHT.

/osus
{
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/
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ДОКЛАД ЗА
ДЕЙНОСТТА

Договорен фонд „Аркус Балансиран“
Доклад за дейността
31 декември 2021г.
Настоящият
Доклад
за
дейността
на
Договорен
фонд
„Аркус
Балансиран“("Договорният фонд") представя коментар и анализ на годишния финансов
отчет и друга съществена информация, относно финансовото състояние и резултатите от
дейността на Дружеството за 2021г.
Той е изготвен в съответствие с изискванията на Търговския закон и чл. 39 от Закона за
счетоводството и чл.187д и чл.247 от Търговския закон.

1. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ДЕЙНОСТТА НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД. ОСНОВНИ
РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА.

История на договорния фонд

Договорен Фонд „Аркус Балансиран” е колективна инвестиционна схема, организирана и
управлявана от УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД съгласно Решение № 779-ДФ от
22.10.2013 г. на КФН.

ДФ „Аркус Балансиран“ е договорен фонд със средно ниво на риск, инвестиращ предимно
в дългови инструменти, инструменти на паричния пазар, акции и деривативни
инструменти, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на
международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина, с основна цел
постигане на средна норма на възвръщаемост на инвестициите, чрез провеждане на
активна инвестиционна политика.
Предметът на дейност на ДФ „Аркус Балансиран” е колективно инвестиране в
прехвърляеми ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на
дялове, при спазване на принципа на разпределение на риска. Капиталът на ДФ „Аркус
Балансиран” към датата на регистрация е равен на нула. Броят дялове е неограничен и
непрекъснато се променя, в зависимост от издаването (емитирането) и обратното
изкупуване на неговите дялове.

Данни за ДФ „Аркус Балансиран“

БУЛСТАТ
Номер в КФН
Решение на КФН
Разрешение (лиценз)
ISIN на дяловете на фонда
Номинална стойност на един дял

176605323
РГ-05-1590
№ 779-ДФ/22.10.2013
№ 141-ДФ/13.11.2013
BG9000015131
10 (десет) лева

С решение №157-ДФ/01.03.2022г. Комисия за Финансов Надзор е издала разрешение на
“Аркус Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на ДФ “Аркус Балансиран“. Към момента
на съставяне на настоящия доклад всички дялове на ДФ “Аркус Балансиран“ са обратно
1

Договорен фонд „Аркус Балансиран“
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31 декември 2021г.

изкупени от УД. Към момента на съставяне на настоящия доклад е отнето разрешението
на “Аркус Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява ДФ “Аркус Балансиран“.

Договорният фонд не е юридическо лице и в този смисъл няма органи на управление.
Организирането и управлението на ДФ “Аркус Балансиран” се извършва от Управляващо
дружество „Аркус Асет Мениджмънт” АД, което взема всички решения относно неговото
създаване, функциониране, преобразуване и прекратяване. При осъществяване на
действия по управление на ДФ “Аркус Балансиран”, Управляващото дружество действа от
свое име, като посочва, че действа за сметка на ФОНДА.

Управляващото дружество, за сметка ДФ „Аркус Балансиран” е сключило Договор за
депозитарни услуги с “Уникредит Булбанк” АД, която е избрана за Банка - депозитар на
Фонда с решение на Съвета на директорите от 27.05.2013г. Действащият договор за
депозитарни услуги е приет с решение на Съвета на директорите от 5.12.2016г.

Седалището и адресът на управление на ДФ „Аркус Балансиран” е в гр. Пловдив, район
Централен, бул. “Шести септември” № 152 бизнес център „Легис“, офис 4-3А, където е и
седалището на Управляващо дружество “Аркус Асет Мениджмънт” АД. Адресът за
кореспонденция е гр. Пловдив, район Централен, бул. “Шести септември” № 152 бизнес
център „Легис“, офис 4-3А.

Представяне на ДФ „Аркус Балансиран“ за периода

Нетната стойност на активите на един дял към 31.12.2021 г. е 10.2766лв. , а нетните
активи на Фонда са 40 хил. лева.
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Финансов резултат за 2021 г.

Финансовият резултат на ДФ „Аркус Балансиран“ към 31 декември 2021 г. е печалба в
размер на 245 хил. лева. Приходите на Фонда са финансови приходи в размер на 1 099 хил.
лева, от които приходи от дивиденти - 25 хил. лева, приходи от операции с финансови
активи - 738 хил. лева, положителни разлики от валутни операции - 282 хил. лева и
приходи от лихви - 54 хил. лева. През 2021 г. финансовите разходи на Фонда са в размер
на 853 хил. лева, от които отрицателните разлики от операции с финансови активи са 572
хил. лева, отрицателни разлики от валутни операции - 216 хил. лева и други финансови
разходи в размер на 65 хил. лева. Възнаграждението за управление на Управляващото
дружество съгласно правилата на Фонда е в размер на 47.8 хил. лева.

Промени в цената на дяловете на ДФ „Аркус
Балансиран“

Основен измерител на ефективността на управлението на ДФ „Аркус Балансиран“ е
промяната на цената на дяловете на Фонда, изчислена на базата на нетната стойност на
активите. През 2021 г. нетната стойност на активите на един дял се повиши от 9.4488лв.
към 31.12.2020г. до 10.2766 лв. към 31.12.2021г.
Нетна стойност на активите /в хил. лева/
Нетна стойност на активите за дял

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021
2,435
2,304
40
9.9847
9.4488
10.2766
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Очаквани рискове, свързани с инвестиционния
портфейл и методи за тяхното управление
Рисковите фактори, които оказват влияние върху инвестициите, управлявани от УД са:

а) Пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни
изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и
други. Компонентите на пазарния риск са:
1. Лихвен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна
книга поради изменение на нивото на лихвените проценти. Дюрацията е основната
мярка за чувствителността на дадена ценна книга към изменението на нивото на
лихвените проценти. УД използва метода на модифицираната дюрация, за да измери
лихвения риск, свързан с всяка ценна книга, базирана на лихвен процент като облигации,
лихвени суапове, фючърси, базирани на лихвени проценти, и фючърси, базирани на
облигации. Фондът не използва кредитно финансиране за дейността си и няма други
лихвоносни пасиви, които биха могли да бъдат изложени на лихвен риск.

2. Валутен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна
книга или депозит, деноминирани във валута, различна от лев и евро, поради изменение
на курса на обмяна между тази валута и лева или евро. Валутният риск се измерва чрез
използване на историческата волатилност на курса на съответната валута към лева или
еврото спрямо нетната валутна експозиция.

3. Ценови риск, свързан с инвестиции в акции или други дялови ценни книжа - рискът от
намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга при неблагоприятни
промени на нивата на пазарните цени. Управляващото Дружество измерва ценовия риск,
свързан с инвестиции в акции чрез един от приложимите за съответния пазар на ценни
книжа количествени методи:
1. Историческа волатилност, измерена чрез стандартно отклонение;

2. При невъзможност за прилагане на точка 1., УД използва стандартното отклонение на
избрания индекс на регулирания пазар, на който се търгуват дадените акции като
заместител при цялостния анализ на портфейлите.

б) Кредитен риск - възможността от намаляване на стойността на позицията в един
финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер свързани с
емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови
сделки, както и държавите, в които те извършват дейност. УД разглежда три основни
вида кредитен риск:
1. Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна
по извънборсови сделки.
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2. Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността Договорен фонд „Аркус
Балансиран” да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от
контрагент на датата на сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени
сделки към този контрагент. УД измерва този риск чрез стойността на всички
неприключили сделки с една насрещна страна като процент от стойността на
управлявания портфейл. Не се включват сделките сключени при условие на сетълмент
DVP (доставка срещу плащане) и на пазари с функциониращ клирингов механизъм.

3. Инвестиционен кредитен риск е рискът от намаляване на стойността на
инвестицията в дадена дългова ценна книга поради кредитно събитие при емитента на
този инструмент. Кредитно събитие включва обявяване в несъстоятелност,
неплатежоспособност, съществена промяна в капиталовата структура, намаляване на
кредитния рейтинг и др.

в) Операционен - възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или
несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал,
неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск.
Оперативните рискове могат да бъдат:

1. Вътрешни - свързани с организацията на работата на Управляващото Дружество във
връзка с управлението на Фонда.
2. Външни - свързани с макроикономически, политически и други фактори, които
оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на Управляващото Дружество
във връзка с управлението на Фонда.

г) Ликвиден риск - възможността от загуби от наложителни продажби на активи при
неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни
задължения.

д) Риск от концентрация - възможността от загуба поради неправилна диверсификация
на експозиции към клиенти, групи свързани клиенти, клиенти от един и същ
икономически отрасъл, географска област или възникнал от една и съща дейност, което
може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни
експозиции.

2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ
СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
С решение №157-ДФ/01.03.2022г. Комисия за Финансов Надзор е издала разрешение на
“Аркус Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на ДФ “Аркус Балансиран“. Към момента
на съставяне на настоящия доклад всички дялове на ДФ “Аркус Балансиран“ са обратно
изкупени от УД. Към момента на съставяне на настоящия доклад е отнето разрешението
на “Аркус Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява ДФ “Аркус Балансиран“.
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Към момента на съставяне на настоящия доклад не е приключило производството по
ликвидация на ДФ “Аркус Балансиран“. Съгласно приетия План за ликвидация срокът за
приключване е 1.7.2022г.

3.

БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД

През 2022г. ДФ Аркус Балансиран ще бъде прекратен.

4. ДЕЙСТВИЯ
В
ОБЛАСТТА
НА
НАУЧНО
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ
ДФ “Аркус Балансиран“ няма действия в областта на научно-изследователската и
развойна дейност.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Основният капитал на Фонда към 31 декември 2021 г. се състои от 3 907.6681 дяла с
номинална стойност 10 лева. През 2021 г. Фондът не е емитирал дялове и е изкупил
обратно 240 000 дяла.
Собственият капитал в размер на 40 хил. лева се състои от:
•

•

Основен капитал: 39 хил. лева

Натрупана печалба: 1 хил. лева

Фондът не е разпределял дивиденти. Фондът няма регистрирани клонове. Няма
ограничения за правата на членовете на Съвета на директорите на Управляващото
дружество по отношение на придобиване на дялове на Фонда.

През 2021 г. Управляващото дружество избра регистриран одитор Маргарита Станева с
рег. номер 305 да извърши одит на годишния финансов отчет за 2021 година на ДФ Аркус
Балансиран. Договорното възнаграждение възлиза на 300 лв. и представлява изцяло
възнаграждение за независим финансов одит.

6. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ПОРТФЕЙЛА
НА ФОНДА

Договорният фонд инвестира в следните финансови инструменти: инструменти на
паричния пазар, дългови ценни книжа, банкови депозити и влогове, акции, допуснати до
търговия на регулиран пазар, акции/дялове на други предприятия за колективно
инвестиране и други допустими от закона инструменти съгласно Правилата на Фонда
приети с решение на Съвета на директорите на Управляващото дружество от 10.12.2014 и
одобрени от Комисията за финансов надзор.
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Фондът класифицира финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или
загубата.

Класификацията на финансовите активи е извършена при спазването на следните две
условия:
А) Бизнес модела на управление на финансовите активи на Фонда и

Б) Характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив.

Целта на бизнес модела на управление на финансовите активи на Фонда е осигуряване на
текуща ликвидност като се държат както за събиране на парични потоци , така и за
продажба .
Активите на Фонда са с поставена цел „ продажба” и същите се отчитат по справедлива
стойност през печалбата или загубата.

Изискванията към класификацията и оценяването на МСФО 9 не оказват влияние върху
Фонда , тъй като той продължава да отчита по справедлива стойност всички финансови
активи , преди това отчитани по справедлива стойност съгласно МСС 39.
Котираните капиталови инвестиции =, класифицирани като Финансови активи по
справедлива стойност през печалбата и загубата към 31.12.2017 г. , се класифицират и
оценяват като Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата ,
считано от 01 януари 2018 г.
Първоначалното заприходяване на ценните книжа се извършва по тяхната цена на
придобиване, която представлява договорената цена по сключената сделка. Всички други
пряко свързани разходи, които не влизат в стойността на ценната книга, се отнасят
директно по съответни разходни сметки.

Договорният фонд е възприел метод на отчитане на сделки с ценни книжа на датата на
търгуване (дата на сделката). При този метод ценните книжа се записват (отписват) в
баланса на Фонда на датата на сключването на сделката, а не на датата на прехвърляне
на собствеността върху тях.

Отписването на ценните книжа от отчета за финансовото състояние става по тяхната
балансова стойност към датата на сключване на сделката за продажба. Разликата между
балансовата стойност и продажната им цена се отразява като финансов приход или
разход от операции с ценни книжа.
ДФ “Аркус Балансиран” извършва ежедневна преоценка на ценните книжа в портфейла
си, включително книжата, които са в процес на сетълмент. Разликата от преоценката се
отразява в текущия финансов резултат.

Методите за оценка на активите на ДФ „Аркус Балансиран“ са дефинирани в Проспекта на
фонда.
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Структура на активите на Договорния фонд

Видове активи

Относителен
дял
спрямо
общите
активи на Фонда

Инструменти на паричния пазар

до 90%

Дългови ценни книжа, в това число дългови ценни книжа, издадени
и/или гарантирани от Република България, друга държава членка или от
трета държава, общински облигации и други ценни книжа, издадени и/или
гарантирани от местни органи на Република България, друга държава
членка или трета държава, корпоративни облигации, ипотечни облигации и
до 90%
други дългови ценни книжа;
Наскоро издадени дългови ценни книжа, ако условията на емисията
включват поемане на задължение да се иска допускане и в срок, не по-дълъг
от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на
Безсрочни или със срок до 12 месеца банкови депозити и влогове
Акции и други дялови ценни книжа;

до 100%

Наскоро издадени прехвърляеми дялови ценни книжа, ако условията на
до 60%
емисията включват поемане на задължение да се иска допускане и в срок, не
по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия
на регулиран пазар;
Дялове/Акции на колективни инвестиционни
предприятия за колективно инвестиране

схеми

и/или

други до 20 %

Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на
тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез
парично плащане, търгувани на регулирани пазари, и деривативни до 5 %
финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, които
отговарят на законовите изисквания
Други допустими от закона прехвърляеми ценни книжа и инструменти
до 10 %
на паричния пазар, извън тези посочени в чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ
Някои от основните инвестиционни ограничения на Фонда са :
•

ФОНДЪТ не може да придобива повече от:

а) 10 на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;

б) 10 на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;
в) 25 на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема;
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г) 10 на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.
•

ФОНДЪТ не може да придобива ценни (благородни) метали и сертификати
върху тях.

Фондът е спазил инвестиционните си ограничения

Финансовите инструменти са оценени и представени в Годишния финансов
отчет, както следва:
Фондът не притежава финансови инструменти към 31.12.2021г.

7. РИСКОВЕТЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
•

Управление на финансовите рискове

С цел адекватно управление на финансовите рискове УД е приело правила за оценка и
управление на риска на ДФ „Аркус Балансиран“. Изпълнението на заложените в
Правилата методи и процедури се осъществява на ежедневна база от Звено „Управление
на риска“ към Управляващото дружество. Управляващото дружество на Фонда прилага
необходимите процедури за управление на тези рискове, както е оповестено по-долу.
•

Ликвиден риск

Фондът е длъжен да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му
позволява да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно
задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни
активи. Фондът привлича средства посредством емисия на собствени дялове.
Ликвидният риск може да възникне като следствие от ниската ликвидност на
капиталовия пазар, както и при необичайно големи поръчки за обратно изкупуване на
дялове, които могат да доведат до изчерпване на паричните средства на фонда. Фондът
инвестира в емисии търгувани на активни фондови пазари и може при необходимост да
осигури в законово регламентиран срок за изпълнение на приета поръчка за обратно
изкупуване на дялове парични средства от продажбата на притежаваните ценни книжа.
Фондът управлява този риск като се стреми да поддържа в активите си относително
голям дял парични средства и високоликвидни активи, с което да намали до минимум
вероятността от невъзможност за своевременно погасяване на задълженията си. В
съответствие с правилата за поддържане и управление на ликвидните средства Фондът
държи парични средства по срочни и безсрочни влогове, за да посрещне нуждите на
ликвидността. Портфейлният мениджър следи ежедневно размера на ликвидните
средства като процент от активите на Фонда.

Таблицата по-долу анализира финансовите задължения на Фонда обобщени в подходящи
групи по срок на изискуемост от датата на финансовия отчет до датата на настъпване на
погасяване:
9
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Към 31 декември 2020

Под 1 месец

1-3 месеца

Над 3 месеца

Текущи задължения

Собствени дялове в обращение оценени по нетна
стойност на един дял към датата на финансовия
отчет

2

0

0

2304

0

0

Текущи задължения

1

0

0

40

0

0

Общо финансови пасиви

Към 31 декември 2021

Общо финансови пасиви

Собствени дялове в обращение оценени по нетна
стойност на един дял към датата на финансовия
отчет

•

2

1

0

0

0

0

Пазарен риск

Пазарният риск е системен риск, влияещ върху стойността на всички активи. Той се
поражда от характеристиките на макроикономическата среда и от състоянието на
капиталовия пазар в страната, действа извън дружеството-емитент и по принцип не
може да бъде диверсифициран. Пазарният риск се състои от валутен, лихвен и друг
ценови риск. 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. Всички инвестиции в ценни книжа могат да породят
риск от загуба на капитал. Портфейлният мениджър управлява този риск чрез
внимателен подбор на ценни книжа и други финансови инструменти в рамките на
определени лимити. Ежедневно инвестиционният портфейл на Фонда се следи от
портфейлния мениджър, а показателите за пазарен риск се следят от Звено „Управление
на риска“ на УД.
•

Валутен риск

Това е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга или
депозит, деноминирани във валута, различна от лев и евро, поради изменение на курса на
обмяна между тази валута и лева или евро. Валутният риск се измерва чрез използване
на историческата волатилност на курса на съответната валута към лева или еврото
спрямо нетната валутна експозиция. Към 31.12.2021г. ДФ „Аркус Балансиран“ е със
следната структура на активите по валути:
Стойност към
31.12.2021г.
в хил. лева

Финансови активи,
деноминирани в лева

Финансови активи,

1

Финансови активи,
деноминирани в евро

% от актива

Стойност към
31.12.2020г.
в хил. лева

% от актива

40

97.67%

468

20.28%

0

0.43%

1077

46.70%

1.9%

761

33.02%
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41

100%

2306

100%

Лихвен риск

Това е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга
поради изменение на нивото на лихвените проценти. Дюрацията е основната мярка за
чувствителността на дадена ценна книга към изменението на нивото на лихвените
проценти. УД използва метода на модифицираната дюрация, за да измери лихвения риск,
свързан с всяка ценна книга, базирана на лихвен процент като облигации, лихвени суапи,
фючърси, базирани на лихвени проценти, и фючърси, базирани на облигации. Фондът не
използва кредитно финансиране за дейността си и няма други лихвоносни пасиви, които
биха могли да бъдат изложени на лихвен риск.
•

Друг ценови риск

Фондът определя ценовия риск като риск от спад в цената на даден финансов актив или
на портфейла от финансови активи, дължащ се на фактори различни от тези, възникващи
от лихвен или валутен риск. Управляващото дружество е приело строги лимити по
отношение на рисковите показатели на позициите в инвестиционния портфейл на Фонда,
а тяхното спазване се контролира на ежедневна база от Звено „Управление на риска“.
Управляващото Дружество измерва ценовия риск, свързан с инвестиции в акции чрез
един от приложимите за съответния пазар на ценни книжа количествени методи:

1. Историческа волатилност, измерена чрез стандартно отклонение;

2. При невъзможност за прилагане на точка 1., УД използва стандартното отклонение на
избрания индекс на регулирания пазар, на който се търгуват дадените акции като
заместител при цялостния анализ на портфейлите.
Общият пазарен риск на портфейла се измерва чрез историческата волатилност на
цената на дяловете, измерена чрез стандартно отклонение. Стандартното отклонение на
цената на дяловете на ДФ „Аркус Балансиран“ през 2021 г. на седмична база е 3.02%.
•

Кредитен риск

Това е възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов
инструмент при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на
финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и
държавите, в които те извършват дейност. УД разглежда три основни вида кредитен риск:
1. Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна
по извънборсови сделки.

2. Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността Договорен фонд „Аркус
Динамичен” да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от
контрагент на датата на сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени
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сделки към този контрагент. УД измерва този риск чрез стойността на всички
неприключили сделки с една насрещна страна като процент от стойността на
управлявания портфейл. Не се включват сделките сключени при условие на сетълмент
DVP (доставка срещу плащане) и на пазари с функциониращ клирингов механизъм.
3. Инвестиционен кредитен риск е рискът от намаляване на стойността на инвестицията
в дадена дългова ценна книга поради кредитно събитие при емитента на този
инструмент.
Кредитно
събитие
включва
обявяване
в
несъстоятелност,
неплатежоспособност, съществена промяна в капиталовата структура, намаляване на
кредитния рейтинг и др.
•

Операционен риск

Това е възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в
системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, неблагоприятни
външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск. Оперативните
рискове могат да бъдат:

1. Вътрешни - свързани с организацията на работата на Управляващото Дружество във
връзка с управлението на Фонда.

2. Външни - свързани с макроикономически, политически и други фактори, които оказват
и/или могат да окажат влияние върху дейността на Управляващото Дружество във
връзка с управлението на Фонда.
•

Риск от концентрация

Това е възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции към
клиенти, групи свързани клиенти, клиенти от един и същ икономически отрасъл,
географска област или възникнал от една и съща дейност, което може да причини
значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.

През 2021г. са спазени всички лимити, заложени в проспекта на дружеството, както и в
правилата за управление на риска.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2от 17.09.2003г.
1.
2.

Няма сключени съществени сделки.

Информация относно сделки със свързани лица:

Сделки с Управляващо дружество Аркус Асет Мениджмънт
АД в хил. лв.

Начислени разходи за възнаграждението на Управляващото
дружество
Задължения към края на периода към Управляващото дружество
за възнаграждение за управление

31.12.2021г.

31.12.2020г.

47.8

47.2

0

0.3
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Договорен Фонд „Аркус Балансиран” е колективна инвестиционна схема.

Предметът на дейност на ДФ „Аркус Балансиран” е колективно инвестиране в прехвърляеми
ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, при
спазване на принципа на разпределение на риска. Капиталът на ДФ „Аркус Балансиран” към
датата на регистрация е равен на нула. Броят дялове е неограничен и непрекъснато се
променя, в зависимост от издаването (емитирането) и обратното изкупуване на неговите
дялове. Номиналната стойност на един дял е 10 (десет) лева, ISIN код BG9000015131.

С решение №157-ДФ/01.03.2022г. Комисия за Финансов Надзор е издала разрешение на
“Аркус Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на ДФ “Аркус Балансиран“. Към момента на
съставяне на настоящия доклад всички дялове на ДФ “Аркус Балансиран“ са обратно
изкупени от УД. Към момента на съставяне на настоящия доклад е отнето разрешението на
“Аркус Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява ДФ “Аркус Балансиран“.

Договорният фонд не е юридическо лице и в този смисъл няма органи на управление.
Организирането и управлението на ДФ “Аркус Балансиран” се извършва от Управляващо
дружество „Аркус Асет Мениджмънт” АД, което взема всички решения относно неговото
създаване, функциониране, преобразуване и прекратяване. При осъществяване на действия
по управление на ДФ “Аркус Балансиран”, Управляващото дружество действа от свое име,
като посочва, че действа за сметка на ФОНДА.

Договорният фонд се счита за учреден от момента на вписването му в регистъра, воден от
Комисията за финансов надзор, което се извършва с решение № 779-ДФ от 22.10.2013 г. на
КФН. Публичното му предлагане на дяловете започна на 11.11.2013г.

Управляващото дружество, за сметка ДФ „Аркус Балансиран” е сключило Договор за
депозитарни услуги с “Уникредит Булбанк” АД, която е избрана за Банка - депозитар на Фонда
от Съвета на директорите.

ФОНДЪТ издава/продава дялове по искане на инвеститорите. Паричните средства, набрани
от емитирането на дялове на ДФ “Аркус Балансиран”, се инвестират от Управляващото
дружество в прехвърляеми ценни книжа – предимно акции, търгувани на регулирани пазари
– с цел осигуряване на печалба за инвеститорите. Всеки инвеститор има право на съответна
част от имуществото на ДФ “Аркус Балансиран”, включително и при ликвидация, и участва
съразмерно на притежаваните от него дялове в печалбите и загубите. Едно от найсъществените права на притежателите на дялове е, по тяхно искане, тези дялове да бъдат
изкупени обратно от ДФ “Аркус Балансиран” чрез Управляващото дружество по цена, която се
базира на нетната стойност на активите и отразява реализираните печалби или загуби.
Седалището и адресът на управление на ДФ „Аркус Балансиран” е гр. Пловдив, район
Централен, бул. “Шести септември” № 152, офис-център „Легис“ ет.4, офис 4-3А, където е и
седалището на Управляващо дружество “Аркус Асет Мениджмънт” АД, което го организира и
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управлява. Адресът за кореспонденция е гр. Пловдив, район Централен, бул. “Шести
септември” № 152, офис-център „Легис“ ет.4, офис 4-3А.
Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на Управляващо дружество
“Аркус Асет Мениджмънт” АД, с Протокол от 18.03.2022 г.

2. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА
ПОЛИТИКА
ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

Договорен Фонд “Аркус Балансиран” организира текущата си счетоводна отчетност в
съответствие с изискванията на българското счетоводно, данъчно и търговско
законодателство и утвърдената от ръководството на Управляващото дружество счетоводна
политика.

Финансовият отчет е изготвен в хиляди лева, в съответствие с изискванията на
Международните счетоводни стандарти (МСС). Това са стандартите , които са приети в
съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от
19.07.2002 г. за прилагане на Международните счетоводни стандарти. Към 31.12.2021г. към
тях се включват Международните счетоводни стандарти, Международните стандарти за
финансова отчетност (МСФО), Тълкуванията на Постоянния комитет за разяснения и
Тълкуванията на Комитета за разяснения на МСФО , както последващите изменения и
бъдещите стандарти и тълкувания . Съветът за Международните счетоводни стандарти
преиздава ежегодно стандартите и разясненията към тях , които след формалното одобрение
от Европейския съюз са валидни за годината , за която са издадени . Голяма част от тях са
неприложими за дейността на фонда поради специфичните и значително по-сложните
въпроси , които се третират в тях . Ръководството се е съобразило с всички тези счетоводни
стандарти и разяснения към тях , които са приложими към неговата дейност и са приети
официално за приложение от Европейския съюз към датата на изготвянето на настоящия
финансов отчет.
Активите и пасивите в чуждестранна валута се преизчисляват по валутни курсове на
Българска Народна Банка АД:
Курсове на БНБ към 31.12.2021г.
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.72685 BGN

Курсове на БНБ към 31.12.2020г.
1 EUR = 1.95583 BGN
1 USD = 1.59386 BGN

При осъществяване на отчетността на ФОНДА през 2021г. и съставянето на годишния
финансов отчет за същия период са прилагани принципите: текущо начисляване; предимство
на съдържанието пред формата; предпазливост; съпоставимост на приходите и разходите;
запазване на счетоводната политика от предходни отчетни периоди (постигане
съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди);
независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен
баланс. Всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от
обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на
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финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в
края на предходния отчетен период.

Фондът не е изготвил финансовия отчет за 2021 г. на база действащо предприятие , а на
ликвидационна база –справедлива –пазарна стойност, поради решение №157-ДФ от
01.03.2022 г. на КФН за разрешение на УД „ Аркус Асет Мениджмънт „ АД за прекратяване на
дейността на ДФ „ Аркус Балансиран „.
Фондът осъществява счетоводството си на основата на документалната обоснованост на
стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставянето на документите
съгласно действащото законодателство.
Счетоводството на Фонда се води отделно от счетоводството на Управляващото го дружество

Към дата на изготвяне на финансовия отчет няма позиции, засягащи активите, пасивите,
собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя
характер, размер или честота на проявление.
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството на Управляващото
дружество е направило преценка за способността на Фонда да продължи своята дейност като
действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще – през
2022 г. ДФ „Аркус Балансиран „ ще бъде прекратен , във връзка с подадено Заявление , вх. №
РГ-08-47-3 от 09.02.2022 г. от УД за искане за издаване на разрешение за прекратяване на ДФ „
Аркус Балансиран „ и издадено Решение №157-ДФ от 01.03.2022 г. на КФН за прекратяване на
дейността на Фонда .

ПРИЛОЖИМА МЕРНА БАЗА

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на справедлива
стойност към края на отчетния период. Всички данни за 2021 и за 2020 г. са представени в
хил.лв., освен ако на съответното място не е посочено друго.

ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ

Някои счетоводни стандарти дават възможност за приемане на подход за първоначално и
последващо оценяване на определени активи и пасиви по тяхната справедлива стойност . За
някои финансови активи и пасиви счетоводните стандарти изискват заключителна оценка по
справедлива стойност . Справедливата стойност е цената, която би била получена при
продажбата на актив или платена при прехвърлянето на пасив в обичайна сделка между
пазарни участници към датата на оценяване. Тази стойност следва да се определя на
основния пазар за Фонда или при липса на такъв, на най-изгодния , до който той има достъп
към тази дата. Справедливата стойност на пасив отразява риска от неизпълнение на
задължението. Когато е възможно , Фондът оценява справедливата стойност на един актив
или пасив , използвайки борсовите цени на активния пазар , на който той се котира. Пазарът
се счита за активен , ако сделките за този актив или пасив се извършват с достатъчна честата
и обем , така че се осигурява непрекъсната ценова информация. Ако няма борсова цена на
активен пазар , Фондът използва техники за оценяване , като максимално използва
подходящи наблюдаеми входящи данни
и свежда до минимум
използването на
ненаблюдаемите. Избраната техника за оценяване обхваща всички фактори, които пазарните
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участници биха взели пред вид при ценообразуването на сделката. Концепцията за
справедливата стойност предполага реализиране на финансовите инструменти чрез
продажба. В повечето случаи обаче, особено по отношение на текущите търговски вземания
и задължения, Фондът очаква да реализира тези финансови активи и пасиви чрез тяхното
цялостно обратно изплащане или погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната
номинална или амортизируема стойност .

Ръководството на Управляващото дружество счита, че при съществуващите обстоятелства
представените в отчета за финансовото състояние оценки на финансовите активи и пасиви са
възможно най- надеждни , адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност.

СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ

Съгласно българското счетоводно законодателство и регламентираните за приложение МСС ,
финансовата година приключва към 31 декември и дружествата представят годишните си
отчети към същата дата , заедно със сравнителни данни към тази дата за предходната година.
Счетоводната политика изложена по долу е прилагана последователно за двата периода ,
представени в настоящия финансов отчет.

Сравнителната информация е включена в текстови и описателен вид за по-доброто
разбиране на финансовите отчети за текущия период.

СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ПРИБЛИЗИТЕЛНИ
СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ

Приложението на МСС изисква ръководството да направи някои счетоводни предположения
и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на годишния финансов отчет и при
определяне на стойността на някои от активите , пасивите,приходите и разходите.
Настъпилите промени във вече направените приблизителни счетоводни оценки се отразяват
за периода , в който са станали известни, както и в бъдещи отчетни периоди , ако се отнасят
за тях. Всички приблизителни счетоводни оценки и предположения са извършени на
основата на най-добрата преценка , която е направена от ръководството към датата на
изготвяне на финансовия отчет . Действителните резултати биха могли да се различават от
представените в настоящия финансов отчет.
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СЧЕТОВОДНАТА

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Парични средства

Основните принципи при оценка на активите на договорен фонд " АРКУС Балансиран " са:
•

•

•
•

•

Оценката на активите на договорния фонд се извършва съгласно
Международните Счетоводни Стандарти по §1, т.6 от Допълнителните
Разпоредби от Закона за счетоводството.
Оценката на активи на договорния фонд, наричана по-нататък
"справедливата стойност", се извършва за всяка ценна книга, финансов
инструмент и друг актив, включително и за първоначално признатите
към датата на оценката.
Финансовите инструменти се вписват, съответно отписват от баланса на
Фонда и започват да се оценят от датата на сделката.
При първоначално придобиване (признаване) на актив оценката се
извършва по цена на неговото придобиване, включваща и разходите по
сделката.
При последващо оценяване на актив оценката се извършва по
съответния ред и начин, определен в настоящите правила.

Справедливата стойност на финансовите инструменти от портфейла на схемата, при
неактивен пазар, се определя като се използват техники за оценяване, които включват
използване на цени от скорошни и справедливи пазарни сделки между информирани и
желаещи страни, справка за текущата справедлива стойност на друг актив, който е в
значителна степен еквивалентен, и общоприети методи.
Текущи финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

Фондът класифицира финансовите активи по справедлива стойност през печалбата или
загубата.

Първоначалното заприходяване на ценните книжа се извършва по тяхната цена на
придобиване, която представлява договорената цена по сключената сделка. Всички други
пряко свързани разходи, които не влизат в стойността на ценната книга, се отнасят директно
по съответни разходни сметки.
Договорният фонд е възприел метод на отчитане на сделки с ценни книжа на датата на
търгуване (дата на сделката). При този метод ценните книжа се записват (отписват) в
баланса на Фонда на датата на сключването на сделката, а не на датата на прехвърляне на
собствеността върху тях.
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Отписването на ценните книжа от отчета за финансовото състояние става по тяхната
балансова стойност към датата на сключване на сделката за продажба. Разликата между
балансовата стойност и продажната им цена се отразява като финансов приход или разход от
операции с ценни книжа.
ДФ “Аркус Балансиран” извършва ежедневна преоценка на ценните книжа в портфейла си,
включително книжата, които са в процес на сетълмент. Разликата от преоценката се отразява
в текущия финансов резултат.

Методите за оценка на активите на ДФ „Аркус Балансиран“ са дефинирани в Проспекта на
фонда.
Структура на активите на Договорния фонд
Видове активи

Относителен
дял
спрямо
общите
активи на Фонда

Инструменти на паричния пазар

до 90%

Дългови ценни книжа, в това число дългови ценни книжа, издадени
и/или гарантирани от Република България, друга държава членка или от
трета държава, общински облигации и други ценни книжа, издадени и/или
гарантирани от местни органи на Република България, друга държава
членка или трета държава, корпоративни облигации, ипотечни облигации и
до 90%
други дългови ценни книжа;
Наскоро издадени дългови ценни книжа, ако условията на емисията
включват поемане на задължение да се иска допускане и в срок, не по-дълъг
от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия на
регулиран пазар;
Безсрочни или със срок до 12 месеца банкови депозити и влогове
Акции и други дялови ценни книжа;

до 100%

Наскоро издадени прехвърляеми дялови ценни книжа, ако условията на
до 60%
емисията включват поемане на задължение да се иска допускане и в срок, не
по-дълъг от една година от издаването им, да бъдат допуснати до търговия
на регулиран пазар;

Дялове/Акции на колективни инвестиционни схеми и/или други до 20 %
предприятия за колективно инвестиране
Деривативни финансови инструменти, включително еквивалентни на
тях инструменти, задълженията по които могат да бъдат изпълнени чрез
парично плащане, търгувани на регулирани пазари, и деривативни до 5 %
финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, които
отговарят на законовите изисквания
Други допустими от закона прехвърляеми ценни книжа и инструменти
до 10 %
на паричния пазар, извън тези посочени в чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ
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ФОНДЪТ не може да придобива повече от:

а) 10 на сто от акциите без право на глас, издадени от едно лице;

б) 10 на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице;
в) 25 на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема;

г) 10 на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице.
•

ФОНДЪТ не може да придобива ценни (благородни) метали и сертификати
върху тях.

Всички тези ограничения са спазени от Фонда.
Краткосрочни вземания

Оценяването на краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход и
краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход се извършва по
себестойност.
Методика за обезценка на вземания по дългови книжа, свързани с лихвени плащания
при просрочие
•

При просрочие на плащане на емитент по облигационен заем и предсрочната
му изискуемост, във връзка с неизпълнение от страна на емитента,
обезценката може да се извършва и по следния начин: изчисляване на 50 % от
ликвидационната стойност на обезпечението по емисия облигации и
получената сума се разделя на общата стойност на заявените задължения, при
което се получава процент, на базата, на който се изчислява вземането за лихви.

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Собственият капитал на Фонда се формира от:

- основен капитал;
- резерв;
- финансов резултат;
Основният капитал на Фонда е променлива величина, в зависимост от емитираните и
обратно изкупени дялове. ФОНДЪТ издава/продава дялове по искане на инвеститорите.

ДФ „Аркус Балансиран” отчита основния си капитал по номинална стойност на издадените и
регистрирани дялове.
Премийните резерви при емитиране/обратно изкупуване на дялове на Фонда представляват
разликата, получена от нетната стойност на един дял и номиналната стойност, умножена по
съответния брой дялове, емитирани/обратно изкупени в деня на сетълмента.
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Собственият капитал на Фонда е равен на нетната стойност на активите, която е база за
определяне на емисионната цена и цената за обратно изкупуване на дяловете му за всеки
работен ден.

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Текущите пасиви включват търговски и други задължения. Признават се, когато съществува
договорно задължение за плащане на парични суми на друго предприятие или физическо
лице. Задълженията в лева са оценени по стойност на тяхното възникване.

РАЗХОДИ

Всички разходи се признават в периода на възникване в отчета за всеобхватния доход.
Финансовите разходи са:
-

разходи от операции с финансови активи (отрицателната разлика между
преоценената стойност и продажната цена на финансовия инструмент);
разходи от последваща оценка на финансови активи (отрицателна разлика от
промени в оценката на финансовите инструменти);
загуби от обезценка (разликата между балансовата стойност и настоящата
стойност на очакваните бъдещи парични потоци);
платени комисионни по сделки с ценни книжа;
разходи, свързани с валутни операции;
банкови такси за парични преводи и поддържане на банкови сметки.
възнаграждения на банката депозитар и управляващото дружество
Нефинансовите разходи са:
външни услуги, включващи такси към Комисия за финансов надзор (КФН),
Централен депозитар (ЦД), възнаграждение на одитор;

ПРИХОДИ

Приходите от лихви се признават текущо, пропорционално на времето като се отчита
ефективния доход от актива. За приход по лихвоносни инвестиции се признава само онази
част от лихвените постъпления, които се отнасят за периода от датата на придобиването до
датата на продажбата, респективно падеж.
-

Основните приходи на ДФ „Аркус Балансиран” са:

положителна разлика от операции с финансови активи (положителната разлика
между преоценената стойност и продажната цена на финансовия инструмент);
последваща оценка на активи (положителната разлика от промени в оценката на
финансовите инструменти);
приходи от дивиденти;
приходи от лихви по срочни и безсрочни депозити;
приходи от лихви по дългови финансови инструменти;
приходи свързани с валутни операции (положителни разлики от промяна на
валутни курсове).
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ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА

Съгласно чл. 174 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), колективните
инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по
реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), не се облагат с корпоративен данък.

ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Към датата на отчета, Фонда няма признати провизии, условни активи и условни пасиви.

4. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА
ФИНАНСОВОТО СИСТОЯНИЕ
4.1. Текущи финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата
Към 31.12.2021г. Фондът не притежава финансови активи различни от парични средства.

4.2. Парични средства
Парични средства по разплащателни
сметки в лева
Парични средства по разплащателни
сметки в евро
Парични средства по разплащателни
сметки в долари
Общо парични средства:

Към 31.12.2021г.

% от
актива

Към 31.12.2020г.

% от
актива

40

97.67%

83

3.61%

0

0.43%

172

7.45%

1

1.9%

716

31.05%

41

100%

971

42.12%

Тази категория е втората по важност за Фонда след Капиталовите инструменти. Паричните
средства се класифицират и оценяват последващо по амортизирана стойност.
Наличните към 31.12.2021г. парични средства и паричните еквиваленти са по сметки на
Фонда в УниКредит Булбанк АД .

Фондът прилага стандартния подход за изчисляване на очакваните кредитни загуби на
парични средства в банки , като за определяне на загубата от неизпълнение в параметрите на
модела се използва кредитния рейтинг на финансовите институции , в които Фондът е
депозирал паричните си средства . Тези кредитни рейтинги са присъединени основно от
следните институции : Moody’ s , Standard and Poor’ s ,Fitch,
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Кредитен рейтинг на финансовата институция към 31 декември
УниКредит Булбанк АД
Дългосрочен рейтинг

- ВВB

Перспектива

- стабилна

Краткосрочен рейтинг

- F2

Прегледът на очакваните кредитни загуби на парични средства не показва индикации за
очаквани кредитни загуби.

4.3. Текущи пасиви

Текущи пасиви
Задължения към Управляващото дружество
Задължения към банка депозитар

31.12.2021г.
0
1

31.12.2020г.
0.3
1

1

1.3

Общо текущи пасиви:

4.4. Собствен капитал

Основният капитал на ДФ „Аркус Балансиран” към 31.12.2021 г. е разпределен в 3,907.6681бр.
дяла, с номинална стойност 10 лв. всеки един. Капиталът е изцяло внесен.
Брой дялове

Номинална
стойност

31.12.2020г.
Брой дялове в обращение в
началото на отчетния период
Емитирани дялове
Обратно изкупени дялове
Общ брой дялове в обращение
към края на отчетния период
Нетната стойност на един дял е
потвърдена от банката депозитар
към последния ден за
калкулиране и публикуване на
НСА за отчетния период
Нетна стойност на един дял
Нетна стойност на един дял

243908
0
240000

10
10
10

3908

10

Към 30.12.2021г.
10.2994 лв.
Към 31.12.2021г.
10.2766 лв.

Нетната стойност на активите на един дял, Емисионната цена и Цената на обратно
изкупуване се определят всяка сряда и петък, съгласно Правилата за оценка на портфейла и
определяне на нетната стойност на активите, действащото законодателство и Проспекта за
публично предлагане на дялове на Фонда, на базата на оценка на активите и пасивите на
ФОНДА за предходния работен ден.
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Емисионната стойност е равна на размера на нетната стойност на активите на един дял към
датата на определянето й, увеличена с разходите по емитиране на дяловете в размер на 0,15%.
В случай, че даден инвеститор придобива дялове на обща стойност по-голяма от 100 000 лв.
(сто хиляди лв.), то той няма да заплаща разходи по емитирането на дяловете, т.е. дяловете
ще се закупят по нетната стойност на активите на един дял. Няма други разходи по
емитирането на дяловете, които да се заплащат от инвеститора. Управляващото дружество
изпълнява поръчката за покупка на дялове на цена на един дял, основаваща се на
емисионната стойност за най-близкия ден, следващ деня, в който е направена поръчката.
Всички поръчки за записване дялове, получени в периода между две определяния и
публикувания на емисионна цена, се изпълняват по една и съща стойност.

Цената на обратното изкупуване е равна на размера на нетната стойност на активите на един
дял към датата на определянето й, намалена с разходите по обратното изкупуване, които се
заплащат от инвеститора и са в размер на 0,15% от нетната стойност на активите на един дял.
В случай, че е изминал период по-голям от две години от датата на покупка на дяловете,
съответният притежател на дялове няма да заплаща разходи по обратното изкупуване, т.е.
дяловете ще се изкупят обратно по нетната стойност на активите на един дял.
Управляващото дружество изпълнява поръчката за обратно дяловете на Фонда по цена,
равна на цената на обратно изкупуване, определена за най-близкия ден, следващ деня на
подаване на искането за обратно изкупуване. Всички поръчки за обратно изкупуване на
дялове, получени в периода между две определяния и публикувания на цена на обратно
изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност.
ДФ “Аркус Балансиран” приключва финансовата 2021 г. със печалба в размер на 245 хил. лв.

5. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
5.1. Приходи

Приходи от лихви
Лихви по дългови финансови
инструменти
Общо приходи от лихви:

5.2. Финансови разходи

31.12.2021г.
54

31.12.2020г.
78

54

78

Други финансови разходи
Такси към управляващото дружество
Такси към банка-депозитар
Такси към инвестиционен посредник
Банкови такси и комисионни
Общо други финансови разходи:

31.12.2021г.
(47.8)
(12.9)
(3.4)
(0.8)
(65)

31.12.2020г.
(47.2)
(12.5)
(0.3)
0
(60)
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Таксата за управление на управляващото дружество се определя като процент от средната
годишна нетна стойност на активите на Фонда, начислява се ежедневно и се изравнява в края
на годината. Tаксата за управление на Управляващото дружество e 2%.

5.3. Нефинансови разходи

Разходи за външни услуги
Такси към централен депозитар
Разходи за одит
Общо разходи за външни услуги:

31.12.2021г.
(0.7)
(0.7)
(1.4)

31.12.2020г.
(0.7)
(0.7)
(1.4)

6. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА
ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод на база информация, получена от
счетоводните сметки.
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи
Продажба на финансови активи
общо постъпления:
Покупка на финансови активи
общо плащания:

7.

31.12.2021г.
1826
1826
(234)
(234)

31.12.2020г.
925
925
(249)
(249)

СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Свързаните лица с ДФ „Аркус Балансиран” са:
-

Управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт” АД – управленски контрол.
Дочо Георгиев Караиванов, като мажоритарен акционер в УД „Аркус Асет
Мениджмънт“ АД.
Членовете на Съвета на директорите на „Аркус Асет Мениджмънт” АД и свързаните с тях лица,
както и другите лица, работещи по договор за управляващото дружество нямат право да
бъдат страна по сделки с Фонда, освен в качеството им на притежатели на дялове в „Аркус
Балансиран”.
Сделки с Управляващо дружество Аркус Асет Мениджмънт
АД в хил. лв.

31.12.2021г.

31.12.2020г.

47.8

47.2

0

0.3

Сделки с Уникредит Булбанк АД в лв.

31.12.2021г.

31.12.2020г.

Разходи по договор за изпълнение на инвестиционни
нареждания

3.4

0.2

Начислени разходи за възнаграждението на Управляващото
дружество
Задължения към края на периода към Управляващото дружество
за възнаграждение за управление
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Разходи по договор за услуги като банка-депозитар
Задължения към края на периода към банка-депозитар

12.9
1

12.5
1

8. РИСКОВЕТЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
•

Управление на финансовите рискове

С цел адекватно управление на финансовите рискове УД е приело правила за оценка и
управление на риска на ДФ „Аркус Балансиран“. Изпълнението на заложените в Правилата
методи и процедури се осъществява на ежедневна база от Звено „Управление на риска“ към
Управляващото дружество. Управляващото дружество на Фонда прилага необходимите
процедури за управление на тези рискове, както е оповестено по-долу.
•

Ликвиден риск

Фондът е длъжен да поддържа такава структура на активите и пасивите, която да му
позволява да осъществява безпрепятствено дейността си, като погасява своевременно
задълженията си на разумна цена, без да се налага прибързана продажба на доходоносни
активи. Фондът привлича средства посредством емисия на собствени дялове. Ликвидният
риск може да възникне като следствие от ниската ликвидност на капиталовия пазар, както и
при необичайно големи поръчки за обратно изкупуване на дялове, които могат да доведат до
изчерпване на паричните средства на фонда. Фондът инвестира в емисии търгувани на
активни фондови пазари и може при необходимост да осигури в законово регламентиран
срок за изпълнение на приета поръчка за обратно изкупуване на дялове парични средства от
продажбата на притежаваните ценни книжа. Фондът управлява този риск като се стреми да
поддържа в активите си относително голям дял парични средства и високоликвидни активи,
с което да намали до минимум вероятността от невъзможност за своевременно погасяване на
задълженията си. В съответствие с правилата за поддържане и управление на ликвидните
средства Фондът държи парични средства по срочни и безсрочни влогове, за да посрещне
нуждите на ликвидността. Портфейлният мениджър следи ежедневно размера на
ликвидните средства като процент от активите на Фонда.
Таблицата по-долу анализира финансовите задължения на Фонда обобщени в подходящи
групи по срок на изискуемост от датата на финансовия отчет до датата на настъпване на
погасяване:
Към 31 декември 2020
Текущи задължения
Общо финансови пасиви

Под 1 месец
2
2

1-3 месеца
0
0

Над 3 месеца
0
0

Собствени дялове в обращение оценени по нетна
стойност на един дял към датата на финансовия
отчет

2304

0

0

Текущи задължения

1

0

0

Към 31 декември 2021

Общо финансови пасиви

1

0

0
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40

0

0

Пазарен риск

Пазарният риск е системен риск, влияещ върху стойността на всички активи. Той се поражда
от характеристиките на макроикономическата среда и от състоянието на капиталовия пазар
в страната, действа извън дружеството-емитент и по принцип не може да бъде
диверсифициран. Пазарният риск се състои от валутен, лихвен и друг ценови риск. 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. Всички
инвестиции в ценни книжа могат да породят риск от загуба на капитал. Портфейлният
мениджър управлява този риск чрез внимателен подбор на ценни книжа и други финансови
инструменти в рамките на определени лимити. Ежедневно инвестиционният портфейл на
Фонда се следи от портфейлния мениджър, а показателите за пазарен риск се следят от Звено
„Управление на риска“ на УД.
•

Валутен риск

Това е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга или
депозит, деноминирани във валута, различна от лев и евро, поради изменение на курса на
обмяна между тази валута и лева или евро. Валутният риск се измерва чрез използване на
историческата волатилност на курса на съответната валута към лева или еврото спрямо
нетната валутна експозиция. Към 31.12.2021г. ДФ „Аркус Балансиран“ е със следната
структура на активите по валути:
Стойност към
31.12.2021г.
в хил. лева

Финансови активи,
деноминирани в лева

Финансови активи,
деноминирани в
долари

Финансови активи,
деноминирани в евро

Общо активи:
•

% от актива

Стойност към
31.12.2020г.
в хил. лева

% от актива

40

97.67%

468

20.28%

0

0.43%

1077

46.70%

1

1.9%

761

33.02%

41

100%

2306

100%

Лихвен риск

Това е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга поради
изменение на нивото на лихвените проценти. Дюрацията е основната мярка за
чувствителността на дадена ценна книга към изменението на нивото на лихвените проценти.
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УД използва метода на модифицираната дюрация, за да измери лихвения риск, свързан с
всяка ценна книга, базирана на лихвен процент като облигации, лихвени суапи, фючърси,
базирани на лихвени проценти, и фючърси, базирани на облигации. Фондът не използва
кредитно финансиране за дейността си и няма други лихвоносни пасиви, които биха могли да
бъдат изложени на лихвен риск.
-

Друг ценови риск

Фондът определя ценовия риск като риск от спад в цената на даден финансов актив или на
портфейла от финансови активи, дължащ се на фактори различни от тези, възникващи от
лихвен или валутен риск. Управляващото дружество е приело строги лимити по отношение
на рисковите показатели на позициите в инвестиционния портфейл на Фонда, а тяхното
спазване се контролира на ежедневна база от Звено „Управление на риска“. Управляващото
Дружество измерва ценовия риск, свързан с инвестиции в акции чрез един от приложимите
за съответния пазар на ценни книжа количествени методи:
1. Историческа волатилност, измерена чрез стандартно отклонение;

2. При невъзможност за прилагане на точка 1., УД използва стандартното отклонение на
избрания индекс на регулирания пазар, на който се търгуват дадените акции като заместител
при цялостния анализ на портфейлите.
Общият пазарен риск на портфейла се измерва чрез историческата волатилност на цената на
дяловете, измерена чрез стандартно отклонение. Стандартното отклонение на цената на
дяловете на ДФ „Аркус Балансиран“ през 2021 г. на седмична база е 3.02%.
•

Кредитен риск

Това е възможността от намаляване на стойността на позицията в един финансов инструмент
при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови
инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в
които те извършват дейност. УД разглежда три основни вида кредитен риск:
1. Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна по
извънборсови сделки.

2. Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността Договорен фонд „Аркус Динамичен”
да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от контрагент на
датата на сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени сделки към този
контрагент. УД измерва този риск чрез стойността на всички неприключили сделки с една
насрещна страна като процент от стойността на управлявания портфейл. Не се включват
сделките сключени при условие на сетълмент DVP (доставка срещу плащане) и на пазари с
функциониращ клирингов механизъм.
3. Инвестиционен кредитен риск е рискът от намаляване на стойността на инвестицията в
дадена дългова ценна книга поради кредитно събитие при емитента на този инструмент.
Кредитно събитие включва обявяване в несъстоятелност, неплатежоспособност, съществена
промяна в капиталовата структура, намаляване на кредитния рейтинг и др.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, т.6
от
НАРЕДБА 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на
колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества,
националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи
алтернативни инвестиционни фондове
за периода 01 януари 2021 – 31 декември 2021г.

1. Информация относно Политиката за възнагражденията на Управляващо дружество
„Аркус Асет Мениджмънт“ АД
1.1. Общият размер на възнагражденията за финансовата година с разбивка по
постоянни и променливи възнаграждения, изплатени от управляващото дружество на
неговите служители, броят на получателите и когато е приложимо, всички суми,
изплатени пряко от самата колективна инвестиционна схема, включително такса за
постигнати резултати.
Общ размер на възнаграждението, изплатено от УД на служителите
постоянни
променливи
Брой получатели
Суми изплатени пряко от самата инвестиционна схема
Такса за постигнати резултати

2021
59 176.07
59 176.07
6
-

1.2. Общата сума на възнагражденията с разбивка по категориите служители или други
членове на персонала съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДКИСДПКИ
Висш ръководен персонал
Служители, чиято дейност е свързана с поемането на рискове
Служители, изпълняващи контролни функции
Всички служители, чиито възнаграждения са съизмерими с
възнагражденията на служителите по т.1 и 2 и чиито дейности оказват
съществено влияние върху рисковия профил на Управляващото
дружество
Други лица, чиито професионални дейности имат съществено влияние
върху рисковия профил на Управляващото дружество

18462.40
25992.29
34159.90
-

-
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1.3. Описание на начините на изчисление на възнагражденията и облагите
Постоянното възнаграждение следва логиката и правилата на минималния осигурителен
доход и минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и
квалификационни групи професии. Постоянното възнаграждение представлява плащания
или стимули, които не отчитат критериите за оценка на изпълнението на дейността.
Постоянното възнаграждение съответства на вида на предоставяните професионални услуги,
нивото на образование и допълнителни квалификации на служителя, заеманото ниво в
корпоративната структура, професионалния опит и наложените ограничения (забрана за
извършване на определена дейност или съвместяване на функции и длъжности по
допълнително правоотношение)
В постоянното възнаграждение се включва:
а) Основната работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и
прилаганата система за заплащане на труда.
б) Допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредба или
друг нормативен акт.
в) Други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт и невключени в б. а) и б).
Променливото възнаграждение се изчислява на база на постигнатите финансови резултати
за период от три години. Целта на тази срочност е във връзка с отчитане на икономическия
цикъл и поетите от управляващото дружество рискове. Метода на изчисление включва също
корекции за всички видове текущи и бъдещи рискове, цената на капитала и наличието на
ликвидност. Общият размер на променливото възнаграждение не трябва да ограничава
способността на управляващото дружество да поддържа и подобрява капиталовата си база.
Променливото възнаграждение се изчислява общо по звена. В последствие то се разпределя
по лица в звената на база на финансови и нефинансови критерии (в т.ч. спазване на трудовата
дисциплина).

При изчисляването на променливите възнаграждения, изплащани в непарични еквиваленти,
се прилагат методите на остойносттяване указани в Закона за данъка върху доходите на
физическите лица. Променливото възнаграждение не се изплаща, чрез инструменти които
позволяват заобикалянето на правилата на ЗДКИСДПКИ, Наредба № 44 и други приложими
във връзка с дейността на УД нормативни актове.
При сключване на нов договор със служител, се допуска гарантиране на променливото
възнаграждение само за първата година от действие на договора.

При предсрочно прекратяване на договор, променливото възнаграждение се изплаща след
приключване на финансовия период в който надлежно могат да бъдат определени
финансовите резултати от действията на служителя. Не се допуска прилагането на лични
стратегии на висшия ръководен персонал, служители, чиято дейност е свързана с поемане на
рискове, служители, изпълняващи контролни функции, и всички служители, чиито дейности
оказват съществено влияние върху рисковия профил на управляващото дружество, за
хеджиране, застраховане на възнагражденията или отговорността, целящ да се намали
ефекта на отчитане на риска заложен в тях.

При изплащането на променливото възнаграждение се спазава правилото за незастрашаване
на стабилността на управляващото дружество и неговото финансово състояние, а също и
резултатите както от неговата дейност, така и от дейността на звеното и съответния
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