
 

 

            

            

            

            

            

            

            

  

2019 

Договорен фонд 
„Аркус Балансиран“ 

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 



 

 

ДОКЛАД НА 
НЕЗАВИСИМИЯ 
ОДИТОР 
 



AOK/IM HA HE3ABIICIIMI'Ifl OAI',ITOP

,{o co6crueHrrll[Te Ha AflJIoBe

Ha AO ,, APKYC EAJIAHCI,IPAH"

fp. flnoagma

floxnag orHocHo o4l{Ta xa QrnancoBl'ln or'{er

Mnenue

Hne usnrpmlrxMe oArar Ha rlranauconuq orrrer na fl<D ,, APKyC EA/IAHCI4PAH "[ OoH4aJ,

cbrq,6pxaq oTqeTa sa QnHancOBoTO CbCTOflHI'Ie xuu 3l- AeKeMBpI{ 20L9 r' 1a oTrIeTa 3a

nceo6xearppfl .q,oxoA, oTlIeTa 3a [poMeHI'Ire n co6c'rBeHnfl Ka[HTaJI L OTqeTa 3a [ap[qHI'ITe

[oTorltr 3a roAHHaTa, 3aBbpruBarrla Ha Ta3I,r AaTa KaKTO I,I IOflCHI'ITeJIHHTe npI{JIO)KeHI',Ig K'bM

QunaHconna oTqeT, CbAbpxalqu n o6o6uleHo onoBecTsBaHe Ha cbIqecTBeHHTe cqeToBoAHH

NOJIHTI'KH.

IIO narUe MHSHI,IS, [pI,IJIOXeHI,tnr $znanCOB OTr{eT npe.qcTaBfl AOCTOBepHO, B'bB BCI4qKH

cbIIIecTBeHI,I ac[eKTI,I, QunanconoTo cbcTosHl{e Ha A@ ,, APKyC EAIAHCI4PAH " Kuu 31

AeKeMBpn 20\9 t. r{ HeroBr{Te QuuaHconu pe3yJrrarH ot 4efinoctla u napHr{HI'ITe My rIoroIIH 3a

rOAHHaTa, 3aBbpIxBaIIIa Ha Ta3I,I AaTa, B CIOTBeTCTBUe C MeX4lfHapOAHI'ITe CTaHAapTI'I 3a

Qunaucono oTtrHTaHe (MCOO), rrpHeTlr or Eaponeficrna crros [EC).

Easa sa lr3passBaHe Ha MHeHne

Hue zSnrpulnxMe HaIuHq OAHT B CbOTBeTCTBue c MeXpglHapo,4HI'ITe oA[TOpCKH CTaHAapTI'I

tMoc). Haruure oTroBopHocTH cbfJracHo resr4 cTaHAapTH ca o[HcaHIa Ao[bJIHI'ITeJIHo B pa3AeJIa

or HaIuHf .qoKJIa4 ,,OrronopHocrh Ha oAI,ITopa sa oAI,ITa Ha QNnancoBLIg orqer". Ht,te cMe

He3aBncHMI,I OT @OnAa B cboTBeTCTBI'Ie c Mex4yHapOAHHfl eTHqeH KOASKC Ha

npoQecuouaJIHLITe cqeToBoAHTeII,I ( nmarouuTeJlHo Mex45rnapo4ttu cTaHAaprn 3a

nesannCururoCr) Ha CbBeTa 3a MexAyHapOAHIa CTaHAapTII IIO eTHKa 3a cr{eToBoAHTeJIH

(Ko4exca na CMCEC), 3aeAHo c erHqHr,rre r.rsrrcKBaHlls na 3aroHa 3a He3aBI{clawvtfl Qrauancon

o4rm [3HOO), npuaoxr{Mr,r Iro orHorrreHxe Ha Harunfl oAHT Ha QnuaHconus orr{er e ErarapuR,

KaTO HHe lI3['bJIHI,rXMe H HaIUHTe ApyrE eTIirqHE oTroBopHocTH B C'boTBeTCTBHe c In3HCKBaHHflTa

na 3H<DO r,r Ko4exca Ha CMCEC. Hre cqnrar',re, qe orq,I,ITopcKHre AoKa3areJlcrBa, [oJIfIeHI'I or Hac,

ca AocrarbqHl,I n yMecrHI,I, 3a Aa ocxrypnt 6asa 3a Halxero MHeHI'Ie'

O6prqane Ha BHrMaHrIe

O6ptularure BHlrMaHr,re Ha onoBecreHoro o [lpuaoxenne 9 C't6urnr. creA Kpafl Ha orqerHHs

nafro4 xru QnnaHcoBxr ort{er , Koero ofloBecrflBa c'blqecrBeHo HeKopl4rl'Ipaulo c'r6utue ,

cBbpsaHo c pa3npocTpaHeHgeTo Ha raHAeMI{flTa oT KopoHaBnpyc ( COVID-19)' HapyuaBaHeTo

na o6nqafiuara raKoHoMgqec1a 4efiuoct n P Etarapllfl B pe3yJrrar Ha COVID-19 6u rurorao 4a

rroBJrHfle He6aaronpnaTHo Bbpxy 4efinoc'ma Ha <DoH4a. Ilopa4n HenpeAcKa3yeMaTa AI{HaMHKa

na covlD-19 , o6a.re , Ha ro3r,r era[ npaKTHqecKr.r e HeBB3MO)I(HO Aa ce HanpaBL HaAexAHa

flperlegKa r{ H3MepBaHe Ha [oreHr{}raJrHr,rfl eOeKT Ha [aHAeMI,IflTa Bbpxy 6l4eulara 4eftnocr na

rDoH4a . Haureto MHeHHe ne e r,roAuQHrlHpaHo IIo orHollreHxe Ha ro3l't B'b[poc.



Apyra unQopruaqus, pa3JIlIqHa ot QnnancoBlIfl OTTIeT t{ oAlrTopcKltff AOKJIaA

Bbpxy Hero

prroeo4crBoro Hocra orroBopHocr 3a Apyrara r,rnQopruraqrEn. fipyra'ra ranQopt"taql'Ifl ce c'bcroll

oTAoKJIaAsaAeftHocTra,I{3foTBeHoTpbKoBoAcTBoTocbrJlacHo|aagaCeAMaot3arorrasa
cr{eroBoAcrBoro, Ho He BKrror{Ba QuuauconHfl orqer r{ HaIIrI',Ifl oAHTOpcKI',I AOKJTaA' B'bpxy Hero',

KOSTO IIOJIYTI}IXME IIPCAI'I AATATA HA HAIUNS OAI'ITOPCKI'I AOKJIAA'

Hamero MHeHI{e gTH6CHO QunanCoans oTqeT ue o6xnalqa ApyraTa rauQOpruaqufl I{ HI'Ie He

H3pa3EBaMe KaKBaTO r'r Aa e <|opua Ha 3aKIIOqeHHe 3a cI',IIypHOCT oTHOCHO Hefl' ocBeH aKo He e

H3pI,IqHO rIOCOqeHo B AOKJIaAa HH I'I AO CTe[eHTa', AO KOflTO e nocoqeHo'

863 nprara C HaIIII,tfl OAI,IT Ha ifunanCOnUf oTr{eT, HaIIIaTa OTTOBOpHOCT Ce C'bCTOI4 B TOBa Aa

npoqeTeM ApyraTa r.rnQopruaqraq ,l ro To3I4 HaqHH Aa npeIIeHHM AaJII{ Ta3H Apyra nnQopuaqna e

B CbrrIeCTBeHO HeCbOTBata"rr" C ipunanCOnHf OTTIeT ]fllttt C HaIIII'ITe [OgHaHI{q' npn4O6uUn nO

BpeMeHaoAI.ITa,I,IJIHIIoApyrHaqHHu3UIexAaAacbAbpxac'bIIIecTBeHoHenpaBI,IJIHo
AoKJIaABaHe.

B C1ylafi qe Ha 6a3ara Ha pa6OTaTa, KOflTo CMe HSB5pIII:7.ItYt, H17,e AOSTI'IIHeM AO 3aKIIoqeHIae' qe

e HaJrHrIe CbIqeCTBeHo HSIIpaBI,IJIH9 AOKJIaABaHS B Ta3h Apyra raHrlOpr"raqUs' OT HaC Ce I{3HCKBa

Aa .4OKJIaABaMe ro3l{ oaKT.

Hauaue KaKBo Aa AoKJIaABaMe B ToBa orHollreHtae'

otronopnocTr{ Ha pLKoBoAcTBOTO 3a oUHaHCOBIIfl OTTIeT

P'nrOnO4CrBOTO HOCH OTTOBOpHOCT 3a H3IOTBflHeTO a AoCroBepHoTO [peACTaBflHe Ha TO3H

QnHaHCOn OTqeT B CboTBeTCTBHe C MCOO, Ip]IJIOXI'IMI4 e EC H 3a TaKaBa CHCTeMa 3a BbTpeIxeH

KOHTpOJI, KaKBaTo pbKoBOACTBoTO onpeAeJlfl KaTO Heo6xoAI'IMa 3a ocElypflBaHe InsroTBflHeTo Ha

Qnnanconn oTr{eTH, KOr,rTO He CbAbpxaT cbrqecTBeH}I He[paBnJIHI'I OT(IHTaHHS' He3aBI'ICI',tMO

AaJrra A'bJIxtaIIIU ce Ha H3MaMa I',IJII',I rpelxKa.

lIpN nSrOtBflHe Ha QUnaUCOnnfl OTqeT p5KOBOACTBOTO HOCI{ OTIOBOpHOcT 3a oIIeHqBaHe

cnoco6nocma Ha @on4a Aa npoAbJIxI,I Aa Qynrqrlonupa KarO 4eficreaulO npeAnpl{flTlle,

O[oBecTflBafimu, noraro TOBa e npI,UIOxnMO, BbnpOClI, CBbp3aHH C npeAlOJIo]KeHI'IeTO 3a

4efiCroaulO [peAnpI,IflTI4e n nsnoassafixq CqeToBOAHaTa 6asa Ha OcHOBaTa Ha

[peAnoJro]KeHgero 3a AeficrBarqo flpeAnpvtflTvre, ocBeH aro p'bKoBo,4,crBoro He B'b3HaMepflBa Aa

Jrr,rpBuAr,rpa <Don4a Hrru Aa npeycraHoBr,r AefiHocrra My, vutvt aKo pbKoBoACTBoro Ha [paKTuKa

HflMa Apyra aJITepHaTI,IBa, OCBeH Aa rIOCT'brIt4 rIO TO3II HaqHH.

Orroropnocrn Ha oArrropa 3a oArrra Ha OnHaHcoBHfl orrrer

Haurnre rIeJrH ca Aa noJrfrr,rM pa3yMHa creneH Ha cl{rypHocr orHocHo roBa AaJII{ QnHanconnar
oTqeT KaTo rlflJro He cBAa'pxa cbLrIecTBeHI{ HenpaBHJIHL OTTII'ITaHI'Ifl, He3aBI,ICI'IMO AaJI}t

AbJDr(aUlr ce Ha r,r3MaMa HJIH rpeuKa, il Aa ltsAaAeM oAI,ITopcKH AOKJIaA, roftro Aa BKrIoqBa

HarrreTo OAHTOpCKo MHeHLIe. PaSyuHara CTe[eH Ha CI{IypHoCT e BHCOKa CTeIreH Ha cLrypHOcT, Ho



He e rapaHqr,rff, qe oAHT, r,r3BbprxeH B cboTBeTcTBue c MOC, BHHaTH Iqe pa3KpHBa cbIIIecTBeHo

HenpaBr,rJrHo orqnTaHe, Koraro ranoBa cbrrlecrByBa. Heupanaanu ort{HTaHufl Morar Aa

Bb3HI{KHaT B pe3yJITaT Ha I,I3MaMa I{JIH rperXKa I,I Ce CqI,ITaT 3a CbIIIeCTBeHH, aKO 6n Uouo
pagyMHo Aa ce otraKBa, qe Te, caMocToflTeJrHo r.rJrI4 KaTo c'bBKy[HocT, 6nxa uoran Aa oKa)I(aT

BJrraflHUe Bbpxy lrKOHOMr.rqeCKr,rTe pelxeHl,Ifl Ha nO'rpe6nTeJII,ITe, B3eMaHI,I B'b3 OCHOBa Ha TO3H

Qunancoa orqer.

Karo qacr or oAr,rra B cborBercrBne c MOC, sue H3noJI3BaMe npoQeoaoHaJlHa npeIIeHKa H

3a[a3BaMe npoQecuonaJreH cxelrnr{r,r3bM no BpeMe Ha I{eJII,tfl o4ar. Hre cblqo raKa:

- 
I{AeHTl,I<}nqupar'ae I{ OqeHEBaMe pI,ICKOBeTe OT CbIIIeCTBeHU He[paBHJIHI,I OTI{HTaHI,Iq BbB

ifuuanconus orqer, HesaBraclaMo AaJrr{ AbJrxauw ce Ha Il3MaMa HJI}I rpeulra, paspa6otnarue n

H3nbJrHfBaMe OAHTOpCKH [pOrIeAypH B OTroBop Ha Te3H pHcKoBe H noJlyqaBaMe oAHTOpCKH

,qoKagareJrcrBa, RoHTo Aa ca AocrarbqHr.{ pI yMecrHH, 3a Aa ocurypqr 6asa sa Haurero

MHeHHe. Pncmsr Aa He 6r4e pasrcpuTo cbrqecrBeHo HerIpaBH"[Ho orqI,ITaHe, Koero e

pe3yJrTaT oT r{3MaMa, e IIo-BHcoK, oTKoJrKoTo pr,rcKa oT cbIrIecTBeHo HenpaBI4,IIHO OTqHTaHel

Koero e pe3yJrrar or rperrrra, r'rfi rato HSMaMara Moxe Aa BKrtorIBa tafiuo c[opa3yMqBaHe,

<|anun<|nqnpaHe, npeAHaMepeHr{ [po[ycKu, H3flBJreHHs 3a BbBe)ItAaHe Ha oAHTopa B

sa6apx4enne, Kar(To ra npeHe6perBaHe rru sao6uraJlsHe Ha BbrpeIxHI,Ir KoHTpoJI.

- 
noJlfranaue pas6upaHe Ba BbrperxHr,rq KoHTpoJr, I,IMaIII orHorxeHne KbM oAI,ITa, 3a Aa
paspa6ornrur oAHTopcKI{ [poqerqyp]I, KoI,ITo Aa ca noAXoAflIIIH npn KoHKpeTHI,ITe

o6cronreacrBa, Ho He c rleJr r,r3pa3flBaHe Ha MHeHr,re orHocHo e<ferrnnHocrra Ha BbrpelrrHxq

KoHTpoJr Ha <Dou4a.

- 
oIIeHflBaMe yMecTHOCTTa Ha H3nOJI3BaHr,rTe CqeToBoAHn IoJIHTI,IKI,I H pa3yMHOCTTa Ha

cqeroBoAHnre npn6anar,rreJrHu orIeHKH H cBbp3aHVTe c rsx o[oBecrflBaHl,Is, HanpaBeHH or
pbKoBoAcrBoTo.

- AOCTHIaMe AO 3aKIIOr{eHUe OTHOCHO yMeCTHOCTTa Ha }I3noJI3BaHe OT CTpaHa Ha

pbKoBoACTBoro Ha cqeroBoAHara 6asa Ha ocHoBara Ha npeAloJroxeHnero sa 4eftcraarqo
npeA[puqrl{e n, Ha 6asara Ha noJ$ reHHTe oAr,rropcxr,r AoKa3areJICTBa, orHocHo roBa AaJIH e

HaJIIlqe cbrrlecrBeHa HecurypHocr, orHacflrrla ce go c'r6nlur. vtr.vt ycroBllq, monro 6nxa

MorJrH Aa flopoAqr 3HalrzreJrHu cbMHeHHs orHocHo cnoco6nocrra na @on4a Aa [poA'bJDI([r

4a <[ynrquoHr,rpa ra'ro 4efictBar.qo npeAnpuflT]re. Aro Hne,qocrnrHeM Ao 3aKrIoqeHI,Ie, qe e

HanHrIe c'brrlecTBeHa HecHIypHocT, oT Hac ce r{SECKBa Aa [pHBJIeqeM BHI,IMaHI{e B

oAHTOpCKr,rfl CH .qOKJIar4 KbM CBbp3aHHTe C TaSH HeCI,ITypHOCT O[OBeCTflBaHI,Iq BbB

QnHaHconna orr{er illvr n cayrafi qe re3r,r ofloBecrflBaHl,Ir ca HeaAeKBarHI,I, Aa
r"ro.q,nQaqnpaue MHeHraeTo cr{, Haurzte 3aKIroqeHHfl ce ocHoBaBaT Ha oAHTopcKHTe

AoKa3areJrcrBa, [oJr) reHH Ao Aarara Ha o,qr,rropcxlrfl HH AoKJraA. Er4eIrlu cr6vrcns nttu
ycJroBr,rfl o6aqe Morar Aa craHar rtpurruHa tDou4a Aa npeycraHonn QyHrIIHoHHpaHero cH

xaro 4efi crBarrlo npeAnpufl Tr{e.

- 
orleHqBaMe rlflnocrHoro npeAcraBsHe, crpyKrypa H cbAbpxaHl.Ie Ha Qnuauconnfl orqer,
BKr loqurerH o o n oB e crfl BaHI,Ifl Ta, u Aaltu t[ nuan c o nufl T orqer rr peACTaBfl

- 
ocHoBonoJrararrlnTe 3a Hero cAenKx u r.,6utus, tlo HatrIrH, xofiro nocrnra AocroBepHo
IIpeACTaBflHe.



Hne noruyunrl,rpaMe c pbKoBoACTBoro I HapeA c ocraHaJII,ITe Bb[pocn, nJIaHI,tpaHnR o6xeat H

BpeMe Ha H3[bJIHeHI,Ie Ha OA]ITa I,I CbIIIeCTBeHLITe KOHCTaTaIIU]I OT OAI'ITa, BKJIIOqHTeJIHO

cbrUecTBeHH HeAocTaT'br{H BbB Bbrpe[IHI,LE KoHTpoJI, KoIlTo HAeHTHoI{q}IpaMe IIo BpeMe Ha

H3B'bprxBaHI,Ifl OT HaC OAHT.

Hne [peAocraBsMe cbrrlo raKa Ha pbKoBoAcrBoro , I,IsqBJIeHHe, qe cMe t 3r['bltH! ItIt

IIpI,IJIOXI4MIaTe eTLIr{HH I,I3HCKBaHHfl BbB Bpb3Ka C He3aBI'ICPIMOCTTa n qe u{e KOMyHHKI'IpaMe C

Tflx Bcr,rrrKra Bsar,rMoorHorueHEr n Apyru BbnpocH, KoHTo 6nxa troraH pa3yMHo Aa 6bAar

pa3IJIeX(AaHI,I KaTO I4MaII{H OTHOIIIeHHe KbM He3aBI,ICI,IMOCTTa HLI, a KOTaTO e IpI'IJIOXUIMO' vt

cBbp3aHHTe c ToBa IIpeAnaSHIa MepKI,I.

AomnaA BbB Bpb3Ka C.qpyru 3aKoHoBu I{ perynaTopull II3IIcKBaHI{,

B 4onraneHne Ha HarrruTe orroBopHocrH r,r AoKJIaABaHe c'LUIacHo MOC, tro orHoIIreHHe Ha

AoKJIaAa 3a AefiHocrra, r,rgnbJlHr,rxMe nporleAypl,ITe, Ao6aBeHI{ KbM LI3HcKBaHI'lre no MOC,

cburacHo Yxasanuqra Ha [poQecuoHaJrHara opraHI,I3aI{Hfl Ha perncrpupaHHTe oAI4TopH B

Etarapna - HHcrnryra Ha Ara[JroMHpaHHTe eKc[epr-cqeroBoAnreJll Q'IAEC). Tesrl npoqe4ypn

KacaflT [poBepKH 3a Haruquero, KaKTo r{ [poBeprr.r na Qopr,rata H cbAbpxaHl,Iero Ha ra3x Apyra
raHQOpr',raqrEff C rlen Aa Hr,r nOAnoMOrHaT Bt'B <lOpr"rnpaue Ha CTaHOBHIIIa OTHOCHO TOBa AaJIH

Apyrara r,rHQopMarlnfl BKJrroqBa orroBecrflBaHrasra I,I AoKJraABaHLIflTa, npeABI,IAeHI,I B fJIaBa

ceAMa or 3amona ga cqeroBoAcTBoro, npLIJIoxI.IM n Etarapna.

Cmanoeut4e ebe epblKa c u,n. 37, at. 6 om Saxoua sa arcmosodcmeomo

Ha 6asata Ha I,I3BbpIxeHHTe [polleAypn, Hallero craHoBl,Iqe e, qe:

a) HHrfopuaqrarra, BmJrror{eHa B rqomJraAa sa gefiuocrta sa $unaHcoBara roAHHa, 3a KoflTo e

H3rorBeH if nnanconuflT orqer, cborBercrBa ua QnuaucoBl'Ifl orqer;

6) ,{omaa4rr sa 4efinocrra e r,r3rorBeH B c'borBercrBl,Ie c [pI,tJIoxHMI,ITe 3aKoHoBvtusvtcKBauvlfl

e) B pesyarar na npu4o6nroro no3HaBaHe u pas6apane Ha 4eftnocrra ua @oH4a H cpeAara, B

Kosro rofi QynrqNoHupa , H€ cMe ycraHoBHJrH cJrf{aa Ha cbIIIecrBeHo HeBspHo

npeAcraBfHe B AoKJIarq,a sa 4efinoctta.

fp. Beauno Trpuono

Yl.,,Brspox4eHcxa,, Ne 1 A

,{ata : 26 uafi 2020 roqusa

O4tttop:...

[EC, MaprapI,ITa HsaHosa C'raneea -PerucrpnpaH oAHTop

ffi\ 
-_----_-t--slqgt\oDtw'
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Договорен фонд „Аркус Балансиран“ 
Доклад за дейността 

31 декември 2019г. 

 

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 2019 г. 

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 176605323 
Номер в КФН РГ-05-1590 
Решение на КФН № 779-ДФ/22.10.2013 
Разрешение (лиценз) № 141-ДФ/13.11.2013 
ISIN на дяловете на фонда BG9000015131 
Номинална стойност на един дял 10 (десет) лева 

 

Не са предвидени ограничения в срока на съществуване на договорния фонд. 
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Договорен фонд „Аркус Балансиран“ 
Доклад за дейността 

31 декември 2019г. 

 

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. 

Инвестиционна дейност през 2019 г. 

През 2019 г. световната икономика растеше с най-бавното си темпо от световната 
финансова криза през 2008-2009 г. насам. Основна вина за това имат правителствата по 
света, които разчитат изцяло на централните банки да съживят инвестиционната 
дейност. Те  не успяват да се справят с глобалните предизвикателства като климатичните 
промени, цифровизацията на икономиките им и разпадането на световния ред, появил се 
след падането на комунизма. Без ясна политическа посока по тези теми несигурността ще 
продължи да се повишава, увреждайки перспективите за растеж. В САЩ икономическият 
тласък от понижението на данъците през 2017 г. отслабна, а търговските партньори на 
страната изпитват трудности. В същото време глобалните пазари на акции са на 
изключително високи нива. Комбинацията между тези високи нива, високата глобална 
задлъжнялост и влошените перспективи за ръста на световната икономика ще направят 
пазарите неспокойни и податливи на трусове, процес, който няма да приключи, докато 
споменатите фактори са в сила.  

В България пазарът през цялата 2019 г. беше в спад, който беше естествено продължение 
на този от 2018 г., дължащ се на намалялото търсене на български акции. В края на 
годината пазарните оценки на водещите публични дружества изглеждат леко подценени, 
но инерцията на спад на цените продължава да бъде подхранвана от влошените 
перспективи пред европейската икономика. Вероятно пониженията на БФБ ще 
продължат докато продължава забавянето на икономическата активност в България и 
Европа, но те ще бъдат по-слаби от движенията през 2018 и 2019 г.  Евентуалното 
влизане в ERM2 през 2020 г. може да окаже позитивен тласък на търсенето на български 
акции и да доведе до силно възходящо движение на пазара, а отлагане на процеса ще 
задълбочи спадовете от последните две години. 
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Представяне на ДФ „Аркус Балансиран“ за периода 

Нетната стойност на активите на един дял към 31.12.2019 г. е 9.9847 лв. , а нетните 
активи на Фонда са 2 435 хил. лева 

 
 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Нетна стойност на активите /в хил. лева/ 2,483 2,442 2,435 
Нетна стойност на активите за дял 10.1813 10.0139 9.9847 



 

4 

 

Договорен фонд „Аркус Балансиран“ 
Доклад за дейността 

31 декември 2019г. 

 

Финансов резултат за 2019 г. 

Финансовият резултат на ДФ „Аркус Балансиран“  към 31 декември 2019 г. е загуба в 
размер на 7 хил. лева. Приходите на Фонда са финансови приходи в размер на 963 хил. 
лева, от които приходи от дивиденти - 19 хил. лева, приходи от операции с финансови 
активи - 628 хил. лева, положителни разлики от валутни операции - 272 хил. лева и 
приходи от лихви - 44 хил. лева. През 2019 г. финансовите разходи на Фонда са в размер 
на 969 хил. лева, от които отрицателните разлики от операции с финансови активи са 649 
хил. лева, отрицателни разлики от валутни операции - 257 хил. лева и други финансови 
разходи в размер на 63 хил. лева.  Възнаграждението за управление на Управляващото 
дружество съгласно правилата на Фонда е в размер на 49.9 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 2019 г. нетната стойност на активите на един дял се понижи от 10.0139лв. 
към 31.12.2018 г. до 9.9847 лв. към 31.12.2019 г. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

Не са възникнали коригиращи събития между датата на финансовия отчет и датата на 
одобрението му за публикуване, но е налице съществено некоригиращо събитие, 
свързано с разпространението на пандамията от коронавирус ( COVID -19) . 
Нарушаването на обичайната икономическа дейност в Р България  в резултат на COVID -
19 би могло да повлияе неблагоприятно върху дейността на Фонда . Поради 
непредсказуемата динамика на  COVID -19 на този етап практически е невъзможно да се 
направи надеждна преценка и измерване на потенциалния ефект на паднемията върху 
бъдещата дейност на Фонда . 

3. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД 

ДФ Аркус Балансиран ще продължи да следва стратегията си на активно управление на 
портфейла. Ще бъде запазена експозицията в щатски долари в очакване на продължаване 
на обезценяването на еврото като следствие на водените от Европейската Централна 
Банка политики и очаквано повишение на лихвените нива в САЩ. Ще бъде увеличена 
експозицията в акции в случай, че цените им станат достатъчно атрактивни спрямо 
използваните от УД модели за оценка стойността на активите. Активното управление на 
Фонда предполага по-рискова експозиция при стабилна възходяща тенденция на 
пазарите на акции и заемане на защитна позиция при необходимост и опасения от спад 
на пазарите. 

4. ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНО 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ 

ДФ “Аркус Балансиран“ няма действия в областта на научно-изследователската и 
развойна дейност. 
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5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ 
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 

Основният капитал на Фонда към 31 декември 2019 г. се състои от 243 907.6681 дяла с 
номинална стойност 10 лева. През 2019 г. Фондът не е емитирал и не е изкупувал 
обратнодялове. 

Собственият капитал в размер на 2435 хил. лева се състои от: 

• Основен капитал: 2439 хил. лева 

• Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на дялове 41 хил. 
лв. 

• Натрупана  загуба: 45 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 2019 г. Управляващото дружество избра регистриран одитор Маргарита Станева с 
рег. номер 305 да извърши одит на годишния финансов отчет за 2019 година на ДФ Аркус 
Балансиран. Договорното възнаграждение възлиза на 700 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. 

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 . 
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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 
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; 

до 90% 

Безсрочни или със срок до 12 месеца банкови депозити и влогове до 100% 

Акции и други дялови ценни книжа; 

Наскоро издадени прехвърляеми дялови 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; 

до 60% 

Дялове/Акции на колективни инвестиционни схеми и/или други 
предприятия за колективно инвестиране 

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  
финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, които 
отговарят на законовите изисквания 

    до 5 % 

Други  допустими  от  закона  прехвърляеми  ценни  книжа  и  инструменти  
на паричния пазар, извън тези посочени в чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ 

до 10 % 

 

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; 

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

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в 

печалбата или загубата 

Стойност към 

31.12.2019 г. 
% от актива 

Оценени съгласно т.10.1.а от „Правилата за оценка на 

активите“ т.е. последна цена на сключена сделказа 

последния работен ден 823 33.80% 

Оценени съгласно т.4.2 от „Правилата за оценка на 

активите“ т.е. средноаритметична на най-високата цена 

"купува" от поръчките, валидни към момента на затваряне 

на регулирания пазар в последния работен ден, и 

среднопретеглената цена на сключените със съответните 

ценни книжа сделки за същия ден. 291 11.95% 

Оценени съгласно т.4.3 от „Правилата за оценка на 

активите“ т.е. среднопретеглена цена на сключени с тях 

сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен 

период предхождащ деня на оценката  425 17.43% 

Оценени съгласно т.9.в от „Правилата за оценка на 

активите“ т.е. по метода на дисконтираните парични 

потоци за облигации, които не са търгувани повече от 30 

дни* 582 23.89% 

  2121 87.06% 

 
*Към момента четири облигационни емисии в портфейла са оценени чрез метода 

на дисконтираните парични потоци с протокол от инвестиционния консултант от 
31.12.2019 г., тъй като не са търгувани на регулиран пазар повече от 30 дни. 

 
 
 

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. 
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• 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 2018 Под 1 месец 1-3 месеца Над 3 месеца 

Текущи задължения 2 0 0 

Общо финансови пасиви 2 0 0 

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

отчет 

2442 0 0 

Към 31 декември 2019    

Текущи задължения 1 0 0 

Общо финансови пасиви 1 0 0 

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

2435 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 
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внимателен подбор на ценни книжа и други финансови инструменти в рамките на 
определени лимити. Ежедневно инвестиционният портфейл на Фонда се следи от 
Портфейлният мениджър, а показателите за пазарен риск се следят от Звено „Управление 
на риска“ на УД. 

Пазарният риск е концентриран в следните позиции: 

 

 

Към 31.12.2019 Към 31.12.2019 Към 31.12.2018 Към 31.12.2018 

Справедлива 
цена 

% от нетните 
активи, 
оценени по 
пазарна цена 

Справедлива 
цена 

% от нетните 
активи, 
оценени по 
пазарна цена 

Финансови активи, 
отчитани по 
справедлива стойност в 
печалбата или загубата 

2121 87.06 1708 69.89 

Обща стойност, 
изложена на пазарен 
риск 

2121 87.06 1708 69.89 

 

• 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 31.12.2019 г. ДФ „Аркус Балансиран“ е със 
следната структура на активите по валути: 

 

 
Стойност към 
31.12.2019 г. 
в хил. лева 

% от актива 
Стойност към 
31.12.2018 г. 
в хил. лева 

% от актива 

Финансови активи, 
деноминирани в лева 

417 17.11% 533 21.81% 

Финансови активи, 
деноминирани в евро 

1196 49.11% 1128 46.17% 

Финансови активи, 
деноминирани в 
долари 

823 33.78% 783 32.02% 

Общо активи: 2436 100% 2444 100% 
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• 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. Финансовите активи притежавани от 
фонда, могат да се определят в две категории за целите на анализа на лихвения риск: 

          - Притежавани облигации 

Притежаваните облигации представляват 67.36% от активите на ДФ „Аркус Балансиран” 
към 31.12.2019 г. 

          - Парични инструменти и еквиваленти 

С цел поддържане на висока ликвидност 12.94 % от активите на фонда са в парични 
инструменти (парични средства в разплащателни сметки). 

• 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 2019 г. на седмична база е 2.08%. 

• 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. 
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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.  

• 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 2019 г. са спазени всички лимити, заложени в проспекта на дружеството, както и в 
правилата за управление на риска. 
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8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2от 17.09.2003г. 

1. Няма сключени съществени сделки. 

2.  Информация относно сделки със свързани лица: 

Сделки с Управляващо дружество Аркус Асет Мениджмънт 
АД в хил. лв. 31.12.2019 31.12.2018 

Начислени разходи за възнаграждението на Управляващото 
дружество  49.9 49.5 
Задължения към края на периода към Управляващото дружество 
за възнаграждение за управление  0 1 

Сделки с Уникредит Булбанк АД в лв. 31.12.2019 31.12.2018 

Разходи по договор за изпълнение на инвестиционни 
нареждания 0.3 0.4 

Разходи по договор за услуги като банка-депозитар 12.8 13 

Задължения към края на периода към банка-депозитар  1 1 

 

 

Всички сделки със свързани лица са сключени при пазарни условия и не са извън 
обичайната дейност на договорния фонд. 

3. Няма събития и показатели с необичаен за емитента,  характер, имащи 
съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени 
разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година. 

4. Няма сделки водени извънбалансово. 

5. Няма сключени договори за заем като заемополучател и/или заемодател 

6. Няма различия между постигнатите финансови резултати, отразени във 
финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикуванипрогнози за тези 
резултати. 

7. Няма промени  през отчетния период в основните принципи за управление на 
емитента. 

8. Няма промени в управителните органи на УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД 
презотчетната финансова година. 

9. Фондът няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания. 

С оглед на предоставената информация в Доклада за дейността, касаеща Приложение 
№10 от Наредба №2, следва да се счита за изпълнено изискването на чл. 100 н ал. (4) т.2 и 
ал. (4) т.5  от Закона за публичното предлагане на ценните книжа  към Годишния доклад 
за дейността на ДФ Аркус Балансиран. 
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Договорен фонд „Аркус Балансиран“ 
Годишен финансов отчет 

31 декември 2019г. 

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. 

Не са предвидени ограничения в срока на съществуване на договорния фонд. 

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 най-
съществените 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 
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 20.05.2020 г. 
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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 31.12.2019 г.  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 31.12.2019 г. Курсове на БНБ към 31.12.2018 г. 
          1 EUR = 1.95583 BGN           1 EUR = 1.95583 BGN 

          1 USD = 1.74099 BGN           1 USD = 1.70815 BGN 

 

При осъществяване на отчетността на ФОНДА през 2019 г. и съставянето на годишния 
финансов отчет за същия период са прилагани принципите : текущо начисляване; действащо 
предприятие; 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 
финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в 
края на предходния отчетен период. 
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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. 

Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие . 

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 . След 
извършения преглед на дейността на фонда ръководството очаква , че Фондът има 
достатъчно финансови ресурси за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и 
продължава да прилага принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансовия 
отчет.  

ПРИЛОЖИМА МЕРНА БАЗА 

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата 
цена , модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви до тяхната 
справедлива стойност към края на отчетния период , доколкото това се изисква от 
съответните счетоводни стандарти и тяхната стойност може да бъде достоверно 
установена .Всички подобни отклонения от принципа на историческата цена са оповестени 
при оповестяване на счетоводната политика на съответните места по –нататък. Всички данни 
за 2019 и за 2018 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 
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пазарните 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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3.  ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА 
ПОЛИТИКА 

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 Динамичен“ 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 
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; 

до 90% 

Безсрочни или със срок до 12 месеца банкови депозити и влогове до 100% 

Акции и други дялови ценни книжа; 

Наскоро издадени прехвърляеми дялови 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; 

до 60% 

Дялове/Акции на колективни инвестиционни схеми и/или други 
предприятия за колективно инвестиране 

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  
финансови инструменти, търгувани на извънборсови пазари, които 
отговарят на законовите изисквания 

    до 5 % 

Други  допустими  от  закона  прехвърляеми  ценни  книжа  и  инструменти  
на паричния пазар, извън тези посочени в чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ 

до 10 % 
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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; 

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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Актив
Емитент/Икономическа 

група
ISIN код

Номинал / 

Брой
Чиста цена

Натрупана 

лихва

Мръсна 

цена
Валута Курс

Стойност на 

актив

4. Дългови ценни книжа 1 641 221.23

     ДЦК 732 058.84

United States Treasury US9128282V18 600 99.81000 0.40419 100.21419 USD 1.74099 104 683.13

United States Treasury US912828L328 600 99.82000 0.46085 100.28085 USD 1.74099 104 752.77

United States Treasury US912828L658 600 99.81000 0.34563 100.15563 USD 1.74099 104 621.97

United States Treasury US912828L997 600 99.77000 0.23043 100.00043 USD 1.74099 104 459.85

United States Treasury US912828UF54 600 100.00000 0.00000 100.00000 USD 1.74099 104 459.40

United States Treasury US912828UV05 600 99.86000 0.28434 100.14434 USD 1.74099 104 610.17

United States Treasury US912828VA58 600 99.82000 0.19162 100.01162 USD 1.74099 104 471.53

    Ипотечни облигации 70 883.89

Елана Агрокредит АД-София BG2100014179 60 600.00000 4.03934 604.03934 EUR 1.95583 70 883.89

    Корпоративни облигации 838 278.50

Елана финансов холдинг АД BG2100015192 110 1000.00000 8.08743 1008.08743 EUR 1.95583 216 881.25

Монбат АД BG2100023170 105 992.50000 13.47945 1005.97945 EUR 1.95583 206 590.10

Първа Инвестиционна Банка АД / ПИБBG2100023196 110 1000.00000 3.49727 1003.49727 EUR 1.95583 215 893.71

ТБ Централна кооперативна банка АД / ХимимпортBG2100019137 60 1025.00000 2.06557 1027.06557 EUR 1.95583 120 525.93

Финанс Директ АД BG2100025175 40 1000.00000 1.97260 1001.97260 EUR 1.95583 78 387.51

    Общински облигации 0.00

0.00

    Структурирани инструменти 0.00

0.00

5. Акции 480 094.37

Bausch Health Companies Inc CA0717341071 440 29.92000 0.00000 29.92000 USD 1.74099 22 919.79

Bayerische Motoren Werke AG DE0005190003 173 73.14000 0.00000 73.14000 EUR 1.95583 24 747.55

Daimler AG DE0007100000 222 49.37000 0.00000 49.37000 EUR 1.95583 21 436.17

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETUS74347W1484 5 12.89000 0.00000 12.89000 USD 1.74099 112.21

Virtu Financial Inc US9282541013 435 15.99000 0.00000 15.99000 USD 1.74099 12 109.72

Yamana Gold Inc. CA98462Y1007 1 478 3.95000 0.00000 3.95000 USD 1.74099 10 164.07

Агрия Груп Холдинг АД BG1100085072 5 800 7.31520 0.00000 7.31520 BGN 1.00000 42 428.16

Адванс Терафонд АДСИЦ BG1100025052 49 532 1.76250 0.00000 1.76250 BGN 1.00000 87 300.15

Елана Агрокредит АД-София BG1100040101 60 000 1.13000 0.00000 1.13000 BGN 1.00000 67 800.00

Зърнени Храни България АД / ХимимпортBG1100109070 10 000 0.22000 0.00000 0.22000 BGN 1.00000 2 200.00

Индустриален капитал холдингBG1100010989 14 997 1.90000 0.00000 1.90000 BGN 1.00000 28 494.30

Неохим АД BG11NEDIAT11 435 17.89370 0.00000 17.89370 BGN 1.00000 7 783.76

Трейс груп холд АД BG1100049078 3 300 3.99500 0.00000 3.99500 BGN 1.00000 13 183.50

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦBG1100001053 70 000 1.97450 0.00000 1.97450 BGN 1.00000 138 215.00

Юрий Гагарин - БТ АД BG11PLPLVT16 200 6.00000 0.00000 6.00000 BGN 1.00000 1 200.00

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 
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Годишен финансов отчет 

31 декември 2019г. 

 

Финансовите инструменти са оценени и представени в Годишния финансов отчет, 
както следва: 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в 

печалбата или загубата 

Стойност към 

31.12.2019 г. 
% от актива 

Оценени съгласно т.10.1.а от „Правилата за оценка на 

активите“ т.е. последна цена на сключена сделказа 

последния работен ден 823 33.80% 

Оценени съгласно т.4.2 от „Правилата за оценка на 

активите“ т.е. средноаритметична на най-високата цена 

"купува" от поръчките, валидни към момента на затваряне 

на регулирания пазар в последния работен ден, и 

среднопретеглената цена на сключените със съответните 

ценни книжа сделки за същия ден. 291 11.95% 

Оценени съгласно т.4.3 от „Правилата за оценка на 

активите“ т.е. среднопретеглена цена на сключени с тях 

сделки за най-близкия ден през последния 30-дневен 

период предхождащ деня на оценката  425 17.43% 

Оценени съгласно т.9.в от „Правилата за оценка на 

активите“ т.е. по метода на дисконтираните парични 

потоци за облигации, които не са търгувани повече от 30 

дни* 582 23.89% 

  2121 87.06% 

 
*Към момента четири облигационни емисии в портфейла са оценени чрез метода на 

дисконтираните парични потоци с протокол от инвестиционния консултантот 31.12.2019 г., 
тъй като не са търгувани на регулиран пазар повече от 30 дни. 
 

4.2. Парични средства 

  Към 31.12.2019 
% от 
актива 

Към 31.12.2018 
% от 
актива 

Парични средства по разплащателни 
сметки в лева 28 1.16% 187 7.66% 

Парични средства по разплащателни 
сметки в евро 241 9.90% 405 16.57% 

Парични средства по разплащателни 
сметки в долари 46 1.87% 144 5.89% 

     

Общо парични средства: 315 12.94% 736 30.11% 
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Годишен финансов отчет 

31 декември 2019г. 

Тази категория е втората по важност за Фонда  след Капиталовите инструменти. Паричните 
средства се класифицират и оценяват последващо по амортизирана стойност. 

Наличните към 31.12.2019 г. 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, 

Кредитен рейтинг на финансовата институция към 31 декември 

УниКредит Булбанк АД  

Дългосрочен рейтинг     - ВВВ 

Краткосрочен рейтинг    - F2 

Перспектива       - негативна 

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

4.3. Текущи пасиви  

 Текущи пасиви 31.12.2019 31.12.2018 

Задължения към Управляващото дружество 0 0.4 

Задължения към банка депозитар 1 1 

Общо текущи пасиви: 1 1.4 

 

4.4. Собствен капитал 

Основният капитал на ДФ „Аркус Балансиран” към 31.12.2019 г. е разпределен в 301 110.6713 
бр. дяла, с номинална стойност 10 лв. всеки един. Капиталът е изцяло внесен. 

  Брой дялове 
Номинална 
стойност 

  31.12.2019 

Брой дялове в обращение в 
началото на отчетния период 243908 10 

Емитирани дялове 0 10 

Обратно изкупени дялове 0 10 

Общ брой дялове в обращение 
към края на отчетния период 243908 10 

Нетната стойност на един дял е 
потвърдена от банката депозитар 
към последния ден за 
калкулиране и публикуване на 
НСА за отчетния период Към 31.12.2019г. 
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Нетна стойност на един дял 9.9847 лв. 

Нетна стойност на един дял 
 

Към 31.12.2019г. 
9.9847 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. 

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 2019 г. със загуба в размер на 7 хил. лв. 

5. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА 
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 

5.1. Приходи 

Приходи от лихви  31.12.2019  31.12.2018 

Лихви по дългови финансови 
инструменти 

 44 34 

Общо приходи от лихви:  44 34 
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5.2. Финансови разходи 

Други финансови разходи  31.12.2019  31.12.2018 

Такси към управляващото дружество  (49.9)  (49.5) 

Такси към банка-депозитар      (12.8)      (13) 

Такси към инвестиционен посредник (0.3) (0.5) 

Общо други финансови разходи: (63) (63) 

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 31.12.2019 31.12.2018 

Такси към централен депозитар  (0.6) (0.6) 

Разходи за одит (0.7) (0.7) 

Такса общ финансов надзор към КФН (0.0) (0.6) 

Общо разходи за външни услуги: (1.3) (2) 

Заб. Таксата за общ финансов надзор за 2019г. Е заплатена от УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД 

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  31.12.2019  31.12.2018 

Продажба на финансови активи 1311 567 

общо постъпления: 1311 567 

Покупка на финансови активи (1686) (1260) 

общо плащания: (1686) (1260) 

 

7. 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 
Динамичен”.  
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Сделки с Управляващо дружество Аркус Асет Мениджмънт 
АД в хил. лв. 31.12.2019 31.12.2018 

Начислени разходи за възнаграждението на Управляващото 
дружество  49.9 49.5 
Задължения към края на периода към Управляващото дружество 
за възнаграждение за управление  0 0.5 

Сделки с Уникредит Булбанк АД в лв. 31.12.2019 31.12.2018 

Разходи по договор за изпълнение на инвестиционни 
нареждания 0.3 0.4 

Разходи по договор за услуги като банка-депозитар 12.8 13 

Задължения към края на периода към банка-депозитар  1 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: 
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Към 31 декември 2018 Под 1 месец 1-3 месеца Над 3 месеца 

Текущи задължения 2 0 0 

Общо финансови пасиви 2 0 0 

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

2442 0 0 

Към 31 декември 2019    

Текущи задължения 1 0 0 

Общо финансови пасиви 1 0 0 

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

2435 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 Портфейлният мениджър, а показателите за пазарен риск се следят от 
Звено „Управление на риска“ на УД. 

 

Пазарният риск е концентриран в следните позиции: 

 

Към 31.12.2019 Към 31.12.2019 Към 31.12.2018 Към 31.12.2018 

Справедлива 
цена 

% от нетните 
активи, 
оценени по 
пазарна цена 

Справедлива 
цена 

% от нетните 
активи, 
оценени по 
пазарна цена 

Финансови активи, 
отчитани по 
справедлива стойност в 
печалбата или загубата 

2121 87.06 1708 69.89 

Обща стойност, 
изложена на пазарен 
риск 

2121 87.06 1708 69.89 
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• 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 31.12.2019 г. ДФ „Аркус Балансиран“ е със следната 
структура на активите по валути: 

 
Стойност към 
31.12.2019 г. 
в хил. лева 

% от актива 
Стойност към 
31.12.2018 г. 
в хил. лева 

% от актива 

Финансови активи, 
деноминирани в лева 

417 17.11% 533 21.81% 

Финансови активи, 
деноминирани в евро 

1197 49.11% 1128 46.17% 

Финансови активи, 
деноминирани в 
долари 

823 33.78% 783 32.02% 

Общо активи: 2436 100% 2444 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. Финансовите активи притежавани от фонда, могат да се 
определят в две категории за целите на анализа на лихвения риск: 

- Притежавани облигации 

Притежаваните облигации представляват 67.36% от активите на ДФ „Аркус Балансиран” към 
31.12.2019 г. 

          - Парични инструменти и еквиваленти 

С цел поддържане на висока ликвидност 12.94 % от активите на фонда са в парични 
инструменти (парични средства в разплащателни сметки). 
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• 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 2019 г. на седмична база е 1.70%. 

• 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. 

• 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:  
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1. Br,rperuuH - cB'r,p3aHH c opraHn3ar,lurrra Ha

Bptr,3Ka c y[paBJreHuero Ha eoH4a.

{orosopeH Qon4,,Apxyc Ealancapau"
fo4urueu rpuuaucoe orr{er

3L 4exeuspu2019r.

pa6orara Ha YupanlnBarqoro flpyxecrso snn

2. BlnnrHu - cBlbp3aHu c MaKpoHKoHoMIzr{ecKH, rroJruTuqecKH vt ApyrH Qaxropu, KoHTo o6a3Bar
wf wnu Morar Aa oKaxar BJIIITIHHe Bbpxy 4efiHocrra ua VnpauxBarroro .{pyNecrno BbB Bpb36a c
yrrpaBJreHuero Ha OoHga.

o Pucr or KoHrIeHTparIus

Toea e Bai3MoxHocrra or aary6a flopaAa HerrpaBHJrHa 4znepcusnKar{Hrr Ha eKCno3HqLrH K.bM
KJIHeHTH, fpynE CBbp3aHH KJIH€HTH, KJIUeHTI'I OT eAHH H CIbIII I,IKOHOMHT{eCKH OTpaCbl, reOrpaQCXa
o1lacr HJIa BI3HHKHaJI or eAHa H crrqa 4efinocr, Koero Moxe Aa tpulvrHu 3Ha.{HTSJTHH zary6u,
KaKTO H plICKltT, CBT,p3aH C TOJIeMH HenpeKH KpeIHTHr,r eKCrIO3Hr{HH,

Ilpes 2019 r. ca cna3eHn BCHTIKU J:HMHTH,3aJroxeHu B npocneKTa Ha AplD(ecrBoro, KaKTo H B

npaBHJraTa 3a yrrpaBJreHHe Ha pHcKa.

9. CbEHTI,I"fl C/IEA AATATA HA OTqETA 3A
OI4HAHCOBOTO CbCTOfl HHE

He ca ebsHHKHaJIIz KopI4 rapalqu ct 6urux MexAy Aarara ua QauaHcoBH.s orqer H rarara Ha
o4o6peHaero My 3a ny6lzxysaue, Ho e HaJIHqe cbrr{ecrBeHo HeKopurHparqo cr6zrae, cBrbp3aHo c
pa3rpocrpaHeHl'Iero Ha raHAeMHflra or KopoHaBllpyc I COVID -19) . HapyuraBaHero Ha o6g.rafiHara
HKoHoMHrIecxa 4efiuocr n P E'r,nrapur B pe3yJrrar Ha COVID -19 6u MorJro Aa noBJrg-se
ue6laronpuflTHo Ba,pxy 4efiHocrra Ha Oou4a . [Iopa4u HeflpeACKa3yeMara AHHaMHKa Ha COVID -
19 sa roeu eran npaKTHqecKH e HeBb3MoxHo Aa ce HarrpaBH HaAexAHa nper{eHr(a H HBMepBaHe Ha
IIoreHrlHaJrHUx eQer<r Ha rrarHeMHsra Bbpxy 6r4eqara 4efiHocr Ha rDoH4a.

{ara: 30.04.2020 r.

Ctcrann"n:

Ieprana for.rena

HsurrH[reJreH Ar,rp eKTop : {"nen na Cf:.E
CreQan [Ieen J}o6our.rp JIarvr6pen
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RoroeopeH Qon4,,Apxyc Ealaucupau"
fo4urueu QuHaHcoe orrler

31 4exenspu 2019r...\ s:r:t h,'l lrnxg*n:*r:t

AEKNAPAIIHfl

rro cMHc'b"rra Ha qr. 100 H, at.4,r.4 or 3IIIIUK

IoryuognucaHHTe:

I cme$au lleil,aee [Ieee s Kar{ecrBoro cr.r ua H3rr.nHHTeJreH {upexrop na y[,, Apxyc Acer
MeHrz4xlr,rcur" A! - opraHH3Hparqo H plbKoBoAerqo 4efiuocrra Ha {@ 

,,Apryc EaaaHcapaH,,;

2' Jlro1oaup fropdauoe Jlau6pee B KaqecrBoro cH Ha HsnrrHureleu {upexrop ua V{ ,, Apxyc Acer
Meura4xvrrHr" Afl - opraHasr4parqo H pbKoBoAerqo 4efiHocrra na {@ 

,,Apxyc 
EarancnpaH,,;

t4

3' lepeoua I'leauoea lonueea B KarlecrBoro cH Ha cbcraBrrreJr ua QauaHcoBa.rr orr{er na {@ 
,,Apxyc

EaraHcnpan"

{exaapupaue, r{e AoKoJrKoro HH e H3BecrHo;

Af @ulnaucoBHflT orqer, cbcraBeH c.orJlacHo rrp,JroxHMHTe cr{eroBoAHz craHAaprH, orpassBa
B.spHo H r{ecrHo raHSoprrlaqraflTa sa aKTuBHTe vt ruacvrBtT9 SzHauconoro cbcro-flH ue unesat1ara Ha
fl tD "Apxyc EaraHcapaH";

E/ fogauruurr AoKJIaA sa 4efiuocrra ctAbpll(a AocroBepeH rrpeureA Ha pa3BHTr4ero 14 pe3yJrrarHTe
or 4efiuocr:ra Ha QoHAa , KaKTo H cbcrogHHero Ha Qou4a , 3aeAHo c orrucaHr4e Ha ocHoBHr4Te
pr.IcKoBe 14 HecHrypHocTlr, IIpeA KoHTO e H3rrpaBeH.

/lho6orurup llaudpen/

/fepraHa foaseea/

flara: 30.04.2020 r.
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Договорен фонд „Аркус Балансиран“ 
Годишен финансов отчет 

31 декември 2019г. 

 

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 2019 – 31 декември 2019 г. 

 

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. 

 2019 
Общ размер на възнаграждението, изплатено от УД на служителите 101 994.75 

постоянни 101 994.75 
променливи - 

Брой получатели 6 
Суми изплатени пряко от самата инвестиционна схема - 
Такса за постигнати резултати - 
 

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 21741.64 
Служители, чиято дейност е свързана с поемането на рискове 32390.88 
Служители, изпълняващи контролни функции 47862.23 
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 

- 
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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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fo4tzueu QuuaHcoe orqer
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cJryir{Hre/r. IIpn orpHrtrareJreH QuuaHcoe pe3yJlrar ttpoMeHJILIBH B'b3HarpaxAeHlrfl He ce

rrpeABHxAar.

He nO ma"nXO Or 50 %o Or npoueHJIHBoTo B'b3HarpaxneHHe npeACTaBJIflBa C'bBKyIHOCT oT CJIeAHHTe

eJreMeHTH: ar{r{Hu, Apyru HHcrpyMeHT}r, cBlbp3aHu c a:r\HLr, KaI(To I,I paBHocrofiuu HeuapuvHlz

HHcrpyMeHTlr, KoHTo ca qacr or Kanr4TaJra Ha ynpaBJlsBalrloro ApIDI(ecrBo u 6eacpouHu

I,IHCTpyMeHTI4 BKJTIOTIeHU B nbpBUrrHHf Ka[]rraJI, KoHTo no noAxoAflIII HaqHH OTpa3tlBar

KpeAVTHOTO KaqeCTBO Ha ynpaBJIf BauIoTo IpP{(ecTBo.

He nO-Maaxo o'r 40o/o oT npoMeHJIlIBOTo Blb3HaIpaxAeHHe Ce pa3cpOqBa 3a IIeplloA OT TpH |OAI'IHH B

3aBHCHMocr or kt KoHoMLrr{ecKnf rIHK'bJr, ecrecrBoro Ha 4eftuocrra Ha ynpaBJlflBall{oro Apyr{ecrBo I'I

flpokt3Tr4r{aqvre or roBa pHcKoBe, KaKTo H or AJl'bxHocrra Ha c'borBerHufl cJIyxHTeJI. 3a ,nuqara,

floryqaBa[Iu npoMeHJrHBo Blb3HarpaN(AeH]re e oco6eHo rorqM pa3Mep, pa3cpoqeHara r{acr e [oHe
600/o.

HacroRqara noJII4THKa Ha Aprx(ecrBoro He rrpeABHx4a o6laru cBtp3aHH c [eHcI4oHIipaHe, c

H3KJrroqeHHe Ha [peABHAeHrare B TpyAoBo'ro 3aKoHoAareJICTBo na Peny6lnra E:urapun.

IIpa nalu.rHe Ha H3BbHpeAHa AbpxaBHa noMorq ce [praJrara orpaHuqaBaHe Ha rIpoMeHJIHBoro

B'b3HarpaxAeHr,re Ao npoqeHT or HerHHTe rrprrxoAr,r. IlonacrosqeM AplDxecrBoro He [oJI3Ba

H3BbHpeAHa AbpxaBHa 11oMoIItr.

fpyxecrnoro He e 3HaqHMo or rJreAHa roqxa Ha ecrecrBoro, o6xnata a 4efiuocrra [opaAu Koero
BbrperxHara opraHH3ardr4fl He HaJrara cb3AaBaHero Ha Kolturer IIo Brb3Harpax4eHu-ara. Tesu

QyHxrlr,rra ce HsrIbJIH.rBar or Ctsera Ha AHpeKTopHTe Ha ApylrecrBoro.

Cteera Ha AHpeKTopHTe cJreAH r4 ynpaxH-sBa rrpsK HaABop Ha Bb3Harpax(AeHusra Ha cJIID(HTeJIHTe,
qurrro 4efiuocr e cBbp3aHa c rroeMaHe Ha pHCKoBe KaKTo ra Ha cJIyxHTeJIHTe H3rIbJIHflBaIqH
KoHrpoJrHH Qyurquu.

1.4. Pesy"nrar or rperJreAr{Te no qa.10B, an 7 u 8 3IKHCAIIKI4, BJIroqrreJIHo eBeHTyaJIHo

KOHCTaTrnpaHn HepeAHOCTH

He ca Haraqe HerrbJrHora H rrponycxlr npu cfiasBaHero Ha floruruxara [pe3 2019r.

1.5. Cru(ecrBeHlr npoMeHrl B rrpfierara rroJr]rruKa 3a Ba3Harpa]r(AeH[r.sra

flo.nuruxara He e H3MeHflHa rrpe3 2019 r.

fara: 30.04.2020 r.

Crcraelur:

feprana forqena

I,Ignr.rnureJreH Ar,rpeKTop ; CA:
ffi
%-*
^,'.*f,*j

p "Ilaru6pen
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Справка № 1 КИС-ОФС

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 

на ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН

към 31.12.2019 г. Дата: 03.1.2020 г.

Съставител: ГЕРГАНА ИВАНОВА ГОЛЧЕВА

Ръководител: СТЕФАН ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ

(в лева)

АКТИВИ Код
Текущ 

период 

Предходен 

период 
 СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Код Текущ период

Предходен 

период

а б 1 2 а б 1 2

А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

I. Финансови активи I. Основен капитал SB.2.1.1.0.0.0 2 480 000 2 480 000

1. Ценни книжа, в т.ч.: SB.1.1.1.1.0.0 0 0 II. Резерви

акции SB.1.1.1.1.1.0
1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на 
акции/дялове

SB.2.1.2.1.0.0

дългови SB.1.1.1.1.2.0 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви SB.2.1.2.2.0.0

2. Други финансови инструменти SB.1.1.1.2.0.0 3. Общи резерви SB.2.1.2.3.0.0

Общо за група I SB.1.1.1.0.0.0 0 0 Общо за група ІІ SB.2.1.2.0.0.0 0 0

II. Други нетекущи активи SB.1.1.2.0.0.0 III. Финансов резултат

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ  А SB.1.1.0.0.0.0 0 0 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: SB.2.1.3.1.0.0 -37 533 3 304

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ неразпределена печалба SB.2.1.3.1.1.0 72 976 72 976

I. Парични средства непокрита загуба SB.2.1.3.1.2.0 -110 509 -69 672

1. Парични средства в каса SB.1.2.1.1.0.0 2. Текуща печалба SB.2.1.3.2.0.0 0

2. Парични средства по безсрочни депозити SB.1.2.1.2.0.0 315 202 735 923 3. Текуща загуба SB.2.1.3.3.0.0 -7 121 -40 837

3. Парични средства по срочни депозити SB.1.2.1.3.0.0 Общо за група IІІ SB.2.1.3.0.0.0 -44 654 -37 533

4. Блокирани парични средства SB.1.2.1.4.0.0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А SB.2.1.0.0.0.0 2 435 346 2 442 467

Общо за група I SB.1.2.1.0.0.0 315 202 735 923

II. Текущи финансови инструменти Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

1. Ценни книжа, в т.ч.: SB.1.2.2.1.0.0 2 121 316 1 707 987 1. Задължения, свързани с дивиденти SB.2.2.1.1.0.0

акции SB.1.2.2.1.1.0 480 094 485 456 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: SB.2.2.1.2.0.0 1 190 1 452

права SB.1.2.2.1.2.0 към банка депозитар SB.2.2.1.2.1.0 1 190 1 050

дългови SB.1.2.2.1.3.0 1 641 221 1 222 531 към управляващо дружество SB.2.2.1.2.2.0 0 402

други SB.1.2.2.1.4.0 към кредитни институции SB.2.2.1.2.3.0

2. Инструменти на паричния пазар SB.1.2.2.2.0.0 3. Задължения към контрагенти SB.2.2.1.3.0.0

3. Дялове на колективни инвестиционни схеми SB.1.2.2.3.0.0 4. Задължения, свързани с възнаграждения SB.2.2.1.4.0.0

4. Деривативни финансови инструменти SB.1.2.2.4.0.0 5. Задължения към осигурителни предприятия SB.2.2.1.5.0.0

5. Блокирани SB.1.2.2.5.0.0 6. Данъчни задължения SB.2.2.1.6.0.0

6. Други финансови инструменти SB.1.2.2.6.0.0 7. Задължения, свързани с емитиране SB.2.2.1.7.0.0

Общо за група II SB.1.2.2.0.0.0 2 121 316 1 707 987 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване SB.2.2.1.8.0.0

III. Нефинансови активи 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти SB.2.2.1.9.0.0

1. Вземания, свързани с лихви SB.1.2.3.1.0.0 10. Други SB.2.2.1.10.0.0

2. Вземания по сделки с финансови инструменти SB.1.2.3.2.0.0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б SB.2.2.0.0.0.0 1 190 1 452

3. Вземания, свързани с емитиране SB.1.2.3.3.0.0

4. Други SB.1.2.3.4.0.0 19 10

Общо за група ІІІ SB.1.2.3.0.0.0 19 10

ІV. Разходи за бъдещи периоди SB.1.2.4.0.0.0

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б SB.1.2.0.0.0.0 2 436 537 2 443 919

СУМА НА АКТИВА SB.1.0.0.0.0.0 2 436 537 2 443 919 СУМА НА ПАСИВА SB.2.0.0.0.0.0 2 436 536 2 443 919
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Справка № 2 КИС-ОД

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

на ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019 Дата: 03.1.2020 г.
Съставител: ГЕРГАНА ИВАНОВА ГОЛЧЕВА

Ръководител: СТЕФАН ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ
(в лева)

РАЗХОДИ Код
Текущ 

период 

Предходен 

период
ПРИХОДИ Код

Текущ 

период 

Предходен 

период

а б 1 2 а б 1 2

А. Разходи за дейността А. Приходи от дейността

I. Финансови разходи І. Финансови приходи

1. Разходи за лихви OD.1.1.1.1.0.0 1. Приходи от дивиденти OD.2.1.1.1.0.0 19 044 11 303

2. Отрицателни разлики от операции с 

финансови активи
OD.1.1.1.2.0.0 649 394 525 876

2. Положителни разлики от операции с 

финансови активи
OD.2.1.1.2.0.0 627 895 473 494

3. Отрицателни разлики от последваща 

оценка на финансови активи
OD.1.1.1.2.1.0

3. Положителни разлики от последваща 

оценка на финансови активи
OD.2.1.1.2.1.0

4. Разходи, свързани с валутни операции OD.1.1.1.3.0.0 256 648 283 074 4. Приходи, свързани с валутни операции OD.2.1.1.3.0.0 271 819 313 935

5. Други финансови разходи OD.1.1.1.4.0.0 63 095 63 173 5. Приходи от лихви OD.2.1.1.4.0.0 44 642 34 493

6. Други OD.2.1.1.5.0.0

Общо за група І OD.1.1.1.0.0.0 969 137 872 123 Общо за група І OD.2.1.1.0.0.0 963 400 833 225

ІІ. Нефинансови разходи ІІ. Нефинансови приходи

1. Разходи за материали OD.1.1.2.1.0.0

2. Разходи за външни услуги OD.1.1.2.2.0.0 1 384 1 938

3. Разходи за амортизация OD.1.1.2.3.0.0

4. Разходи, свързани с възнаграждения OD.1.1.2.4.0.0

5. Други OD.1.1.2.5.0.0

Общо за група ІІ OD.1.1.2.0.0.0 1 384 1 938 Общо за група ІІ OD.2.1.2.0.0.0

Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ) OD.1.1.0.0.0.0 970 521 874 061 Б. Общо приходи от дейността (I+II) OD.2.1.0.0.0.0 963 400 833 225

В. Печалба преди облагане с данъци OD.1.3.0.0.0.0 0 0 В. Загуба преди облагане с данъци OD.2.2.0.0.0.0 7 121 40 837

III. Разходи за данъци OD.1.4.0.0.0.0

Г. Нетна печалба за периода  (В-III) OD.1.5.0.0.0.0 0 0 Г. Нетна загуба за периода OD.2.3.0.0.0.0 7 121 40 837

ВСИЧКО (Б+III+Г) OD.1.6.0.0.0.0 970 521 874 061 ВСИЧКО (Б+Г) OD.2.4.0.0.0.0 970 521 874 061

КИС-ОВД, стр. 3 от 20



Справка № З КИС-ОПП

 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 03.1.2020 г.
Съставител: ГЕРГАНА ИВАНОВА ГОЛЧЕВА

Ръководител: СТЕФАН ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ
(в лева)

Постъпления Плащания Нетен поток Постъпления Плащания Нетен поток

а б 1 2 3 4 5 6

А. Парични потоци от оперативна дейност 

1. Парични потоци, свързани  с емитиране и обратно изкупуване на 

акции/дялове
OPP.1.1.0.0.0.0 0 0

2. Парични потоци, свързани с получени  заеми, в т.ч.: OPP.1.2.0.0.0.0 0 0

лихви OPP.1.2.1.0.0.0 0 0

3. Плащания при разпределения на печалби OPP.1.3.0.0.0.0 0 0

4. Парични потоци, свързани с валутни операции OPP.1.4.0.0.0.0 88 870 -52 458 36 412 46 447 -67 691 -21 244

5. Други парични потоци от оперативна дейност OPP.1.5.0.0.0.0 0 -101 824 -101 824

Всичко парични потоци от оперативна дейност (А): OPP.1.0.0.0.0.0 88 870 -52 458 36 412 46 447 -169 515 -123 068

Б. Парични потоци от инвестиционна дейност 

1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи OPP.2.1.0.0.0.0 285 555 -1 633 043 -1 347 488 81 925 -1 090 850 -1 008 926

2. Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи OPP.2.2.0.0.0.0 0 0

3. Лихви, комисиони и др. подобни OPP.2.3.0.0.0.0 0 0

4. Получени дивиденти OPP.2.4.0.0.0.0 15 724 15 724 10 024 10 024

5. Парични потоци, свързани с управляващо дружество OPP.2.5.0.0.0.0 -49 471 -49 471 -50 206 -50 206

6. Парични потоци, свръзани  с банка-депозитар OPP.2.6.0.0.0.0 -12 835 -12 835 -12 920 -12 920

7. Парични потоци, свързани с валутни операции OPP.2.7.0.0.0.0 0 0

8. Други парични потоци от инвестиционна дейност OPP.2.8.0.0.0.0 937 379 -442 936 937 439 028 -481 438 548

Всичко парични потоци от  инвестиционна дейност (Б): OPP.2.0.0.0.0.0 1 238 658 -1 695 791 -457 133 530 977 -1 154 457 -623 479

В. Парични потоци от неспециализирана дейност 

1. Парични потоци, свързани с други контрагенти OPP.3.1.0.0.0.0 0 0

2. Парични потоци, свързани с нетекущи активи OPP.3.2.0.0.0.0 0 0

3. Парични потоци, свързани с възнаграждения OPP.3.3.0.0.0.0 0 0

4. Парични потоци, свързани с данъци OPP.3.4.0.0.0.0 0 0

5. Други парични потоци от неспециализирана дейност OPP.3.5.0.0.0.0 0 0

Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): OPP.3.0.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0

Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) OPP.4.0.0.0.0.0 1 327 528 -1 748 249 -420 721 577 425 -1 323 972 -746 547

Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода OPP.5.0.0.0.0.0 735 923 1 482 470

Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: OPP.6.0.0.0.0.0 315 202 735 923

по безсрочни депозити OPP.6.1.0.0.0.0 315 202 735 923

Забележка:  Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак!

Наименование на паричните потоци

Текущ период Предходен период

Код
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Справка № 4 КИС-ОСК

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019

Дата: 03.1.2020 г.
Съставител: ГЕРГАНА ИВАНОВА ГОЛЧЕВА

Ръководител: СТЕФАН ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ
(в лева)

а б 1 2 3 4 5 6 7

Салдо към началото на предходния отчетен период OSK.2.0.0.0.0.0 0

Салдо в началото на отчетния период OSK.3.0.0.0.0.0 2 480 000 0 0 0 72 976 -110 509 2 442 467

Промени в началните салда поради: OSK.4.0.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0

 - ефект от промени в счетоводната политика OSK.4.1.1.0.0.0 0

 - корекция на грешки от минали периоди OSK.4.1.2.0.0.0 0

Коригирано салдо в началото на отчетния период OSK.5.0.0.0.0.0 2 480 000 0 0 0 72 976 -110 509 2 442 467

Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: OSK.6.0.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0

 - емитиране OSK.6.1.1.0.0.0 0

 - обратно изкупуване OSK.6.1.2.0.0.0 0

Нетна печалба/загуба за периода  OSK.7.0.0.0.0.0 0 -7 121 -7 121

1. Разпределение на печалбата за: OSK.7.1.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0 0

 - дивиденти OSK.7.1.1.0.0.0 0

 - други OSK.7.1.2.0.0.0 0

2. Покриване на загуби OSK.7.2.0.0.0.0 0

3. Последващи оценки на дълготрайни материални и 

нематериални активи, в т.ч.:
OSK.7.3.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0

0

 а) увеличения    OSK.7.3.1.0.0.0 0

 б) намаления OSK.7.3.2.0.0.0 0

4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:
OSK.7.4.0.0.0.0 0 0 0 0 0 0

0

 а) увеличения    OSK.7.4.1.0.0.0 0

 б) намаления OSK.7.4.2.0.0.0 0

5. Други изменения OSK.7.5.0.0.0.0 0

Салдо към края на отчетния период OSK.7.0.0.0.0.0 2 480 000 0 0 0 72 976 -117 630 2 435 346

6. Други промени OSK.8.0.0.0.0.0 0

Собствен капитал 

към края на отчетния период 
OSK.9.0.0.0.0.0 2 480 000 0 0 0 72 976 -117 630

2 435 346

КодПОКАЗАТЕЛИ

Натрупани печалби/загуби 

Основен капитал

Резерви

резерв от 

последващи 

оценки 

общи резерви

Общо собствен 

капитал
печалба

премии 

 от емисия 

(премиен 

резерв)

загуба
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Справка № 5 КИС - Доп. информация

Дата: 03.1.2020 г.
Съставител: ГЕРГАНА ИВАНОВА ГОЛЧЕВА
Ръководител: СТЕФАН ПЕЙЧЕВ ПЕЕВ

Номер 

по ред
ПОКАЗАТЕЛИ Код Стойност

1 2 3 4

1 Валута, в която са емитирани дяловете DI.1.0.0.0.0.1 BGN

2 Брой дялове в началото на отчетния период DI.1.0.0.0.0.2 243 907.6681

3 Брой дялове към края на отчетния период DI.1.0.0.0.0.3 243 907.6681

4 Брой емитирани дялове през отчетния период DI.1.0.0.0.0.4 0.0000

5 Стойност на емитираните дялове през отчетния период (в лева) DI.1.0.0.0.0.5 0.0000 лв.

6 Брой обратно изкупени дялове през отчетния период DI.1.0.0.0.0.6 0.0000

7 Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период (в лева) DI.1.0.0.0.0.7 0.0000 лв.

8 Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута) DI.1.0.0.0.0.8 10.0285

9 Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) DI.1.0.0.0.0.9 9.9847

10 Разходи/такси за управление към УД (в лева) DI.1.0.0.0.0.10 49 875.69 лв.

11 Разходи/такси към депозитаря (в лева) DI.1.0.0.0.0.11 12 835.00 лв.

12 Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла (в лева) DI.1.0.0.0.0.12 346.73 лв.

13 Доходност от началото на годината (в %) DI.1.0.0.0.0.13 -0.29%

14 Доходност от датата на публичното предлагане (в %) DI.1.0.0.0.0.14 -0.03%

15 Доходност за последните 12 месеца (в %) DI.1.0.0.0.0.15 -0.13%

16 Стандартно отклонение (в %) DI.1.0.0.0.0.16 1.89%

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА № 44

на ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН

за периода 01.01.2019 - 31.12.2019
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