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ДОКЛАД	НА	НЕЗАВИСИМИЯ	ОДИТОР		

До	собствениците	на	дялове	

На	ДФ	„	АРКУС		БАЛАНСИРАН”	

Гр. Пловдив 

Доклад относно одита на финансовия отчет 

Мнение	

Ние	 извършихме	 одит	 на	 финансовия	 отчет	 на	 ДФ	 „	 АРКУС	 БАЛАНСИРАН	 ”,,	 съдържащ	
отчета	за	финансовото	състояние	към	31	декември	2016	г.	и	отчета	за	всеобхватния	доход,	
отчета	 за	 промените	 в	 собствения	 капитал	 и	 отчета	 за	 паричните	 потоци	 за	 годината,	
завършваща	 на	 тази	 дата,	 както	 и	 пояснителните	 приложения	 към	 финансовия	 отчет,	
съдържащи	и	обобщено	оповестяване	на	съществените	счетоводни	политики.	

По	 наше	 мнение,	 приложеният	 финансов	 отчет	 представя	 достоверно,	 във	 всички	
съществени	 аспекти,	 финансовото	 състояние	 на	 ДФ	 „	 АРКУС	 БАЛАНСИРАН	 ”	 към	 31	
декември	2016	г.	и	неговите	финансови	резултати	от	дейността	и	паричните	му	потоци	за	
годината,	 завършваща	 на	 тази	 дата,	 в	 съответствие	 с	 Международните	 стандарти	 за	
финансово	отчитане	(МСФО),	приети	от	Европейския	съюз	(ЕС).		

База	за	изразяване	на	мнение	

Ние	 извършихме	 нашия	 одит	 в	 съответствие	 с	 Международните	 одиторски	 стандарти	
(МОС).	Нашите	отговорности	съгласно	тези	стандарти	са	описани	допълнително	в	раздела	
от	 нашия	 доклад	 „Отговорности	 на	 одитора	 за	 одита	 на	 финансовия	 отчет“.	 Ние	 сме	
независими	 от	 Фонда	 	 в	 съответствие	 с	 Етичния	 кодекс	 на	 професионалните	
счетоводители	на	Съвета	за	международни	стандарти	по	етика	за	счетоводители	(Кодекса	
на	 СМСЕС),	 заедно	 с	 етичните	 изисквания	 на	 Закона	 за	 независимия	 финансов	 одит	
(ЗНФО),	приложими	по	отношение	на	нашия	одит	на	финансовия	отчет	в	България,	като	
ние	изпълнихме	и	нашите	други	етични	отговорности	в	 съответствие	с	изискванията	на	
ЗНФО	и	Кодекса	на	СМСЕС.	Ние	считаме,	че	одиторските	доказателства,	получени	от	нас,	са	
достатъчни	и	уместни,	за	да	осигурят	база	за	нашето	мнение.	

Ключови	одиторски	въпроси		

Ключови	 одиторски	 въпроси	 са	 тези	 въпроси,	 които	 съгласно	 нашата	 професионална	
преценка	 са	 били	 с	 най‐голяма	 значимост	 при	 одита	 на	 финансовия	 отчет	 за	 текущия	
период.	 Тези	 въпроси	 са	 разгледани	като	 част	 от	нашия	 одит	на	финансовия	 отчет	 като	
цяло	и	формирането	на	нашето	мнение	относно	него,	като	ние	не	предоставяме	отделно	
мнение	относно	тези	въпроси.	
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Ключов	одиторски въпрос	 Как	 този	 ключов	 одиторски	 въпрос беше	
адресиран	при		проведения	от	нас	одит	

Оценяване	 на	 справедливата	 стойност	 на	
финансовите	 активи	 ,	 държани	 за	
търгуване	и	на	разположение	за	продажба.	
Оценката	на	финансовите	активи	на	фонда	
е	 ключов	 въпрос	 за	нашия	 одит	 ,,	тъй	като	
тя	изисква	съществено	ниво	на	преценка	и	в	
същото	 време	 финансовите	 активи	 са	
всичките	активи	с	които	фонда	разполага	.	
Поради	 тази	 причина	 ние	 сме	
идентифицирали	оценката	на	финансовите	
активи		като	съществен	риск.	
Методите	 за	 оценката	 на	 финансовите	
активи	 са	 дефинирани	 в	 Проспекта	 на	
фонда.		
Фондът	е	оценявал	финансовите	активи	по	
методите	 на	 оценка	 определени	 в	
Проспекта	на	фонда	.		
Оценката	 на	 облигациите	 в	 портфейла	 на	
финансовите	 активи	 със	 стойност	 388	
хил.лв.	 са	 оценени	 по	 метода	 на	
дисконтираните	 парични	 	 потоци	 за	
облигации	,	които	не	са	търгувани	повече	от	
30	 дни	 с	 протокол	 от	 Инвестиционен	
консултант	от	28.12.2016	г.	
	

В	тази	област	нашите	одиторски	процедури	
включиха:	
Тестване	на	оперативната	ефективност	на	
контролите	 и	 тестове	 по	 същество	 	 за	
начина	 ,	 по	 който	 ръководството	 е	
изготвило	 справедливата	 стойност	 на	
финансовите	 активи	 ,	 включително	
използваната	 информация	 ,	 метод	 за	
изчисляване	,	използваните	предположения;	
Извършихме	 аналитични	 тестове	 на	
данните	,	на	които	се	базира	справедливата	
стойност	 за	 пълнота	 ,	 точност	 и	
съответствие	 ,	 и	 дали	 тя	 е	 била	 надежно	
определена.		
Проверихме	 използваната	 методика	 за	
изчисляване	 на	 справедливата	 стойност	 ,	
съответства	ли	на	методите	определени	в	
Проспекта		на	Фонда.		
Проверихме	 източника	 ,	 уместността	 и	
надежността	на	външните	данни.	
Проучихме	 аргумените	 на	 ръководството		
за	 избрания	 метод	 за	 оценка	 на	
облигациите.	
Тествахме	 ефективността	 и	
последователното	прилагане	на	въведените	
във	фонда	контролни	процедури	 ,	свързани	с	
оценката	на	финансовите	активи.	
Направен	 е	 преглед	 за	 пълнота	 и	
адекватност	 	 на	 направените	
оповестявания	 по	 отношение	 на	 	 оценката	
на	финансовите	активи	.	
	Оповестяванията	 са	 включени	 	 в	
Приложение	№	4	към	финансовия	отчет.	
	

	

Друга	 информация,	 различна	 от	 финансовия	 отчет	 и	 одиторския	 доклад	
върху	него	

Ръководството	носи	отговорност	за	другата	информация.	 	Другата	информация	се	състои	
от	доклад	за	дейността	(	включващ	и	информацията	по	Приложение	№10	от	Наредба	№	2	),	
декларация	за	корпоративно	управление	и	годишни	справки	по	образец	 ,	съгласно	чл.	32	
от	 Наредба	 №	 2,	 	 изготвени	 от	 ръководството	 съгласно	 Глава	 седма	 от	 Закона	 за	
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счетоводството,	но	не	включва	финансовия	отчет	и	нашия	одиторски	доклад,	върху	него,	
която	получихме	преди	датата	на	нашия	одиторски	доклад.	

Нашето	 мнение	 относно	 финансовия	 отчет	 не	 обхваща	 другата	 информация	 и	 ние	 не	
изразяваме	каквато	и	да	е	форма	на	заключение	за	сигурност	относно	нея,	освен	ако	не	е	
изрично	посочено	в	доклада	ни	и	до	степента,	до	която	е	посочено.	

Във	 връзка	 с	 нашия	 одит	 на	финансовия	 отчет,	 нашата	 отговорност	 се	 състои	 в	 това	 да	
прочетем	другата	информация	и	по	този	начин	да	преценим	дали	тази	друга	информация	е	
в	 съществено	несъответствие	 с	финансовия	отчет	или	с	нашите	познания,	придобити	по	
време	 на	 одита,	 или	 по	 друг	 начин	 изглежда	 да	 съдържа	 съществено	 неправилно	
докладване.	

В	случай	че	на	базата	на	работата,	която	сме	извършили,	ние	достигнем	до	заключение,	че	
е	налице	съществено	неправилно	докладване	в	тази	друга	информация,	от	нас	се	изисква	
да	докладваме	този	факт.		

Нямаме	какво	да	докладваме	в	това	отношение.	

Отговорности	на	ръководството		за	финансовия	отчет		

	

Ръководството	 носи	 отговорност	 за	 изготвянето	 и	 достоверното	 представяне	 на	 този	
финансов	отчет	в	съответствие	с	МСФО,	приложими	в	ЕС	и	за	такава	система	за	вътрешен	
контрол,	каквато	ръководството	определя	като	необходима	за	осигуряване	изготвянето	на	
финансови	 отчети,	 които	 не	 съдържат	 съществени	 неправилни	 отчитания,	 независимо	
дали	дължащи	се	на	измама	или	грешка.	

При	 изготвяне	 на	 финансовия	 отчет	 ръководството	 носи	 отговорност	 за	 оценяване	
способността	на	Дружеството	да	продължи	да	функционира	като	действащо	предприятие,	
оповестявайки,	 когато	 това	 е	 приложимо,	 въпроси,	 свързани	 с	 предположението	 за	
действащо	 предприятие	 и	 използвайки	 счетоводната	 база	 на	 основата	 на	
предположението	за	действащо	предприятие,	освен	ако	ръководството	не	възнамерява	да	
ликвидира	 Дружеството	 или	 да	 преустанови	 дейността	 му,	 или	 ако	 ръководството	 на	
практика	няма	друга	алтернатива,	освен	да	постъпи	по	този	начин.	

	

	

Отговорности	на	одитора	за	одита	на	финансовия	отчет	

Нашите	цели	са	да	получим	разумна	степен	на	сигурност	относно	това	дали	финансовият	
отчет	 като	 цяло	 не	 съдържа	 съществени	 неправилни	 отчитания,	 независимо	 дали	
дължащи	 се	 на	 измама	 или	 грешка,	 и	 да	 издадем	 одиторски	 доклад,	 който	 да	 включва	
нашето	одиторско	мнение.	Разумната	степен	на	сигурност	е	висока	степен	на	сигурност,	но	
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не	е	гаранция,	че	одит,	извършен	в	съответствие	с	МОС,	винаги	ще	разкрива	съществено	
неправилно	 отчитане,	 когато	 такова	 съществува.	 Неправилни	 отчитания	 могат	 да	
възникнат	 в	 резултат	 на	 измама	 или	 грешка	 и	 се	 считат	 за	 съществени,	 ако	 би	 могло	
разумно	 да	 се	 очаква,	 че	 те,	 самостоятелно	 или	 като	 съвкупност,	 биха	 могли	 да	 окажат	
влияние	 върху	 икономическите	 решения	 на	 потребителите,	 вземани	 въз	 основа	 на	 този	
финансов	отчет.	

Като	 част	 от	 одита	 в	 съответствие	 с	 МОС,	 ние	 използваме	 професионална	 преценка	 и	
запазваме	професионален	скептицизъм	по	време	на	целия	одит.	Ние	също	така:	

— идентифицираме	 и	 оценяваме	 рисковете	 от	 съществени	 неправилни	 отчитания	 във	
финансовия	отчет,	независимо	дали	дължащи	се	на	измама	или	грешка,	разработваме	и	
изпълняваме	одиторски	процедури	в	отговор	на	тези	рискове	и	получаваме	одиторски	
доказателства,	 които	 да	 са	 достатъчни	 и	 уместни,	 за	 да	 осигурят	 база	 за	 нашето	
мнение.	 Рискът	 да	 не	 бъде	 разкрито	 съществено	 неправилно	 отчитане,	 което	 е	
резултат	от	измама,	е	по‐висок,	отколкото	риска	от	съществено	неправилно	отчитане,	
което	е	резултат	от	грешка,	тъй	като	измамата	може	да	включва	тайно	споразумяване,	
фалшифициране,	 преднамерени	 пропуски,	 изявления	 за	 въвеждане	 на	 одитора	 в	
заблуждение,	както	и	пренебрегване	или	заобикаляне	на	вътрешния	контрол.	

— получаваме	 разбиране	 за	 вътрешния	 контрол,	 имащ	 отношение	 към	 одита,	 за	 да	
разработим	 одиторски	 процедури,	 които	 да	 са	 подходящи	 при	 конкретните	
обстоятелства,	но	не	с	цел	изразяване	на	мнение	относно	ефективността	на	вътрешния	
контрол	на	Дружеството.	

— оценяваме	 уместността	 на	 използваните	 счетоводни	 политики	 и	 разумността	 на	
счетоводните	приблизителни	оценки	и	свързаните	с	тях	оповестявания,	направени	от	
ръководството.	

— достигаме	 до	 заключение	 относно	 уместността	 на	 използване	 от	 страна	 на	
ръководството	 на	 счетоводната	 база	 на	 основата	 на	 предположението	 за	 действащо	
предприятие	и,	на	базата	на	получените	одиторски	доказателства,	относно	това	дали	е	
налице	 съществена	 несигурност,	 отнасяща	 се	 до	 събития	 или	 условия,	 които	 биха	
могли	 да	 породят	 значителни	 съмнения	 относно	 способността	 на	 Дружеството	 да	
продължи	 да	 функционира	 като	 действащо	 предприятие.	 Ако	 ние	 достигнем	 до	
заключение,	 че	 е	 налице	 съществена	 несигурност,	 от	 нас	 се	 изисква	 да	 привлечем	
внимание	в	одиторския	 си	доклад	към	 свързаните	 с	 тази	несигурност	 оповестявания	
във	 финансовия	 отчет	 или	 в	 случай	 че	 тези	 оповестявания	 са	 неадекватни,	 да	
модифицираме	 мнението	 си.	 Нашите	 заключения	 се	 основават	 на	 одиторските	
доказателства,	 получени	 до	 датата	 на	 одиторския	 ни	 доклад.	 Бъдещи	 събития	 или	
условия	обаче	могат	да	станат	причина	Дружеството	да	преустанови	функционирането	
си	като	действащо	предприятие.	
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— оценяваме	 цялостното	 представяне,	 структура	 и	 съдържание	 на	 финансовия	 отчет,	
включително	 оповестяванията,	 и	 дали	 финансовият	 отчет	 представя	
основополагащите	 за	 него	 сделки	 и	 събития	 по	 начин,	 който	 постига	 достоверно	
представяне.	

	

Ние	 комуникираме	 с	 ръководството	 ,	 наред	 с	 останалите	 въпроси,	 планирания	 обхват	 и	
време	 на	 изпълнение	 на	 одита	 и	 съществените	 констатации	 от	 одита,	 включително	
съществени	 недостатъци	 във	 вътрешния	 контрол,	 които	 идентифицираме	 по	 време	 на	
извършвания	от	нас	одит.	

Ние	 предоставяме	 също	 така	 на	 ръководството	 ,	 изявление,	 че	 сме	 изпълнили	
приложимите	 етични	 изисквания	 във	 връзка	 с	 независимостта	 и	 че	ще	 комуникираме	 с	
тях	 всички	 взаимоотношения	 и	 други	 въпроси,	 които	 биха	 могли	 разумно	 да	 бъдат	
разглеждани	 като	 имащи	 отношение	 към	 независимостта	 ни,	 а	 когато	 е	 приложимо,	 и	
свързаните	с	това	предпазни	мерки.	

Сред	въпросите,	 комуникирани	 с	 ръководството,	 ние	определяме	тези	въпроси,	 които	 са	
били	с	най‐голяма	значимост	при	одита	на	финансовия	отчет	за	текущия	период	и	които	
следователно	 са	 ключови	 одиторски	 въпроси.	 Ние	 описваме	 тези	 въпроси	 в	 нашия	
одиторски	доклад,	освен	в	случаите,	в	които	закон	или	нормативна	уредба	възпрепятства	
публичното	 оповестяване	 на	 информация	 за	 този	 въпрос	 или	 когато,	 в	 изключително	
редки	случаи,	ние	решим,	че	даден	въпрос	не	следва	да	бъде	комуникиран	в	нашия	доклад,	
тъй	 като	 би	 могло	 разумно	 да	 се	 очаква,	 че	 неблагоприятните	 последствия	 от	 това	
действие	 биха	 надвишили	 ползите	 от	 гледна	 точка	 на	 обществения	 интерес	 от	 тази	
комуникация.	

	

Доклад	във	връзка	с	други	законови	и	регулаторни	изисквания	

Допълнителни	въпроси,	които	поставят	за	докладване	Законът	за	счетоводството	
и	Законът	за	публичното	предлагане	на	ценни	книжа	

В	 допълнение	 на	 нашите	 отговорности	 и	 докладване	 съгласно	 МОС,	 описани	 по‐горе	 в	
раздела	 „Друга	 информация,	 различна	 от	 финансовия	 отчет	 и	 одиторския	 доклад	 върху	
него“	по	отношение	на	доклада	за	дейността(	включващ	и	информацията	по	Приложение	
№10	от	Наредба	№	2	),	декларацията	за	корпоративно	управление		и	годишни	справки	по	
образец	 ,	 съгласно	 чл.	 32	 от	 Наредба	 №	 2,	 	 изпълнихме	 и	 процедурите,	 добавени	 към	
изискваните	 по	 МОС,	 съгласно	 Указанията	 на	 професионалната	 организация	 на	
дипломираните	експерт‐счетоводители	и	регистрираните	одитори	в	България–	Институт	
на	дипломираните	експерт‐счетоводители	(ИДЕС),	издадени	на	29.11.2016	г./утвърдени	от	
нейния	 Управителен	 съвет	 на	 29.11.2016	 год.Тези	 процедури	 касаят	 проверки	 за	
наличието,	както	и	проверки	на	формата	и	съдържанието	на	тази	друга	информация	с	цел	
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да	ни	подпомогнат	във	формиране	на	становища	относно	това	дали	другата	информация	
включва	 оповестяванията	 и	 докладванията,	 предвидени	 в	 Глава	 седма	 от	 Закона	 за	
счетоводството	и	в	Закона	за	публичното	предлагане	на	ценни	книжа,(чл.	100н,	ал.	10	от	
ЗППЦК	във	връзка	с	чл.	100н,	ал.	8,	т.	3	и	4	от	ЗППЦК),приложими	в	България.		

Становище	във	връзка	с	чл.	37,	ал.	6	от	Закона	за	счетоводството	

На	базата	на	извършените	процедури,	нашето	становище	е,	че:	

а)	 Информацията,	 включена	 в	 доклада	 за	 дейността	 за	 финансовата	 година,	 за	 която	 е	
изготвен	финансовият	отчет,	съответства	на	финансовия	отчет.	

б)		 Докладът	 за	 дейността	 е	 изготвен	 в	 съответствие	 с	 изискванията	 на	 Глава	 седма	 от	
Закона	за	счетоводството	и	на	чл.	100(н),	ал.	7	от	Закона	за	публичното	предлагане	на	
ценни	книжа.	

в)	 В	 декларацията	 за	 корпоративно	 управление	 за	 финансовата	 година,	 за	 която	 е	
изготвен	 финансовият	 отчет,	 е	 представена	 изискваната	 съгласно	 Глава	 седма	 от	
Закона	за	 счетоводството	и	чл.	100	 (н),	 ал.	8	 	 от	Закона	за	публичното	предлагане	на	
ценни	книжа	информация.		

Становище	във	връзка	с	чл.	100(н),	ал.	10	във	връзка	с	чл.	100	н,	ал.	8,	т.	3	и	4	от	Закона	за	
публичното	предлагане	на	ценни	книжа	

На	база	на	извършените	процедури	и	на	придобитото	познаване	и	разбиране	на	дейността	
на	 Фонда	 и	 средата,	 в	 която	 то	 работи,	 по	 наше	 мнение,	 описанието	 на	 основните	
характеристики	 на	 системите	 за	 вътрешен	 контрол	 и	 управление	 на	 риска	 на	
предприятието	 във	връзка	 с	 процеса	на	финансово	отчитане,	 което	 е	 част	 от	доклада	 за	
дейността(като	елемент	от	съдържанието	на	декларацията	за	корпоративно	управление)и	
информацията	по	чл.	10,	параграф	1,	букви	"в",	"г",	"е",	"з"	и	"и"	от	Директива	2004/25/ЕО	
на	Европейския	парламент	и	на	Съвета	от	21	април	2004	година	относно	предложенията	за	
поглъщане,	не	съдържат	случаи	на	съществено	неправилно	докладване.	

	

Допълнително	докладване	относно	одита	на	финансовия	отчет	във	връзка	с	
чл.100(н),	ал.	4	,	т.	3	от	Закона	за	публичното	предлагане	на	ценните	книжа	

Изявление	 във	 	 връзка	 с	 чл.	 100(н),	 ал.	 4	 ,	 т.	 3,	 б	 „	 б”	 	 от	 Закона	 за	 публичното	
предлагане	на	ценните	книжа		

Информация	 относно	 сделките	 със	 свързани	 лица	 е	 оповестена	 в	 Приложение	 V	 към	
финансовия	отчет.	На	 база	на	извършените	 от	нас	 одиторски	процедури	върху	 сделките	
със	 свързани	 лица	 като	 част	 от	 нашия	 одит	 на	 финансовия	 отчет	 като	 цяло,	 не	 са	 ни	
станали	 известни	 факти,	 обстоятелства	 или	 друга	 информация,	 на	 база	 на	 които	 да	
направим	 заключение,	 че	 сделките	 със	 свързани	 лица	 не	 са	 оповестени	 в	 приложения	
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I. ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

ДОГОВОРНИЯ ФОНД. ОСНОВНИ РИСКОВЕ СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА. 
 
1. 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. 
 

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. 
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2. Инвестиционна дейност през 2016 г. 
 

През 2016 г. световната икономика показа признаци на стабилизация, след силните 
опасения за състоянието и в началото на годината. През януари и февруари на пазарите 
доминираха притесненията за забавяне на китайската икономика, евентуалните ефекти от 
вдигането на лихвените проценти в САЩ, слабото глобално търсене, което доведе до срив в 
цената на петрола и суровините. В крайна сметка притесненията бяха притъпени от 
агресивните парични политики на Китай, ЕЦБ и централната банка на Япония, търсенето се 
стабилизира, а цените на суровините се стабилизираха. Следващото изпитание за пазарите 
беше през юни, когато вотът във Великобритания за излизане от ЕС предизвика краткосрочни 
сривове в цените, но те бяха преодолени изключително бързо. Същият ефект имаше и 
победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ през ноември, когато 
притесненията бързо бяха сменени от оптимистичните очаквания за бъдещите фискални и 
регулаторни промени, подкрепящи икономиката. Това е и основният фокус за пазарите през 
2017 г.- дали фискалните промени, глобалното търсене и ръста в печалбите на компаниите 
ще оправдаят изключително високите очаквания, които отразяват цените на активите в 
настоящия момент. В България пазарът приключи двугодишния цикъл на спад на цените и от 
средата на годината пое уверено нагоре под влияние на повишеното търсене на българските 
акции. Въпреки, че като цяло компаниите постигнаха значително по-адекватни оценки спрямо 
тези в началото на годината, очакванията са ръста на цените да продължи и през 2017 г. 
поради набраната инерция и сравнително доброто развитие на българската икономика, макар 
и с по-бавни темпове от второто полугодие на 2016 г. 

 
 
2.1. Представяне на ДФ „Аркус Балансиран“ за периода 
 
Нетната стойност на активите на един дял към 31.12.2016 г. е 10.2589 лв. , а нетните 

активи на Фонда са 2 502 хил. лева. 
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 В началото на 2016 Фондът беше позициониран умерено дефанзивно с около 18% от 
активите инвестирани в акции, 20% в облигации и 3% в борсово-търгувани фондове, които 
инвестират основно във високодоходни облигации. Към края на периода експозицията е с по-
агресивен профил, като инвестициите в горе споменатите класове са съответно 20%, 16% и 
3%. Процентът от активи в парични средства нараства с 2%. 
 
 

3. Финансов резултат за 2016 г. 
 

Финансовият резултат на ДФ „Аркус Балансиран“  към 31 декември 2016г. е печалба в 
размер на 63 хил. лева. Приходите на Фонда са финансови приходи в размер на 1246 хил. 
лева, от които приходи от дивиденти - 18 хил. лева, положителни разлики от операции с 
финансови активи - 1008 хил. лева, положителни разлики от валутни операции - 182 хил. лева 
и приходи от лихви - 38 хил. лева. През 2016 г. финансовите разходи на Фонда са в размер на 
1181 хил. лева, от които отрицателните разлики от операции с финансови активи са 951 хил. 
лева,  отрицателни разлики от валутни операции - 169 хил. лева и други финансови разходи в 
размер на 61 хил. лева. Възнаграждението за управление на Управляващото дружество 
съгласно правилата на Фонда е в размер на 48 хил. лева. 

 
4. 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 2016 г. нетната стойност на активите на един дял се повиши от 10.0011 към 
31.12.2015 г. до 10.2589 към 31.12.2016 г. 
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5. Очаквани рискове, свързани с инвестиционния портфейл и методи за 

тяхното управление 
 

Рисковите фактори, които оказват влияние върху инвестициите, управлявани от УД са: 
 
а) пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни 

изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други. 
Компонентите на пазарния риск са: 

 
1. Лихвен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена 

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

 
2. Валутен риск - рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена 

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

 
3. Ценови риск, свързан с инвестиции в акции или други дялови ценни книжа - 

рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга при 
неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени. Управляващото Дружество 
измерва ценовия риск, свързан с инвестиции в акции чрез един от приложимите за 
съответния пазар на ценни книжа количествени методи:  

 
 

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

 
б) кредитен риск - възможността от намаляване на стойността на позицията в един 

финансов инструмент при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите 
на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и 
държавите, в които те извършват дейност. УД разглежда три основни вида кредитен риск: 

 
1. Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната 

страна по извънборсови сделки. 
 

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

 
в) операционен - възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или 

несъвършенства в системата на организация, недостатъчно квалифициран персонал, 
неблагоприятни външни събития от нефинансов характер, включително и правен риск. 
Оперативните рискове могат да бъдат:  

 
1. Вътрешни - свързани с организацията на работата на Управляващото 

Дружество във връзка с управлението на Фонда.  
2.  Външни - свързани с макроикономически, политически и други фактори, които 

оказват и/или могат да окажат влияние върху дейността на Управляващото Дружество 
във връзка с управлението на Фонда. 
 
г) ликвиден риск - възможността от загуби от наложителни продажби на активи при 

неблагоприятни пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни 
задължения.  

 
д) риск от концентрация - възможността от загуба поради неправилна диверсификация 

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

 
 

II. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е 
   СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 

 
Няма важни събития, настъпили след датата, към която е съставен Годишния 

Финансов Отчет. 
 

III. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД 
 

ДФ Аркус Динамичен 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. Ще бъде увеличена експозицията в акции в случай, че цените им станат достатъчно 
атрактивни спрямо използваните от УД модели за оценка стойността на активите. Ще бъде 
увеличена експозицията в български компании, тъй като ценовите им нива са по-атрактивни 
за инвестиране от тези в Западна Eвропа и Америка. 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. 

. 
 

IV.  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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V. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 
 
Основният капитал на Фонда към 31 декември 2016г. се състои от 243 907.6681 дяла с 

номинална стойност 10 лева. През 2016 г. Фондът не е емитирал или изкупувал обратно 
дялове. 

Собственият капитал в размер на 2 502 хил. лева се състои от: 
• Основен капитал: 2 439 хил. лева 
• Премии от емитиране на дялове  41 хил.лв 
• Непокрита загуба от предходни години: (51) хил. лева 
• Натрупана печалба: 73 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 2016 г. Управляващото дружество избра регистриран одитор Маргарита Станева с 

рег. номер 305 да извърши одит на годишния финансов отчет за 2016 година на ДФ Аркус 
Балансиран. Договорното възнаграждение възлиза на 900 лв. и представлява изцяло 
възнаграждение за независим финансов одит. 

 
VI. 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 като „държани за търгуване”. 
 
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. 

• ФОНДЪТ не може да придобива ценни (благородни) метали и сертификати върху 
тях. 
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• Управляващото дружество не може да инвестира повече от 5 на сто от активите на 
ФОНДА в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, 
издадени от един емитент.  

 
Фондът е спазил инвестиционните си ограничения. 
 

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

Финансови активи, държани за търгуване, 
отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата 

Стойност към 
31.12.2016 г. 

% от 
актива 

Оценени съгласно т.10.1.а от „Правилата за 
оценка на активите“ т.е. последна цена на 
сключена сделка за последния работен ден 400 16.01% 
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. 169 6.76% 
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  14 0.55% 
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* 388 15.47% 

  971 38.79% 
 
*Към момента три от облигационните емисии в портфейла са оценени чрез метода на 

дисконтираните парични потоци с протоколи от инвестиционния консултант към 28.12.2016 г., 
тъй като не е търгувана на регулиран пазар повече от 30 дни. 
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Структурата на брутната стойност на текущите финансови инструменти на ДФ „Аркус 
Балансиран” е, както следва:  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. 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. 

 

 

 

                                       31.12.2016 
Отрасъл                Сума    Дял от актива 

Бизнес услуги 37 1.46% 
Военна промишленост 90  3.61% 
Индустриални стоки и материали 55 2.18% 
Комуникации 29  1.18% 
Недвижими имоти 11 0.44% 
Основни материали 28 1.12% 
Потребителски стоки 61  2.41% 
Селско стопанство 46  1.82% 
Строителство 17 0.69% 
Технологии 48 1.91% 
Здравеопазване 12 0.46% 
Финанси 454 18.13% 
Други КИС 84 3.35% 
Общо: 971 38.78% 
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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 2016 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 

2439 0 0 

Към 31 декември 2015    

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 

2439 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. 
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Пазарният риск е концентриран в следните позиции: 

 Към 31.12.2016 Към 31.12.2016 Към 31.12.2015 Към 31.12.2015 

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 

971 38,79 1010 40,54 

Обща стойност, 
изложена на пазарен 
риск 

971 38,79 1010 40,54 

 

• 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 31.12.2016 г. ДФ „Аркус Балансиран“ е със следната 
структура на активите по валути: 

 Стойност към 
31.12.2016 г. % от актива 

Финансови активи, деноминирани в лева 1 452 58% 

Финансови активи, деноминирани в евро 683 27% 

Финансови активи, деноминирани в долари 367 15% 

Общо активи:  2502 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: 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
 ДФ „АРКУС БАЛАНСИРАН”  
31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. 

      
      
                 

 
Забележка: Настоящият финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на „Аркус 
Асет Мениджмънт” АД на 24.02.2017 г., заедно с пояснителните бележки, които са неразделна част от 
него. 

24 

          - Притежавани облигации 

Притежаваните облигации представляват 15.49 % от активите на ДФ „Аркус 
Балансиран” към 31.12.2016 г. 

          - Парични инструменти и еквиваленти 

 С цел поддържане на висока ликвидност 61.23 % 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 2016 г. на седмична база е 3.98 %, а най-
големият седмичен спад на стойността на дяловете е 1,19 %. 

 

• 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 
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.  
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• 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 2016 г. са спазени всички лимити, заложени в проспекта на дружеството, както и в 
правилата за управление на риска. 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ 
НАРЕДБА №2 

1. Няма сключени съществени сделки. 

2. Информация относно сделки със свързани лица 

Сделки с Управляващо дружество Аркус Асет Мениджмънт 
АД в хил. лв. 31.12.2016 31.12.2015 

Начислени разходи за възнаграждението на Управляващото 
дружество  48 42 
Задължения към края на периода към Управляващото дружество 
за възнаграждение за управление за м.12.2016 г.  1   0.9  

Сделки с Уникредит Булбанк АД в лв. 31.12.2016 31.12.2015 
Разходи по договор за изпълнение на инвестиционни 
нареждания 1 0.5 
Разходи по договор за услуги като банка-депозитар 11 9 

Задължения към края на периода към банка депозитар  1   0.9  
 

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 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА  КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА  ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН 

 

Като управляващо дружество на ДФ „Аркус Балансиран“, „Аркус Асет Мениджмънт“ АД 
разглежда доброто корпоративно управление като част от съвременната делова практика , 
съвкупност от балансирани взаимоотношения между Съвета на директорите на Дружеството и 
всички заинтересовани лица – служители , търговски партньори , кредитори на дружеството , 
потенциални и бъдещи инвеститори и обществото като цяло.    

В своята дейност „Аркус Асет Мениджмънт“ АД се ръководи от националните принципи 
на корпоративно управление, препоръчани за прилагане от Националната комисия по 
корпоративно управление.   

Взаимоотношенията, възникващи между инвеститорите на дружеството и мениджърите, 
във връзка с управлението и дейността на ДФ АРКУС БАЛАНСИРАН, както и предприетите 
мерки за защита правата на притежателите на дялове, заинтересованите лица и повишаване 
на тяхната информационна обезпеченост  са в основата на  корпоративното управление на 
Дружеството. Много от въпросите, свързани с концепцията за корпоративното управление, 
имат по-скоро етичен, отколкото юридически характер, което изисква те да бъдат застъпени в 
по-голяма степен в цялостната дейност на Дружеството. Действайки съгласно принципите на 
добро корпоративно управление, Съветът на директорите  на „Аркус Асет Мениджмънт“ АД ще 
гарантира съблюдаване на интересите на притежателите на дялове и увеличаване на тяхното 
благосъстояние.  

„Аркус Асет Мениджмънт“ АД като управляващо дружество на ДФ „Аркус Балансиран“ 
декларира своя ангажимент относно:  

 

1. Система за вътрешен контрол ( информация по чл.100н,ал. 8 ,т.3 от ЗППЦК) 

1.1. Установена е система за вътрешен контрол, целта на която е да защитава 
интересите и правата на притежателите на дялове, запазване на активите чрез 
предотвратяване  разкриване и отстраняване на нарушения на съществуващите изисквания и 
техните причини. 

1.2. Системата за вътрешен контрол в дружеството се прилага за постигане на 
стратегически цели , повишаване на оперативната ефективност , снижаването на рисковете , 
осигуряване на надежността и достоверността на отчетността в съответствие с нормативните 
изисквания. 

1.3. Участниците в системата за вътрешен контрол , които осъществяват контролна 
дейност на различни равнища , са ръковоството на дружеството и ръководителите на 
структурни подразделения. 

1.4. Контролните фунции на участниците в системата за вътрешен контрол са 
регламентирани със Правилата за звено „Нормативно съответствие“. 

2. Система за управление на риска( информация по чл.100н,ал. 8 ,т.3 от ЗППЦК 

2.1. Ръководството на дружеството се стреми да развива активно управление на риска , 
като за целта е внедрило система за управление на рисковете и насочва усилията си за 
нейното подобряване в съответствие с най-добрите международни практики.  

2.2. Системата за управление на риска определя правомощията и отговорностите в 
структурните подразделения на дружеството , организацията и реда за взаимодействие при 
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управление на рисковете, анализ и оценка на информация , свързана с рисковете , изготвяне 
на периодична отчетност по управление на рисковете . 

2.3. Управлението на риска се осъществява от служители на всички нива на управление. 

2.4. В „Аркус Асет Мениджмънт“ АД управлението на риска се извършва в съответствие с 
утвърдена методология, определяща изисквания към идентифицирането , описанието и 
оценката на риска , начина на реагиране на риска , разработване , реализиране и мониторинг 
на изпълнението на мероприятия за въздействие върху риска . 

2.5. „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, като управляващо дружество на ДФ „Аркус 
Балансиран“ декрарира , че приетите от него инвестиционни и стратегически решения са 
обосновани на резултатите от проведени анализи на текущи и бъдещи рискове , като се счита 
, че този подход е инструмент за повишаване операционната и финансова устойчивост, както 
и стойността на Дружеството .  

3. Защита на правата на акционерите 

3.1. „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, като управляващо дружество на ДФ „Аркус 
Балансиран“ гарантира равнопоставеното третиране на всички акционери  и защитаване на 
техните права. 

3.2. За удовлетворяване потребностите на акционерите и инвеститорите относно 
получаване на пълна , актуална и достоверна информация за дейността. Дружеството прилага 
корпоративна информационна политика и представя необходимата информация в 
съответствие със законовите изисквания на Република България в съответните направления. 

3.3.  „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, като управляващо дружество на ДФ „Аркус 
Балансиран“ се ръководи от приложимите изисквания на българското законодателство по 
отношение на задължителното разкриване на информация в оказаните обеми, ред и срокове –
данни за Дружеството ; данни за акционерната структура, данни за органите на управление , 
годишни финансови отчети , материали за предстоящите общи събрания на акционерите на 
Дружеството. 

4. Информация за наличието на предположения за поглъщане/ вливане през 2016 
година( информация по чл. 100 н , ал.8 т.4 от ЗППЦК –съответно по член 10, параграф 1 , 
букви  «в» ,» г» ,» е» ,» з»  и «и» от Директива 2004/25 /ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за поглъщане)   

Към датата 31.12.2016 г. към  ДФ Аркус Балансиран не са отправяни предложения за 
поглъщане и/ или вливане в друго дружество.  

4.1. Информация по член 10, параграф 1 , букви  «в» от Директива 2004/25 /ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 
поглъщане-значими преки или косвени акционерни участия ( включително косвени акционерни 
участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни участия ) по смисъла на чл. 85 
от Директива 2001/34/ЕО.  

ДФ Аркус Балансиран няма значими преки или косвени акционерни участия. 

4.2. Информация по член 10, параграф 1 , букви  «г» от Директива 2004/25 /ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 
поглъщане-притежателите на всички цени книжа със специални права на контрол и описание 
на тези права  

Към 31.12.2016 дяловете на ДФ Аркус Балансиран в обращение са 243907.6681 с 
номинална стойност 10 лева и нетна стойност на активите 10.2589. Няма дялове със 
специални права. 
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4.3. Информация по член 10, параграф 1 , букви  «е» от Директива 2004/25 /ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 
поглъщане-всички ограничения върху правата на глас на притежателите на определен 
процент или брой гласове, крайни срокове за упражняване правата на глас  или системи, 
посредством които чрез сътрудничество с дружеството финансовите права , предоставени на 
ценните книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа . 

Не е приложимо за ДФ Аркус Балансиран. 

4.4. Информация по член 10, параграф 1 , букви  «з» от Директива 2004/25 /ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 
поглъщане-правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета 
и внасяне на изменения в Устава. 

ДФ Аркус Балансиран се управлява от УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД 

Ораните на управление на УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД са : Общото събрание и 
съвета на директорите. 

„УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД е с едностепенна система на управление – Съвет на 
директорите. 

  

Съветът на  директорите се състои от 3 члена , които се избират от Общото събрание на 
акционерите. Всеки от членовете на съвета се избира, съответно се преизбира за срок до 5 ( 
пет) години. Членовете на съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения. Членовете на 
съвета могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са 
избрани. 

Изменения в Устава на УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД се извършват от Общото 
събрание на акционерите. 

4.5. Информация по член 10, параграф 1 , букви  «и» от Директива 2004/25 /ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 
поглъщане-правомощия на членовете на съвета , и по специално правото да се емитират или 
изкупуват обратно акции.  

Не е приложимо за ДФ Аркус Балансиран. 

Членовете на Съвета на директорите на УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД нямат 
правомощия свързани с емитирането или обратното изкупуване на акции. 

 

5. Заинтересовани лица 

5.1. „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, като управляващо дружество на ДФ „Аркус 
Балансиран“ отчита, че ефективното взаимодействие със заинтересованите лица оказва 
непосредственно влияние върху корпоративното управление . 

5.2. „Аркус Асет Мениджмънт“ АД, като управляващо дружество на ДФ „Аркус 
Балансиран“, осъзнавайки обществената значимост на резултатите от своята дейност , се 
придържа  към принципа на откритост на информацията за дейността си . Дружеството 
изпълнява своята дейност в строго съответствие със законите и другите нормативни правни 
актове на Република България. 

Следва да се счита за изпълнено изискването на чл. 100 н (7) и ( 8 ) от Закона за 
публичното предлагане на ценните книжа и чл,40, ал. 1  и 2 от Закона за счетоводството  за 
изготвяне и включване на декларация за корпоративно управление  към Годишния доклад за 
дейността на ДФ Аркус Балансиран. 
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ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 

към 31 декември 2016 г. 
 

I. 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 започва 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 в 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 24.02.2017 г. 
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II. ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 

1. 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 Международните 

стандарти за финансови отчети (МСФО) и Международни счетоводни стандарти (МСС), 
разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и 
приети от Европейския съюз. 

    
 Към 31 декември 2016 г. МСС включват Международните счетоводни стандарти ,  

Международните  стандарти за финансови отчети (МСФО) , Тълкуванията на Постоянния 
комитет за  разяснения и Тълкуванията на Комитета за  разяснения на МСФО. Комитетът за 
МСС преиздава ежегодно стандартите и разясненията към тях , които след формалното 
одобряване от Европейския съюз са валидни за годината, за която са издадени. Голяма част 
от тях обаче не са приложими за дейността на Фонда поради специфичните въпроси, които се 
третират. Ръководството на Управляващото дружество 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. От приемането на тези нови стандарти , разяснения и изменения , 
които са в сила от 1 януари 2016 г . и от по късна дата , не са настъпили никакви промени в 
счетоводната политика на Фонда.     

    
Освен това ръководството не счита, че е необходимо да оповестява в годишния финансов 

отчет наименованията на тези Международни счетоводни стандарти и разяснения към тях, в 
които са направени промени, формално одобрени или неодобрени от Европейския съюз, 
отнасящи се до прилагането им през 2016 г. и в бъдеще, без те да се отнасят до дейността 
му. Подобно цитиране на наименования на стандарти и разяснения към тях, които не се 
прилагат в дейността на Фонда, би могло да доведе до неразбиране и до подвеждане на 
потребителите на информация на настоящия отчет.    

 
Активите и пасивите в чуждестранна валута се преизчисляват по валутни курсове на 

Българска Народна Банка АД: 
 

Курсове на БНБ към 30.12.2016 г. Курсове на БНБ към 30.12.2015 г. 
          1 EUR = 1.95583 BGN           1 EUR = 1.95583 BGN 
          1 USD = 1.85545 BGN           1 USD = 1.79007 BGN 
  

При осъществяване на отчетността на ФОНДА през 2016 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. 

 



                                                                                                                  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
 ДФ „АРКУС БАЛАНСИРАН”  
31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. 

      
      
                 

 
Забележка: Настоящият финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на „Аркус 
Асет Мениджмънт” АД на 24.02.2017 г., заедно с пояснителните бележки, които са неразделна част от 
него. 

37 

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.  

2.  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 
2016 и за 2015 г. са представени в хил.лв., освен ако на съответното място не е посочено 
друго. 
  

3. ОЦЕНЯВАНЕ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ  

Някои счетоводни стандарти дават възможност за приемане на подход за 
първоначално и последващо оценяване на определени активи и пасиви по тяхната 
справедлива стойност . За някои финансови активи и пасиви счетоводните стандарти изискват 
заключителна оценка по справедлива стойност . Справедливата стойност е цената ,  която би 
била получена при продажбата на актив  или платена при прехвърлянето на пасив в обичайна 
сделка между пазарни участници към датата на оценяване. Тази стойност следва да се 
определя на основния пазар за Фонда или при липса на такъв, на най-изгодния , до който той 
има достъп  към тази дата. Справедливата стойност на пасив отразява риска от неизпълнение 
на задължението. Когато е възможно , Фондът оценява справедливата стойност на един актив 
или пасив , използвайки борсовите цени на активния  пазар , на който той се котира. Пазарът 
се счита за активен , ако сделките за този актив или пасив се извършват с достатъчна честата 
и обем , така че се осигурява непрекъсната ценова информация. Ако няма борсова цена на 
активен пазар , Фондът използва техники за оценяване , като максимално използва подходящи 
наблюдаеми входящи данни  и свежда до минимум  използването на ненаблюдаемите.  
Избраната техника за оценяване обхваща всички фактори , които пазарните 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 
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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. 

 

4. 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.   

 
5.  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.           
 
 

 ІІІ. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

 

1. 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.  



                                                                                                                  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
 ДФ „АРКУС БАЛАНСИРАН”  
31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. 

      
      
                 

 
Забележка: Настоящият финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на „Аркус 
Асет Мениджмънт” АД на 24.02.2017 г., заедно с пояснителните бележки, които са неразделна част от 
него. 

39 

• 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 като „държани за търгуване”. 
 
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. 

• Управляващото дружество не може да инвестира повече от 5 на сто от активите на 
ФОНДА в прехвърляеми ценни книжа или в инструменти на паричния пазар, 
издадени от един емитент.  
 
Фондът е спазил инвестиционните си ограничения. 

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. 
 

2. 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. 

 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. 

3. 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. 
  
 

4. 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); 
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- 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. 

Нефинансовите разходи са: 
- външни услуги, включващи възнаграждения на банката депозитар и управляващото 

дружество, Комисия за финансов надзор (КФН), Централен депозитар (ЦД), годишна 
такса за системата за търговия с ценни книжа – COBOS,  възнаграждение на одитор;  
 

5. 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). 
 

6. 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. 

 

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

пасиви. 
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IV. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ФИНАНСОВОТО 
СЪСТОЯНИЕ 

1. Финансови активи, държани за търгуване, отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата 
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Финансовите инструменти са оценени и представени в Годишния финансов отчет, както 
следва: 

Финансови активи, държани за търгуване, 
отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата 

Стойност към 
31.12.2016 г. 

% от 
актива 

Оценени съгласно т.10.1.а от „Правилата за 
оценка на активите“ т.е. последна цена на 
сключена сделка за последния работен ден 400 16.01% 
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. 169 6.76% 
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  14 0.55% 
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* 388 15.47% 

  971 38.79% 
 
*Към момента три от облигационните емисии в портфейла е оценена чрез метода на 

дисконтираните парични потоци с протоколи от инвестиционния консултант към 28.12.2016 г. , 
тъй като не е търгувана на регулиран пазар повече от 30 дни. 

 
 
Структурата на брутната стойност на текущите финансови инструменти на ДФ „Аркус 

Балансиран” е, както следва:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  31.12.2016 
Отрасъл Сума Дял от актива 

Бизнес услуги 37 1.46% 
Военна промишленост 90  3.61% 
Индустриални стоки и материали 55 2.18% 
Комуникации 29  1.18% 
Недвижими имоти 11 0.44% 
Основни материали 28 1.12% 
Потребителски стоки 61  2.41% 
Селско стопанство 46  1.82% 
Строителство 17 0.69% 
Технологии 48 1.91% 
Здравеопазване 12 0.46% 
Финанси 454 18.13% 
Други КИС 84 3.35% 
Общо: 971 38.79% 
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2. Парични средства 
 

  Към 31.12.2016 % от 
актива Към 31.12.2015 % от 

актива 

Парични средства по разплащателни 
сметки в лева 1 533 61.23% 1 480 59.44% 

Общо парични средства: 1 533 61.23% 1 480 59.44% 

 

Фондът има открити три разплащателни сметки в банката депозитар – левова, еврова и 
доларова. 

 
3. Вземания  
 

  
Към 

31.12.2016 
Към 

31.12.2015 
Вземания от дивиденти 0.2 0.4 
Общо вземания: 0.2 0.4 
   

Фондът има вземания от 211 лева, които представляват начислени към датата на отчета, 
но все още неизплатени дивиденти. 

 
 

4. Текущи пасиви – задължения към свързани лица 
 

 Текущи пасиви 31.12.2016 31.12.2015 
Задължения към Управляващото дружество 1 0.9 
Задължения към банка депозитар 1 1 
Задължения към ИП 0 0.05 

Общо текущи пасиви: 2 2 
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5. Собствен капитал 
Основният капитал на ДФ „Аркус Балансиран” към 31.12.2016 г. е разпределен в 

243907.6681 бр. дяла, с номинална стойност 10 лв. всеки един. Капиталът е изцяло внесен. 
 

                    към 31.12.2016 

  Брой дялове Номинална 
стойност 

Брой дялове в обращение в 
началото на отчетния период 58000 10 
Емитирани дялове 0 10 
Обратно изкупени дялове 0 10 
Общ брой дялове в обращение 
към края на отчетния период 243907.6681 10 
Нетната стойност на един дял е 
потвърдена от банката депозитар 
към последния ден за 
калкулиране и публикуване на 
НСА за отчетния период 29.12.2016 
Нетна стойност на един дял 10.2737 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 2016 г. с печалба в размер на 63 хил. лв. 
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V. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 

1. Приходи 
Приходи от лихви към 31.12.2016 към 31.12.2015  

Лихви по разплащателни сметки  1 6 
Лихви по дългови финансови 
инструменти 

 37 35 

Общо приходи от лихви:  38 41 

 
2. Разходи 
 
 A) Финансови разходи. 
 

Други финансови разходи Към 31.12.2016 Към 31.12.2015 
Такси към управляващото дружество  (48)  (42) 
Такси към банка-депозитар      (11)      (9) 
Такси към инвестиционен посредник (2) (2) 

Общо други финансови разходи: (61) (53) 
 

 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%. 
 

 
Б). Нефинансови разходи. 
 

Разходи за външни услуги Към 31.12.2016 Към 31.12.2015 
Такси към централен депозитар (1) (1) 
Такса общ финансова надзор към КФН (0.5) (0.5) 
Одит (0.8) (0.6) 
Общо разходи за външни услуги: (2) (2) 

 За 2016 г. разходите за одит са в размер на 0.9 хил.лв.  

 През годината регистрирания одитор не е предоставял други услуги. 
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VI. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 

  

Отчетът за паричния поток е изготвен по прекия метод на база информация, получена от 
счетоводните сметки. 

1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи 

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи към 31.12.2016 към 31.12.2015 
Продажба на финансови активи 769  389  

общо постъпления: 769  389  
Покупка на финансови активи  (672)  (1006) 

общо плащания: (672) (1006) 

  Покупките на облигации са отразени по чиста цена. 

 

 

2. Плащания, свързани с други контрагенти 

Плащания, свързани с други контрагенти към 31.12.2016 към 31.12.2015 

Плащания към централен депозитар 0.5 0.5 
Плащания към КФН 0.5 0.5 
Одит 0.8 1 

Общо плащания към други контрагенти : (2) (2) 
 

За 2016 г. разходите за одит са в размер на 0.9 хил. лв (2015г.; 0.8 хил.лв). През годината 
регистрираният одитор не е предоставял други услуги. 

 

V. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

Свързаните лица с ДФ „Аркус Балансиран” са: 

- Управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт” АД – управленски контрол. 

- Дочо Георгиев Караиванов, като мажоритарен акционер в УД „Аркус Асет 
Мениджмънт“ АД. 

Членовете на Съвета на директорите на „Аркус Асет Мениджмънт” АД и свързаните с 
тях лица, както и другите лица, работещи по договор за управляващото дружество нямат 
право да бъдат страна по сделки с Фонда, освен в качеството им на притежатели на дялове в  
„Аркус Балансиран”.  
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Сделки с Управляващо дружество Аркус Асет Мениджмънт 
АД в хил. лв. 31.12.2016 31.12.2015 

Начислени разходи за възнаграждението на Управляващото 
дружество  48 42 
Задължения към края на периода към Управляващото дружество 
за възнаграждение за управление за м.12.2016 г.  1   0.9  

Сделки с Уникредит Булбанк АД в лв. 31.12.2016 31.12.2015 
Разходи по договор за изпълнение на инвестиционни 
нареждания 1 0.5 
Разходи по договор за услуги като банка-депозитар 11 9 

Задължения към края на периода към банка депозитар  1   0.9  
 

VII. 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 2016 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 

2439 0 0 

Към 31 декември 2015    

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 

2439 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 31.12.2016 Към 31.12.2016 Към 31.12.2015 Към 31.12.2015 

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 

971 38,79 1010 40,54 

Обща стойност, 
изложена на пазарен 
риск 

971 38,79 1010 40,54 
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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 31.12.2016 г. ДФ „Аркус Балансиран“ е със следната 
структура на активите по валути: 

 Стойност към 
31.12.2016 г. % от актива 

Финансови активи, деноминирани в лева 1 450 58% 

Финансови активи, деноминирани в евро 682 27% 

Финансови активи, деноминирани в долари 370 15% 

Общо активи:  2 502 100% 

 

 

• 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 15.49 % от активите на ДФ „Аркус 
Балансиран” към 31.12.2016 г. 

          - Парични инструменти и еквиваленти 

 С цел поддържане на висока ликвидност 61.23 % 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:  
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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 2016 г. на седмична база е 3.98 %, а най-
големият седмичен спад на стойността на дяловете е 1,19 %. 

 

• 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 
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.  

 

• 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 2016 г. са спазени всички лимити, заложени в проспекта на дружеството, както и в 
правилата за управление на риска. 
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