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AOKNAA HA HE3ABI,ICI,IMHfl OAI,ITOP

Ao co6crseHuqrrre Ha As.[oBe

Ha flO,, APKYC AI.IHAMI4TIEH"

fp. nroBAxB

AoKraA orHocHo oAhra Ha $ttaxcoaun ouer

Mueuue

Hue userpruuxrue oAr.rr Ha QuHaHconuR orqer Ha AO,, APKyC AI4HAMI4qEH "[ OongaJ,
clA'bprxaq or.rera 3a QuHauconoro cLCToflHue xtu 31 4exeunpu 2O2I r. H orqera 3a

sceo6xsarHlt.fl AoxoA, orqera 3a npoMeHHTe s co6crseur4q r{anr4TaJr H orqera 3a napHqHHTe
noToLl,H 3a roAHHaTa, 3aB'bplxBaula Ha Ta3H AaTa, KaKTo rj rro.flcHr,rTeJrHr.rTe npr4Jrolr{eHHfl K'bM

QuHaHcoeun orqer, c'bA'bpxaula n o6o6qeuo orroBecr.sBaHe Ha c'bnlecrBeHltTe ctIeroBoAHH
TIOJII,ITHKI,T.

lIo Harl.te MHeHr{e, nprrJroxeHxrr r}uuaHcoe orqer npeACTaBrr AocroBepHo, B.bB BCrrrlr(H

cGU{ecrBeHH acneKrr.r, QnuaHcoaoro cbcroflHr.re Ha ,{O ,, APKyC AIIHAMH9EH " xtu 31
AeKeMBpr, 2027 r. u HeroBare Quuancoau pe3yrraru or 4efinocrra H napnqHr.rre My nororlu 3a
roAl4Hara, 3aB'bpuBar4a Ha ra3H Aara, B ca,orBercreue c Mex4yHapoAHHTe craHAaprr{ 3a

Quuaucono or.rHraHe [MCO0J, npr.reru or Erponeficxux crna IECJ.

Eaaa aa uaparaBaHe Ha MHeHrre

Hue rlanrpurrxue Harrruq oAr,rr B c'borBercrBue c MexAyHapoAHrrre oAr,ITopcKH craHAaprl
(M0CJ. Hauure orroBopHocru c'brJracHo re3H craHAaprr.r ca onHCaHr,t Aorl'brHr.rrer',rHo B pa3AeJra

or Harrurr 4or,ra4 ,,OrroaopHocrr.r Ha oAu'ropa za o1tzrTa ua QuHancoaua orqer". Hue cne
He3aBHcHMr.r or Oou4a B c:borBercrBlre c MexgyHapoAHr,ts ertlqeH KoAeKC Ha
npoQecuouaaHure cqeroBoAHTeru ( oxarcvnrelHo Mex{AyHapoAHH craHAaprr4 3a
uesaeucuruocr) Ha Crsera 3a MexAyHapoAHH craHAaprr.r no eraKa 3a cqeroBoAr4TeJr[
(Ko4exca ua CMCEC), 3aeAHo c eruqHHre h3ucxBaHtfl Ha 3axona 3a He3aBr,tcr,rMr,rfl rluuaucoo
oaur (3HOO), npuJroxuMr,r [o orHoueHue Ha Harru.rr o4ur na r[uHaHcoBl,rs orqer B E.brrapur,
r(aTo HHe r.r3rrr,,rrHaxMe L HarxHTe Apyfu eTHqHH oTroBopHocTu B c'LoTBeTcTBIre c H3HCr(BaHLIfTa
sa 3HOO u Ko4exca ua CMCEC. HHe cqr,rraMe, qe oAr.rropcxuTe Aor{a3arercrBa, noJryqeHu or Hac,
ca AocraraqHH vyMecrHW:a 4a ocurypnr 6a3a 3a Hatrrero MHeHHe.

CtulecrneHa HecrrrypHocr , cB6p3aHa c rrpeArroJroxeHr{ero 3a AeficrBarqo
IIPEATIPII'TIIE

O6prqarue BHr.rMaHHe na lloqcsure,ruo rrpHlroxeHue 2 aln QaHauconr4l orqer, B Koero
ce nocoqBa / qe OoHAa e x3rorBr4Jl cBol orqer Ha ,/,rr.lKBLrAarIlroHHa 6a3a -cnpaBeA.[I,IBa
(nasapua J croftuocr, nopaAu Perueurle Ns158 -A@ or 07,03,2022 r. na Kouracusra ga

QraHaucos HaA3op 3a npexparsBaHero 4efiuocrra Ha OoHAa, H3AaAeHo 8.r,3 ocHoBa Ha

3aflBlreHhe or ynpaBJrflBau{oro ApyxecrBo. CtraacHo npuer}rq Il"tas sa nrlKBVAaL\Atl

cpol(6T 3a rv KBHAaT{xq e 0t.07 ,2022 r. Ktr',r 37.72.2021 r. @on4a fipr.rrexaBa caMo
naputrHH cpeAcrBa B pa3Mep Ha 35 xua.ae. tto cMerxr,t n VHaKpe4ur Ey.n6aux A{.
Hauero MHeHHe He e lro4raQuqapaHo rro orHorrreHHe Ha ro3u B'bnpoc.



fpyra unQopuagfl, pasr rrua or Qr.tranconr.rR orqer r,t oAnropcxrrfl AoKJraA
Bbpxy Hefo

P'r,KoBoAcrBoro Hocu orroBopHocr 3a Apyrara uurlopl',raqlrn. ,{pyrara uHQopr'.raqlra ce ct,cror.r

or AoKJ'raA ea Aefiuocrra, H3rorBeH or p'b(oBoACTBoro c'LrJracHo f,raaa ce4lra ot 3aKona ea

cqeroBoAcTBoro, Ho He BKJ'rroqBa Qunauconua orqer r..r Harxa.s oArrropcra AoKJraA, B'r,pxy Heto,
(osTo rroJrJAr.rxMe rrpeAu AaTaTa Ha HatxHs oAr{TopcKH AoKJraA.

Hauero useHue orHocHo rluuauconun orqer He o6xoar4a Apyrara r4HQopMar{}rfl t4 HI,re He

H3pa3flBaMe KafiBaro u Aa e QopMa Ha 3axJrroqeHue 3a cr{rypHocr orHocHo Hes, ocBeH axo He e

H3pUTIHO nOCOqeHO B AOKr''Ia4a HV V AO CTeIIeHTa, AO r{O.sTO e IIOCOqeHO.

B'r,n np'saxa c HarrH.s oAur Ha QuHaHcoann orqer, Harrrara orroBopHocr ce c'bcrorl B ToBa Aa
npoqereM Apyrara uuQoplraqnx H rro ro3r.r HaqaH Aa rrper{eHHM AaJrr.r ra3a Apyra rznr}opuaqun e

B c'brqecrBeHo HecborBercrBr,re c rlunancoeuR orqer HJIH c Ha[IHTe no3HaHr,r.fl, npa4o6aru no
BpeMe Ha oAVTa, vJtLt no Apyr HaqHH r..r3|Jrer{Aa Aa cbAr,px{a c'br{ecTBeHo HenpaBHJrHo

AoKJraABaHe. B c.nyvafi .re ua 6aeara Ha pa6orara, (oflTo cMe p:cB'bptnrrv, HHe AocrHrHeM Ao
3axJrroqeHr{e, qe e HarHrle c'btqecrBeHo HenpaBHJrHo AoK,rraABaHe B Ta3H Apyfa uuQopltaqur, or
Hac ce H3HCKBa Aa AoKJraABaMe rosu Qaxr.

H.flMaMe KaKBo Aa AoK,rraABaMe B ToBa orHo[reHHe.

flou'raHureaur.r Btrrpocu , r(or,rro rrocraBfl 3a Ao(.[aABaHe 3axontr ga

cqeToBoACTBoTo

B 4on'saHeuae Ha HauIHTe orroBopHocru a AoKraABaHe cbrracHo MOC, no orHoureHHe Ha

4oxaa4a aa Aefiuocrra HHe u3n'bJrHHxMe I.l npor{eAypHTe, Ao6aseHra xtr.4 uaucxrauure no MOC,
c'brr',racHo ,, y(a3aHafl orHocHo HoBH r.r pa3uupeHu oAHTopcr{H AoKJTaAH H KoMyHHKarIHfl or
crpaHa Ha oAr,rropa ,, ua npoQecuoHaJrHara opraHu3ar{ufl Ha perrrcrpv paHr,rre oAaropr,r B

Erlraprzx - HHcruryra Ha AunnoMxpaHHre eKCnepr-cqeroBoAHreJrr{ Q4AEC). TeBn npoqepJpr4
Kacarr npoBepKr,r 3a HaJrHqr,rero, KaKTo H npoBepxu ua Qopr'lara u c'r,A.bp)r(aHr.rero Ha ra3v Apyta
unQoplraqan c rleJr Aa Hr.r rroAnoMotHar sts rlopnupaue Ha craHoBr4ule orHocHo roBa Aa;ru
4pyrara uHQopr'aaquq BKr',rrcqBa orroBecr.sBaHuflTa n AoKJraABaHHflTa, npeABHAeHlr s faasa
ce4ua or 3axona 3a cqeroBo,4crBoro , npr.rJroxHM B Et.nrapua.

Cmouoeuqe ez,e epbsKa c qJt. 37, o",t. 6 om 3anouq sa cqemoeodcmeomo

Ha 6aaara Ha lreg'bprreHxre npor{eAyprr, Hatrrero craHoBr4ule e, qe:

a) I4nrlopuaqr,rnra, BKflroqeHa B AoKJraAa sa 4efiHocrra:a QrluaHcoaara roAHHa,3a Ko.flTo e

uarorneH QuHaucoBr.rqr orqer, c'borrercroa Ha $uHaHCoBH.s orqer.

6] fiorna4rr aa 4efiHocrra e H3rorBeH B c'],orBercrBae c Ll3t4cnBaHtrt{ra na faasa ceAMa or
3aroua sa cqerogoACTBoro .



Or:roropnoc, u Ha p'br(oBoAcrBoro u Jrr{rlara, HaroBapeHu c o6qo ylpaBJreHrre 3a

$uuanconul orver
P'bHoBoACTBoro HocH orroBopHocr 3a H3rorB.rrHero H AocroBepHoro rrpeAcraB.flHe Ha ro3H
rluuaHcon ortrer B cborBercrsae c MCOO, nplterrl or EC u ea rarasa cr4creMa 3a B'brpeueH
KoHTpoJr, KaKBaro pbKoBoAcrBoro onpeAe.lr xaro Heo6xo4ur'aa 3a ocurypflBaHe H3rorBsHero Ha

QunaHcoau orqerra, Kor4To He c'bA'bpxar cr,ulecrBeHu HenpaBHJrHx orrrnTaHns, He3aBHcLrMo

AaJra A'bnxat{H ce Ha H3MaMa HJ,IH fpeuIKa.

IIpz uaroreaue ua QunauconuR orrrer p'r,KoBoACTBoro HocI,I orroBopHocr 3a oIIeH.aBaHe

cnoco6nocrra ua <Dou4a Aa npoA'bJrlr{}r 4a Qynxqraourapa naro 4eficreaqo npeAnplrsrlre,
onosect.flsafixH, Kofaro roBa e [pHJIoxtIMo, B'r,npocu, cB'bp3aHx c npeAnoJloxeHHero 3a

4eficraaulo npeAnpvqrue ra aenoagsafixu cqeroBoAHara 6asa Ha ocHoBara Ha

npeArroJro)r{eHr{ero aa 4eficrnaqo rlpeAlpuqrr4e, ocBeH aKo p'bKoBoACTBoro He BL3HaMepflBa Aa
rrr4rBr1upa <Don4a ulu Aa npeycraHoBH 4e uocrra My, rzJru ano p'b(oBoACTBoro Ha flpaKTr.rna

HflMa Apyra aJrTepHaTaBa, ocBeH Aa nocT'LI1H no To3E HaqHH.

.Iluqara HaroBapeHu c o6qo ynpaBJreHr{e, HocflT orroBopHocr 3a oc,r,ulecrBrBaHero Ha HaA3op

ua4 npoqeca no rlr,rHaHcoBoro orquraue na rDou4a.

Orroropnocru Ha oAr{Topa 3a o4ura na QuuaHcoBr,rq orrrer

HauHTe qerl.t ca Aa no,lyqltM pa3yMHa crerreH Ha crrrypHocr orHocHo roBa AaJIr] r[uuaHcoeurr
oTqeT KaTo qflIo He c'bA'bpxa c'LUIecTBeHLI HenpaBar',rHr.r oTrrr.rTaHr4r, He3aBHCuMo AaJIH

A'bJ'rr{ar{H ce Ha H3MaMa Hnu rperxKa, v Aa v3AaAeM oAr.rropcKr4 4oraa4, xofiro Aa BK'trnqBa

Harxero oAHTopcrto MHeHr,re. Pasyunara creneH Ha ct fypHocr e Br.rcor<a creneH Ha cr{rypHocr, Ho

He e rapaHqlrr, qe oALIT, lr3B'bpueH B c'borBercrBr,re c M0C, ar.rnarn qe pa3rpr{Ba c'br{ecrBeHo
HenpaBLLlHo orrrrlTaHe, Kofaro raxoBa c'bt{ecrByBa. Henpaen,nnu orqtITaHH.a Morar Aa
B'b3Hr.r(Har B pe3yrrar Ha r.r3MaMa r.rJrr4 rperxKa H ce cqvrar 3a cbrrlecrBeHr,r, axo 6u r'aor,lo
pa3yMHo Aa ce oqarBa, qe re, caMocroflTeJrHo HJrr,r Karo c'bBnynHocr, 6uxa Morru Aa onaxar
BJltnr^ue Bbpxy rrxoHoMr,rqec(HTe peueHr.rq Ha norpe6urerure, B3eMaHH B'b3 ocHoBa Ha ro3H

Qauaucon orver.

Karo qacr or oAtITa B cborBercrBue c M0C, nrae u3[o.rr3BaMe npoQecuouaaHa [peqeHr(a r.r

aanaanalre npoQecHoHareH cr(errrlrqu3'bM rro BpeMe Ha rleJrr,rr o4nr. Hue ctulo raxa:

- u4eururluqapaMe H orIeHrIBaMe pHcKoBere or cbu{ecrBeHu HenpaBHJrHa o'r.rHTaHHrI Bt,B

QunaucoruR or.rer, He3aBucr4Mo Aa.[r't A'bltxaulu ce Ha t-r3MaMa r4,rr!r rperuxa, paspa6o'realre ra

r.r3rrr,JrHflBaMe oAuTopcKr.r IIp0rleAypH B oTroBop Ha Te3r.r pucl{oBe u nolyqaBaMe oAHTopcKH

Aoxa3arer'rcrBa, Kor4To Aa ca AocratbqHu H yMecrHH, 3a Aa ocuryp.rrr 6aaa aa Hauero
MHeHue. Pucx,rr 4a ne 6'r,4e pa3r{pnTo c'r,ulecrBeHo HerrpaBHJrHo orquTaHe, r(oero e

pe3yJrTaT oT H3MaMa/ e no-Br,rcox, oTKoJrKoTo pr{cxa oT c'brqecTBeHo HenpaBHJrHo oTqr.rTaHe,

KOeTO e pe3ynTar or rpeutxa, rt KaTo H3MaMaTa Mo?,{e Aa BK,rr}oqBa ra uo cnopaaylrrsaue,

Qa.rruurlaqupaHe, rrpeAHaMepeHu npo[ycKr.r, vt:sBr.er:ll.n 3a BatBe]I(AaHe Ha oAHTopa B

sa6ayx4euue, xaxro u npeHe6perBaHe HJrH eao6axaaqHe Ha e'brperrHr,rr r(oHTpoJr.

- rror,ryqaBaMe paa6upaue 3a B'brpeuHnf xoHTpor, HMauI orHoueHr{e K'r,M oAr,rra, 3a ,4a
paspa6oruu oAr.rropcKu rrpor(eAypa, Korlro Aa ca noAxoAflrql4 npu KoHKperHlrre
o6cto.flTe,'Ictsa, Ho He c IIeJI H3pa3.aBaHe Ha MHeHI,Ie orHocHo eQexrunuocrra Ha BbrperuHHr
xoHrpon ua <DoH4a.



- 
or{eHqBaMe yMecTHocTTa Ha H3rror',I3BaHLlTe cqeToBoAHr.r rroJrr4Tr,rKr4 }r pa3yMHocTTa Ha

cqeToBoAHHTe pkl6]/,v3v\errHrl oqeHr(r1 H cB'bp3aHHTe c T.flx onoBecTfBaHH.fl, HanpaBeHI,I oT
p'bKoBoAcrBoTo.

- AOCTr,rfaMe AO 3aK,rtrcqeHHe OTHOCHO yMeCTHOCTTa Ha Ir3nOr3BaHe OT CTpaHa Ha

p'br{oBoACTBoTo Ha cqeToBo,4HaTa 6a3a Ha ocHoBara Ha npeAnoJIo}I{eHI{eTo 3a AeficTBaxlo
npeAnpr.rflTHe r,r, Ha 6a3ara Ha noryqeHHTe oAlrTopcKH AoKa3are/'rcrBa, orHocHo roBa AaJrH e

HaJruqe cbr{ecTBeHa HecHrypHocT, oTHacflula ce Ao c'r,6vTt4t1 vrw ycltoBrrr, KoI4To 6Hxa

MOUrr.r Aa nopoAflT 3Haqr.rTeJrHH cr,MHeHufl orHocHo cnoco6HocTTa Ha @oHAa Aa npoAfbJlxa

Aa 0yHr{r{HoHr.ipa Karo AeficrBarqo npeAnparrne. Aro sue Aoc'r[rHeM Ao 3a(r]o.IeHae, qe e
HarHI{e ctlqecTBeHa HecllfypHocT, or Hac ce r{3l,tcl{Ba Aa npI,IB/'IeqeM BHIMaHI,Ie B

oAI4TopCKIlf CH AOK.[aA KT,M CB'bp3aHHTe C Ta3I'I HeCIrrypHoCT onoBeCTflBaHHfl B'bB

QunaucoauR orqer HrH B cry.rafi qe re3r, orroBecrfBaHu.a ca HeaAeKBarHH, Aa
uo4nrlnqupalte MHeHnero cn, Hauure 3aKrloqeHnq ce ocHoBaBar Ha oArzropcxrlre

AoKa3areJlcrBa, [oryqeHH Ao Aarara Ha oAHTopcr(Hfl HH Aor(JraA. Et4eulu cr,6vtufl, putpt

ycJroBr,rfl o6a.re Morar Aa cTaHaT flpHrrl.rHa <DoH4a 4a npeycraHoBr.r QyHxquoHupauero cu
Itaro Aefi cTBar{o npeAnpr.rsrr.re.

- 
or{eHqBaMe r{qrocTHoTo [peACTaBsHe, cTpyKTypa u cbA'bpxaHr.re Ha or.rHaHcoBHs oT.reT,

BKJrrotrr,rrerHo orroBecr.flBaHr.r.sra, H Aa 4 QuHancoanar orqer rrpeAcraBfl
OCHOBONOIA|AUTHTC 3A HETO CACJIKH I,I C'b6I4TI4'I NO HAIII,IH, KOfiTO IOCTH|A AOCTOBEPHO

rIpeAcraBqHe.

Hze xolryHunupaMe c Jrurlara , HaroBapeHu c o6qo ynpaB,,reHr4e , HapeA c ocraHaJrare B'bnpocrl,

nraHHpaHHfl o6xsar H BpeMe Ha H3n'bJIHeHHe Ha oAHTa H c'bulecrBeHr4Te KoHcrarar{u}r or oArrra,
BXJrrOqrrTeJrHo c'br{ecTBeHu HeAocTaTa,r{r, B'bB B'bTpetlrHHf KoHTpo.[, xozro a4euruQuqupar'.re
no BpeMe Ha Il38'bprrrBaHHf oT Hac oAHT.

6*.r:,*'a["i
\Je'{jityg1:YPP-''

lp. Be.raxo T'r,pnono

Y.n. ,,B'lapox4eHc(a ,, Na L A

fiara'.22 vapr 2022 roguua

,l/.?rz4
tJ Ay.T opi... l. :....... -/..

flEC, Maprapura l'lBaHoBa CraHega -PerHcrpHpaH oAHTop
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Договорен фонд „Аркус Динамичен“ 
Доклад за дейността 

31 декември 2021г. 

 

Настоящият Доклад за дейността на Договорен фонд „Аркус Динамичен“("Договорният 
фонд") представя коментар и анализ на годишния финансов отчет и друга съществена 
информация, относно финансовото състояние и резултатите от дейността на 
Дружеството за 2021г. 

Той е изготвен в съответствие с изискванията на Търговския закон и чл. 39 от Закона за 
счетоводството и чл.187д и чл.247 от Търговския закон. 

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

История на договорния фонд 
Договорен фонд „Аркус Динамичен” е колективна инвестиционна схема, организирана и 
управлявана от УД „Аркус Асет Мениджмънт“ АД съгласно Решение № 780-ДФ от 
22.10.2013 г. на КФН.  

ДФ „Аркус Динамичен“ е договорен фонд, 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 Динамичен” 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 
Динамичен” 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 Динамичен“ 
БУЛСТАТ 176605316 
Номер в КФН РГ-05-1591 
Решение на КФН № 780-ДФ/22.10.2013 
Разрешение (лиценз) № 140-ДФ/13.11.2013 
ISIN на дяловете на фонда BG9000016139 
Номинална стойност на един дял 10 (десет) лева 

 

С решение №158-ДФ/01.03.2022г. Комисия за Финансов Надзор е издала разрешение на 
“Аркус Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на ДФ “Аркус Динамичен“. Към момента на 
съставяне на настоящия доклад всички дялове на ДФ “Аркус Динамичен“ са обратно 
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Договорен фонд „Аркус Динамичен“ 
Доклад за дейността 

31 декември 2021г. 

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

Договорният фонд не е юридическо лице и в този смисъл няма органи на управление. 
Организирането и управлението на ДФ “Аркус Динамичен” 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 Динамичен”, Управляващото дружество действа от 
свое име, като посочва, че действа за сметка на ФОНДА.  

Управляващото дружество, за сметка  ДФ „Аркус Динамичен”, 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 Динамичен” е в гр. Пловдив, район 
Централен, бул. “Шести септември” № 152бизнес 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” № 152бизнес 
център „Легис“, офис 4-3А. 

Представяне на ДФ „Аркус Динамичен“ за периода 
Нетната стойност на активите на един дял към 31.12.2021г. е 10.5121лв. , а нетните 
активи на Фонда са 34 хил. лева. 
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Финансов резултат за 2021 г. 
Финансовият резултат на ДФ „Аркус Динамичен“  към 31 декември 2021 г. е печалба в 
размер на 285 хил. лева. Приходите на Фонда са финансови приходи в размер на 1 380 хил. 
лева, от които приходи от дивиденти - 29 хил. лева, приходи от операции с финансови 
активи - 931 хил. лева, положителни разлики от валутни операции - 354 хил. лева и 
приходи от лихви - 66 хил. лева. През 2021 г. финансовите разходи на Фонда са в размер 
на 1 094 хил.лева, от които отрицателните разлики от операции с финансови активи са 
743 хил. лева, отрицателни разлики от валутни операции - 272 хил. лева и други 
финансови разходи в размер на 79 хил. лева.  Възнаграждението за управление на 
Управляващото дружество съгласно правилата на Фонда е в размер на 61 хил. лева.  

Промени в цената на дяловете на ДФ „Аркус 
Динамичен“ 
Основен измерител на ефективността на управлението на ДФ „Аркус Динамичен“ е 
промяната на цената на дяловете на Фонда, изчислена на базата на нетната стойност на 
активите. През 2021 г. нетната стойност на активите на един дял се повиши от 9.7857 
към 31.12.2020г. до 10.5121 към 31.12.2021 г. 

 

 

 
 

31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

Нетна стойност на активите /в хил. лева/ 3,118 2,947 34 
Нетна стойност на активите за дял 10.3563 9.7857 10.5121 
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Очаквани рискове, свързани с инвестиционния 
портфейл и методи за тяхното управление 
Рисковите фактори, които оказват влияние върху инвестициите, управлявани от УД са: 

а) пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни 
изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и 
други. Компонентите на пазарния риск са: 

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

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

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

1. Историческа волатилност, измерена чрез стандартно отклонение;  

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

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

1. Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна 
по извънборсови сделки. 
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2. Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността  Договорен фонд „Аркус 
Динамичен” да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от 
контрагент на датата на сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени 
сделки към този контрагент. УД измерва този риск чрез стойността на всички 
неприключили сделки с една насрещна страна като процент от стойността на 
управлявания портфейл. Не се включват сделките сключени при условие на сетълмент 
DVP (доставка срещу плащане) и на пазари с  функциониращ клирингов механизъм. 

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

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

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

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

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

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

2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, КОИТО СА НАСТЪПИЛИ 
СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН 
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
С решение №158-ДФ/01.03.2022г. Комисия за Финансов Надзор е издала разрешение на 
“Аркус Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на ДФ “Аркус Динамичен“. Към момента на 
съставяне на настоящия доклад всички дялове на ДФ “Аркус Динамичен“ са обратно 
изкупени от УД. Към момента на съставяне на настоящия доклад е отнето разрешението 
на “Аркус Асет Мениджмънт” АД да организира и управлява ДФ “Аркус Динамичен“. 
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Към момента на съставяне на настоящия доклад не е приключило производството по 
ликвидация на ДФ “Аркус Динамичен“. Съгласно приетия План за ликвидация срокът за 
приключване е 1.7.2022г. 

3. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДОГОВОРНИЯ ФОНД 
През 2022г. ДФ Аркус Динчмичен ще бъде прекратен. 

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

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ 
ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 
Основният капитал на Фонда към 31 декември 2021 г. се състои от 3 182.5225 дяла с 
номинална стойност 10 лева. През 2021 г. Фондът не е емитирал дялове и е изкупил 
обратно 297 928.1488 дяла. 

Собственият капитал в размер на 34 хил. лева се състои от: 

• Основен капитал: 32 хил. лева 

• Натрупана печалба: 2 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 2021г. Управляващото дружество избра регистриран одитор Маргарита Станева с 
рег. номер 305 да извърши одит на годишния финансов отчет за 2021 година на ДФ Аркус 
Динамичен. Договорното възнаграждение възлиза на 300 лв. и представлява изцяло 
възнаграждение за независим финансов одит. 

6. ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ПОРТФЕЙЛА 
НА ФОНДА 

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

Класификацията на финансовите активи е извършена при спазването на следните две 
условия: 

А) Бизнес модела на управление на финансовите активи на Фонда и 

Б) Характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив. 

Целта на бизнес модела на управление на финансовите активи на Фонда е осигуряване на 
текуща ликвидност като се държат както за събиране на парични потоци , така и за 
продажба . 

Финансовите активи на Фонда са с поставена цел „ продажба „ и същите се отчитат по 
справедлива стойност през печалбата или загубата .   

Изискванията към класификацията и оценяването на МСФО 9  не оказват влияние върху 
Фонда , тъй като той продължава да отчита финансовите си активи по справедлива 
стойност , преди това отчитани пак по справедлива стойност съгласно МСС39.  

Котираните капиталови инвестиции, класифицарани  като финансови активи по 
справедлива стойност в печалбата или загубата към 31.12.2017 г. , се класифицират и 
оценяват като Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата , 
считано от 01 януари 2018 г.     

Първоначалното заприходяване на ценните книжа се извършва по тяхната цена на 
придобиване, която представлява договорената цена по сключената сделка. Всички други 
пряко свързани разходи, които не влизат в стойността на ценната книга, се отнасят 
директно по съответни разходни сметки. 

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

Отписването на ценните книжа от отчета за финансовото състояние става по тяхната 
балансова стойност към датата на сключване на сделката за продажба. Разликата между 
балансовата стойност и продажната им цена се отразява като финансов приход или 
разход от операции с ценни книжа.  

ДФ “Аркус Динамичен” извършва ежедневна преоценка на ценните книжа в портфейла си, 
включително книжата, които са в процес на сетълмент. Разликата от преоценката се 
отразява в текущия финансов резултат. 

Методите за оценка на активите на ДФ „Аркус Динамичен“ са дефинирани в Проспекта на 
фонда. 
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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 90% 

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

до 10 % 

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 10 % 

Други  допустими  от  закона  прехвърляеми  ценни  книжа  и  инструменти  
на паричния пазар, извън тези посочени в чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ до 10 % 

 

Някои от основните инвестиционни ограничения на Фонда са : 

• ФОНДЪТ не може да придобива повече от: 

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

б) 10 на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице; 

в) 25 на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема; 

г) 10 на сто от инструментите на паричния пазар, издадени от едно лице. 
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• ФОНДЪТ не може да придобива ценни (благородни) метали и сертификати 
върху тях. 

Фондът е спазил инвестиционните си ограничения 

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

Фондът не притежава финансови инструменти към 31.12.2021г. 

 

7. РИСКОВЕТЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С 
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

• Управление на финансовите рискове 

С цел адекватно управление на финансовите рискове УД е приело правила за оценка и 
управление на риска на ДФ „Аркус Динамичен“. 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 2020 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 

2 946 0 0 

Към 31 декември 2021    

Текущи задължения 1 0 0 

Общо финансови пасиви 1 0 0 

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

34 0 0 

 

• Пазарен риск  

Пазарният риск е системен риск, влияещ върху стойността на всички активи. Той се 
поражда от характеристиките на макроикономическата среда и от състоянието на 
капиталовия пазар в страната, действа извън дружеството-емитент и по принцип не 
може да бъде диверсифициран. Пазарният риск се състои от валутен, лихвен и друг 
ценови риск. Основните методи за ограничаване на системния риск и неговите отделни 
компоненти са събирането и обработването на информация за макроикономическата 
среда и на тази база прогнозиране и съобразяване на инвестиционната политика с 
очакваната динамика на тази среда. Всички инвестиции в ценни книжа могат да породят 
риск от загуба на капитал. Портфейлният мениджър управлява този риск чрез 
внимателен подбор на ценни книжа и други финансови инструменти в рамките на 
определени лимити. Ежедневно инвестиционният портфейл на Фонда се следи от 
портфейлния мениджър, а показателите за пазарен риск се следят от Звено „Управление 
на риска“ на УД. 

• Валутен риск 

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

 
Стойност към 
31.12.2021 г. 
в хил. лева 

% от актива 
Стойност към 
31.12.2020 г. 
в хил. лева 

% от актива 

Финансови активи, 
деноминирани в лева 

33 95.12% 531 18.01% 

Финансови активи, 
деноминирани в евро 1 2.41% 1463 49.64% 

Финансови активи, 1 2.47% 954 32.35% 
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деноминирани в 
долари 

Общо активи: 35 100% 2948 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: 

• 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 Динамичен“ през 2021 г. на седмична база е 2.99%. 

• Кредитен риск  

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

1. Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна 
по извънборсови сделки. 

2. Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността  Договорен фонд „Аркус 
Динамичен” да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от 
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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 2021 г. са спазени всички лимити, заложени в проспекта на дружеството, както и в 
правилата за управление на риска. 

8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ПРИЛОЖЕНИЕ №10 ОТ НАРЕДБА №2 от 17.09.2003г. 
1. Няма сключени съществени сделки. 
2.  Информация относно сделки със свързани лица: 

Сделки с Управляващо дружество Аркус Асет Мениджмънт 
АД в хил. лв. 31.12.2021г. 31.12.2020г. 

Начислени разходи за възнаграждението на Управляващото 
дружество  61 60 
Задължения към края на периода към Управляващото дружество 
за възнаграждение за управление  0 0.3 
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
Договорен Фонд „Аркус Динамичен” е колективна инвестиционна схема.  

Предметът на дейност на ДФ „Аркус Динамичен” 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 Динамичен” 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 BG9000016139. 

С решение №158-ДФ/01.03.2022г. Комисия за Финансов Надзор е издала разрешение на 
“Аркус Асет Мениджмънт” АД за прекратяване на ДФ “Аркус Динамичен“. Към момента на 
съставяне на настоящия доклад всички дялове на ДФ “Аркус Динамичен“ са обратно изкупени 
от УД. Към момента на съставяне на настоящия доклад е отнето разрешението на “Аркус Асет 
Мениджмънт” АД да организира и управлява ДФ “Аркус Динамичен“. 

Договорният фонд не е юридическо лице и в този смисъл няма органи на управление. 
Организирането и управлението на ДФ “Аркус Динамичен” 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 Динамичен”, 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 № 780-ДФ от 22.10.2013 г. на 
КФН. Публичното му предлагане на дяловете започна на 11.11.2013г. 

Управляващото дружество, за сметка  ДФ „Аркус Динамичен” 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 Динамичен”, 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 Динамичен”, 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 Динамичен” 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 Динамичен” е гр. Пловдив, район 
Централен, бул. “Шести септември” № 152, офис-център „Легис“ ет.4, офис 4-3А, където е и 
седалището на Управляващо дружество “Аркус Асет Мениджмънт” АД, което го организира и 
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управлява. Адресът за кореспонденция е гр. Пловдив, район Централен, бул. “Шести 
септември” № 152, офис-център „Легис“ ет.4, офис 4-3А. 

Годишният финансов отчет е одобрен от Съвета на директорите на Управляващо дружество 
“Аркус Асет Мениджмънт” АД, с Протокол от 18.03.2022 г. 

2.  ОПИСАНИЕ НА ПРИЛОЖИМАТА СЧЕТОВОДНА 
ПОЛИТИКА 

ОСНОВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

Договорен Фонд “Аркус Динамичен” организира текущата си счетоводна отчетност в 
съответствие с изискванията на българското счетоводно, данъчно и търговско 
законодателство и утвърдената от ръководството на Управляващото дружество счетоводна 
политика. 
Финансовият отчет е изготвен в хиляди лева, в съответствие с изискванията на 
Международните  счетоводни стандарти (МСС). Това са  стандартите , които са приети в 
съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 
19.07.2002 г. за прилагане на Международните  счетоводни стандарти. Към 31.12.2021г.  към 
тях се включват Международните  счетоводни стандарти, Международните  стандарти за 
финансова отчетност (МСФО), Тълкуванията  на Постоянния комитет за разяснения и 
Тълкуванията  на Комитета за разяснения на МСФО , както последващите изменения и 
бъдещите стандарти и тълкувания .  Съветът за  Международните  счетоводни стандарти 
преиздава ежегодно стандартите и разясненията към тях , които след формалното одобрение 
от  Европейския съюз са валидни за годината , за която са издадени . Голяма част от тях са 
неприложими за дейността на фонда поради  специфичните и значително по-сложните 
въпроси , които се третират в тях . Ръководството се е съобразило с всички тези счетоводни 
стандарти и разяснения към тях , които са приложими към неговата дейност и са приети 
официално за приложение от Европейския съюз към датата на изготвянето на настоящия 
финансов отчет.   
Активите и пасивите в чуждестранна валута се преизчисляват по валутни курсове на 
Българска Народна Банка АД: 

Курсове на БНБ към 31.12.2021г. Курсове на БНБ към 31.12.2020г. 
          1 EUR = 1.95583 BGN           1 EUR = 1.95583 BGN 
          1 USD = 1.72685 BGN           1 USD = 1.59386 BGN 

 

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

Фондът не е изготвил финансовия си отчет за 2021 г. на база действащо предприятие , а на 
ликвидационна база –справедлива –пазарна стойност , поради решение 158-ДФ от 01.03.2022 
г. на КФН за разрешение на УД „ Аркус Асет Мениджмънт „ АД за прекратяване дейността на 
ДФ „ Аркус Динамичен „. 

Фондът осъществява счетоводството си на основата на документалната обоснованост на 
стопанските операции и факти, като спазва изискванията за съставянето на документите 
съгласно действащото законодателство. 

Счетоводството на Фонда се води отделно от счетоводството на Управляващото го дружество 

Към дата на изготвяне на финансовия отчет няма позиции, засягащи активите, пасивите, 
собствения капитал, нетния доход или паричните потоци, които са необичайни поради своя 
характер, размер или честота на проявление. 

Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството на Управляващото 
дружество е направило преценка за способността на Фонда да продължи своята дейност като 
действащо предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще – през 
2022 г. ДФ „Аркус Динамичен„ ще бъде прекратен , във връзка с подадено Заявление , вх. № 
РГ-08-47-3 от 09.02.2022 г. от УД за искане за издаване на разрешение за прекратяване на ДФ „ 
Аркус Динамичен „ и издадено Решение №158-ДФ от 01.03.2022 г. на КФН за прекратяване на 
дейността на Фонда .   

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

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

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

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

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

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

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
Парични средства 

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

• Оценката на активите на договорния фонд се извършва съгласно 
Международните Счетоводни Стандарти по §1, т.6 от Допълнителните 
Разпоредби от Закона за счетоводството.  

• Оценката на активи на договорния фонд, наричана по-нататък 
"справедливата стойност", се извършва за всяка ценна книга, финансов 
инструмент и друг актив, включително и за първоначално признатите 
към датата на оценката.  

• Финансовите инструменти се вписват, съответно отписват от баланса на 
Фонда и започват да се оценят от датата на сделката.  

• При първоначално придобиване (признаване) на актив оценката се 
извършва по цена на неговото придобиване, включваща и разходите по 
сделката.  

• При последващо оценяване на актив оценката се извършва по 
съответния ред и начин, определен в настоящите правила.  

 
Справедливата стойност на финансовите инструменти от портфейла на схемата, при 
неактивен пазар, се определя като се използват техники за оценяване, които включват 
използване на цени от скорошни и справедливи пазарни сделки между информирани и 
желаещи страни, справка за текущата справедлива стойност на друг актив, който е в 
значителна степен еквивалентен, и общоприети методи. 
 
Текущи финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата  
 
Фондът класифицира финансовите активи  по справедлива стойност през печалбата или 
загубата. 
 
Първоначалното заприходяване на ценните книжа се извършва по тяхната цена на 
придобиване, която представлява договорената цена по сключената сделка. Всички други 
пряко свързани разходи, които не влизат в стойността на ценната книга, се отнасят директно 
по съответни разходни сметки. 
 
Договорният фонд  е възприел метод на отчитане на сделки с ценни книжа на датата на 
търгуване (дата на сделката). При този метод ценните книжа се записват (отписват) в 
баланса на Фонда на датата на сключването на сделката, а не на датата на прехвърляне на 
собствеността върху тях.  
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Отписването на ценните книжа от отчета за финансовото състояние става по тяхната 
балансова стойност към датата на сключване на сделката за продажба. Разликата между 
балансовата стойност и продажната им цена се отразява като финансов приход или разход от 
операции с ценни книжа.  
 
ДФ “Аркус Динамичен” извършва ежедневна преоценка на ценните книжа в портфейла си, 
включително книжата, които са в процес на сетълмент. Разликата от преоценката се отразява 
в текущия финансов резултат.  
 
Методите за оценка на активите на ДФ „Аркус Динамичен“ са дефинирани в Проспекта на 
фонда. 

Структура на активите на Договорния фонд 

 

Видове активи 

Относителен дял 
спрямо общите 
активи на Фонда 

Инструменти на паричния пазар до 90% 
Дългови  ценни  книжа,  в  това  число  дългови  ценни  книжа,  издадени  
и/или гарантирани от Република България, друга държава членка или от 
трета държава, общински облигации и други ценни книжа, издадени и/или 
гарантирани от местни органи на Република България, друга държава 
членка или трета държава, корпоративни облигации, ипотечни облигации и 
други дългови ценни книжа; 

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

до 90% 

Безсрочни или със срок до 12 месеца банкови депозити и влогове до 100% 
Акции и други дялови ценни книжа; 

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

до 90% 

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

до 10 % 

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 10 % 

Други  допустими  от  закона  прехвърляеми  ценни  книжа  и  инструменти  
на паричния пазар, извън тези посочени в чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ до 10 % 

 



 

13 
 

Договорен фонд „Аркус Динамичен“ 
Годишен финансов отчет 

31 декември 2021г. 

Някои от основните инвестиционни ограничения на Фонда са : 

• ФОНДЪТ не може да придобива повече от: 

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

б) 10 на сто от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно лице; 

в) 25 на сто от дяловете на една колективна инвестиционна схема; 

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

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

Всички тези ограничения са спазени от Фонда. 

Краткосрочни вземания 

Оценяването на краткосрочните вземания без определен лихвен процент или доход  и 
краткосрочните вземания с определен лихвен процент или доход се извършва по 
себестойност. 

Методика за обезценка на вземания по дългови книжа, свързани с лихвени плащания 
при просрочие  

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

СОБСТВЕН КАПИТАЛ 
Собственият капитал на Фонда се формира от: 

- основен капитал; 
- резерв; 
- финансов резултат; 

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

ДФ „Аркус Динамичен” отчита основния си капитал по номинална стойност на издадените и 
регистрирани дялове.  

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

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

РАЗХОДИ 
Всички разходи се признават в периода на възникване в отчета за всеобхватния доход. 

Финансовите разходи са: 

- разходи от операции с финансови активи (отрицателната разлика между 
преоценената стойност и продажната цена на финансовия инструмент); 

- разходи от последваща оценка на финансови активи (отрицателна разлика от 
промени в оценката на финансовите инструменти);  

- загуби от обезценка (разликата между балансовата стойност и настоящата 
стойност на очакваните бъдещи парични потоци); 

- платени комисионни по сделки с ценни книжа;  
- разходи, свързани с  валутни операции;  
- банкови такси за парични преводи и поддържане на банкови сметки. 
- възнаграждения на банката депозитар и управляващото дружество, 

Нефинансовите разходи са: 
- външни услуги, включващи такси към Комисия за финансов надзор (КФН), 

Централен депозитар (ЦД),възнаграждение на одитор;  

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

 Основните приходи на ДФ „Аркус Динамичен” са: 

- положителна разлика от операции с финансови активи (положителната разлика 
между преоценената стойност и продажната цена на финансовия инструмент); 

- последваща оценка на активи (положителната разлика от промени в оценката на 
финансовите инструменти); 

- приходи от дивиденти;  
- приходи от лихви по срочни и безсрочни депозити;  
- приходи от лихви по дългови финансови инструменти; 
- приходи свързани с валутни операции (положителни разлики от промяна на 

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

ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ 
Към датата на отчета, Фонда няма признати провизии, условни активи и условни пасиви. 

 

4. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА 
ФИНАНСОВОТО СИСТОЯНИЕ 

4.1. Текущи финансови активи, отчитани по справедлива 
стойност в печалбата или загубата 
Към 31.12.2021г. Фондът не притежава финансови активи различни от парични средства. 

4.2. Парични средства 

  Към 31.12.2021г. % от 
актива Към 31.12.2020г. % от 

актива 

Парични средства по разплащателни 
сметки в лева 33 95.12% 44 1.51% 
Парични средства по разплащателни 
сметки в евро 1 2.41% 330 11.18% 
Парични средства по разплащателни 
сметки в долари 1 2.41% 885 30.02% 

     
Общо парични средства: 35 99.94% 1259 42.72% 

 

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

Наличните към 31.12.2021г. парични средства и паричните еквиваленти са по сметки на 
Фонда в УниКредит Булбанк АД .  

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

УниКредит Булбанк АД  

Дългосрочен рейтинг     - ВВB 

Краткосрочен рейтинг    - F2 

Перспектива       - стабилна 

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

4.3. Текущи пасиви  
 Текущи пасиви 31.12.2021г. 31.12.2020г 

Задължения към Управляващото дружество 0 1 
Задължения към банка депозитар 1 1 

Общо текущи пасиви: 1 2 
 

4.4. Собствен капитал 
Основният капитал на ДФ „Аркус Динамичен” към 31.12.2021г. е разпределен в 3 182.522 бр. 
дяла, с номинална стойност 10 лв. всеки един. Капиталът е изцяло внесен. 

  Брой дялове Номинална 
стойност 

  31.12.2021г. 
Брой дялове в обращение в 
началото на отчетния период 301111 10 
Емитирани дялове 0 10 
Обратно изкупени дялове 297928 10 
Общ брой дялове в обращение 
към края на отчетния период 3 183 10 
Нетната стойност на един дял е 
потвърдена от банката депозитар 
към последния ден за 
калкулиране и публикуване на 
НСА за отчетния период Към 30.12.2021г. 
Нетна стойност на един дял 10.5398 лв. 
Нетна стойност на един дял Към 31.12.2020г. 

10.5121 лв.  
 

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

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

ДФ “Аркус Динамичен” приключва финансовата 2021г. със печлба в размер на 285 хил. лв. 

5. ПОЯСНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТЧЕТА ЗА 
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД 

5.1. Приходи 
Приходи от лихви  31.12.2021г.  31.12.2020г. 

Лихви по дългови финансови 
инструменти 

 66 100 

Общо приходи от лихви:  66 100 

 

5.2. Финансови разходи 
Други финансови разходи  31.12.2021г.  31.12.2020г. 

Такси към управляващото дружество  (61)  (60) 
Такси към банка-депозитар      (13)      (13) 
Такси към инвестиционен посредник (4) (1) 
Банкови такси и комисионни (1) 0 

Общо други финансови разходи: (79) (74) 
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Таксата за управление на управляващото дружество се определя като процент от средната 
годишна нетна стойност на активите на Фонда, начислява се ежедневно и се изравнява в края 
на годината. 
Tаксата за управление на Управляващото дружество e 2%. 

5.3. Нефинансови разходи 
Разходи за външни услуги  31.12.2021г.  31.12.2020г. 

Такси към централен депозитар  (0.7) (0.7) 
Разходи за одит (0.7) (0.7) 
Общо разходи за външни услуги: (1.4) (1.4) 

 

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

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи  31.12.2021г.  31.12.2020г. 
Продажба на финансови активи 2294 1178 

общо постъпления: 2294 1178 
Покупка на финансови активи (274) (373) 

общо плащания: (274) (373) 
 

7. СВЪРЗАНИ ЛИЦА 
Свързаните лица с ДФ „Аркус Динамичен” са: 

- Управляващо дружество „Аркус Асет Мениджмънт” АД – управленски контрол. 
- Дочо Георгиев Караиванов, като мажоритарен акционер в УД „Аркус Асет 

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

Сделки с Управляващо дружество Аркус Асет Мениджмънт 
АД в хил. лв.  31.12.2021г.  31.12.2020г. 

Начислени разходи за възнаграждението на Управляващото 
дружество  61 60 
Задължения към края на периода към Управляващото дружество 
за възнаграждение за управление  0 1 

Сделки с Уникредит Булбанк АД в лв.  31.12.2021г.  31.12.2020г. 
Разходи по договор за изпълнение на инвестиционни 
нареждания 4 0.5 
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Разходи по договор за услуги като банка-депозитар 13 13 
Задължения към края на периода към банка-депозитар  1 1 

 

8. РИСКОВЕТЕ, КОИТО СА СВЪРЗАНИ С 
ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ 

• Управление на финансовите рискове 

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

• Ликвиден риск 

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

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

Към 31 декември 2020 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 

2 946 0 0 

Към 31 декември 2021    

Текущи задължения 1 0 0 
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Общо финансови пасиви 1 0 0 

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

34 0 0 

 

• Пазарен риск  

Пазарният риск е системен риск, влияещ върху стойността на всички активи. Той се поражда 
от характеристиките на макроикономическата среда и от състоянието на капиталовия пазар 
в страната, действа извън дружеството-емитент и по принцип не може да бъде 
диверсифициран. Пазарният риск се състои от валутен, лихвен и друг ценови риск. Основните 
методи за ограничаване на системния риск и неговите отделни компоненти са събирането и 
обработването на информация за макроикономическата среда и на тази база прогнозиране и 
съобразяване на инвестиционната политика с очакваната динамика на тази среда. Всички 
инвестиции в ценни книжа могат да породят риск от загуба на капитал. Портфейлният 
мениджър управлява този риск чрез внимателен подбор на ценни книжа и други финансови 
инструменти в рамките на определени лимити. Ежедневно инвестиционният портфейл на 
Фонда се следи от портфейлния мениджър, а показателите за пазарен риск се следят от Звено 
„Управление на риска“ на УД. 

• Валутен риск 

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

 
Стойност към 
31.12.2021 г. 
в хил. лева 

% от актива 
Стойност към 
31.12.2020 г. 
в хил. лева 

% от актива 

Финансови активи, 
деноминирани в лева 

33 95.12% 531 18.01% 

Финансови активи, 
деноминирани в евро 

1 2.41% 1463 49.64% 

Финансови активи, 
деноминирани в 
долари 

1 2.47% 954 32.35% 

Общо активи: 35 100% 2948 100% 
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• Лихвен риск  

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

• 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 Динамичен“ през 2021г. на седмична база е 2.99%. 

• Кредитен риск  

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

1. Контрагентен риск е рискът от неизпълнение на задълженията от насрещната страна по 
извънборсови сделки. 

2. Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността  Договорен фонд „Аркус Динамичен” 
да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от контрагент на 
датата на сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени сделки към този 
контрагент. УД измерва този риск чрез стойността на всички неприключили сделки с една 
насрещна страна като процент от стойността на управлявания портфейл. Не се включват 
сделките сключени при условие на сетълмент DVP (доставка срещу плащане) и на пазари с  
функциониращ клирингов механизъм. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, т.6 

от 

НАРЕДБА 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на 
колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, 
националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи 

алтернативни инвестиционни фондове 

за периода 01 януари 2021 – 31 декември 2021г. 

 

1. Информация относно Политиката за възнагражденията на Управляващо дружество 
„Аркус Асет Мениджмънт“ АД 

1.1. Общият размер на възнагражденията за финансовата година с разбивка по 
постоянни и променливи възнаграждения, изплатени от управляващото дружество на 
неговите служители, броят на получателите и когато е приложимо, всички  суми, 
изплатени пряко от самата колективна инвестиционна схема, включително такса за 
постигнати резултати. 

 2021 
Общ размер на възнаграждението, изплатено от УД на служителите 59 176.07 

постоянни 59 176.07 
променливи - 

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

1.2. Общата сума на възнагражденията с разбивка по категориите служители или други 
членове на персонала съгласно чл. 108, ал. 1 ЗДКИСДПКИ 

Висш ръководен персонал 18462.40 
Служители, чиято дейност е свързана с поемането на рискове 25992.29 
Служители, изпълняващи контролни функции 34159.90 
Всички служители, чиито възнаграждения са съизмерими с 
възнагражденията на служителите по т.1 и 2 и чиито дейности оказват 
съществено влияние върху рисковия профил на Управляващото 
дружество 

- 

Други лица, чиито професионални дейности имат съществено влияние 
върху рисковия профил на Управляващото дружество 

- 
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1.3. Описание на начините на изчисление на възнагражденията и облагите 

Постоянното възнаграждение следва логиката и правилата на минималния осигурителен 
доход и минималните осигурителни прагове по основни икономически дейности и 
квалификационни групи професии.  Постоянното възнаграждение представлява плащания 
или стимули, които не отчитат критериите за оценка на изпълнението на дейността.  
Постоянното възнаграждение съответства на вида на предоставяните професионални услуги, 
нивото на образование и допълнителни квалификации на служителя, заеманото ниво в 
корпоративната структура, професионалния опит и наложените ограничения (забрана за 
извършване на определена дейност или съвместяване на функции и длъжности по 
допълнително правоотношение)  
 
В постоянното възнаграждение се включва:  
а) Основната работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и 
прилаганата система за заплащане на труда.  
б) Допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредба или 
друг нормативен акт.  
в) Други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт и невключени в б. а) и б).  
 

Променливото възнаграждение се изчислява на база на постигнатите финансови резултати 
за период от три години. Целта на тази срочност е във връзка с отчитане на икономическия 
цикъл и поетите от управляващото дружество рискове. Метода на изчисление включва също 
корекции за всички видове текущи и бъдещи рискове, цената на капитала и наличието на 
ликвидност. Общият размер на променливото възнаграждение не трябва да ограничава 
способността на управляващото дружество да поддържа и подобрява капиталовата си база.  

Променливото възнаграждение се изчислява общо по звена. В последствие то се разпределя 
по лица в звената на база на финансови и нефинансови критерии (в т.ч. спазване на трудовата 
дисциплина).  

При изчисляването на променливите възнаграждения, изплащани в непарични еквиваленти, 
се прилагат методите на остойносттяване указани в Закона за данъка върху доходите на 
физическите лица. Променливото възнаграждение не се изплаща, чрез инструменти които 
позволяват заобикалянето на правилата на ЗДКИСДПКИ, Наредба № 44 и други приложими 
във връзка с дейността на УД нормативни актове.  

При сключване на нов договор със служител, се допуска гарантиране на променливото 
възнаграждение само за първата година от действие на договора.  

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

При изплащането на променливото възнаграждение се спазава правилото за незастрашаване 
на стабилността на управляващото дружество и неговото финансово състояние, а също и 
резултатите както от неговата дейност, така и от дейността на звеното и съответния 
служител. При отрицателен финансов резултат променливи възнаграждения не се 
предвиждат.  




