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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА № 44   
ОТНОСНО ЦЕЛИТЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ НОВИ АКЦИИ” ЗА 2014 ГОДИНА 

 

При направеният преглед на действащите Правила за управление на риска в ДФ СКАЙ Нови Акции 
(Фонда) за 2014 година са направени следните констатации:  

1. Във връзка политиките и процедурите по управление на различните видове риск и действащата 
организационна структура на управляващото дружество: 

 Организационните мерки, процедури и техники по управление на риска са съобразени с 

естеството, мащаба и сложността на дейността на управляващото дружество и на 

управляваната от него колективна инвестиционна схема и съответстват на рисковия профил 

на колективната инвестиционна схема. 

 Управляващото дружество установява адекватно документирани организационни мерки, 

процеси и техники за измерване на рисковете, които гарантират, че рисковете, свързани с 

всяка позиция и нейното влияние върху общия рисков профил, са правилно измерени въз 

основа на точни и надеждни данни.  

 Управляващото дружество установява, прилага и поддържа подходящи процедури, които 

осигуряват предприемането на навременни коригиращи действия в най-добрия интерес на 

притежателите на дялове, в случай на настъпване на предвиждани/предвидими нарушения 

на системата за вътрешните рискови лимити.  

 Управляващото дружество прилага адекватни системи за навременното идентифициране и 

управление на различните видове риск, като от се оттделя особено значение на процедурите 

за управление на рисковете, механизмите за поддържането им в приемливи граници, 

оптимална ликвидност и диверсификация на портфейла.  

 Дейността по управлението на рисковете се извършва ежедневно от управляващото 

дружество, като се спазват всички нормативни изисквания и вътрешните правила за 

управление на риска.  

 При оценката на риска се прилагат подходящи измерители, като стойностите им се 

анализират и се следят ограниченията и действащите лимити.  

 Управлението на риска във Фонда, се подчинява на принципа на централизираността и е 

структурирано според нивата на компетенции както следва:  

 Съвет на директорите – определя допустимите нива на риск в рамките на възприетата 
стратегия за развитие; 

 Изпълнителни директори – контролират процеса на одобрение и прилагане на адекватни 
политики и процедури в рамките на приетата стратегия за управление на риска; 

 Отдел „Анализ и управление на риска” – извършва оперативно дейността по измерване, 
мониторинг, управление и контрол на рисковете при управлението на портфейла на Фонда. 
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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

2. По отношение на основните рискове, на които е изложен Фондът:  

Пазарен риск – възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни изменения в цените 

на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други.  

Основен риск за дейността на Фонда е понижаване на пазарните цени на притежаваните 

финансови инструменти. Към 31.12.2014 г. инвестициите в акции, дялове и търгуеми права са 84.24% 

от активите на Фонда. Понижаване на цените на акциите води до отчитане на преоценъчни загуби и 

съответното намаляване на нетната стойност на активите. Стремежът на УД „СКАЙ Управление на 

активи” АД е портфейлът на ДФ „СКАЙ Нови Акции” да бъде достатъчно добре диверсифициран по 

държави, компании, отрасли и валути така, че основният риск, който да се носи, да е пазарният риск 

на региона като цяло и да се минимизира специфичното влияние на отделните компании. Въпреки 

че влиянието на отделните страни остава силно, стремежът е инвестицията в никоя отделна държава 

и съответно политическите и макроикономическите рискове, присъщи само на нея, да не влияят 

прекалено силно на резултатите на Фонда. 

 

Риск на портфейла - стандартното отклонение на цената на един дял от фонда измерен на седмична база за 
една година – 9.80% 

Стандартно отклонение  на индексите 

  

стандартно 
отклонение 
SOFIX 

стандартно 
отклонение 
BETC 

стандартно 
отклонение 
BELEX15 

стандартно 
отклонение 
CROBEX 

стандартно 
отклонение 
ISE100 

31/12/2014 18.71% 12.24% 9.40% 8.39% 21.89% 
 

Корелация между индексите 

  SOFIX BETC BELEX15 CROBEX ISE100 

SOFIX 1 0.198 0.036 -0.049 0.089 

BETXT   1.000 -0.336 0.076 0.185 

BELEX15     1.000 0.117 0.085 

CROBEX       1.000 -0.168 

ISE100         1.000 

 

Ценови риск 

Основния ценови риск, на който е изложен Фондът, е свързан с инвестициите в капиталови ценни книжа. 
Справедливата стойност на тези финансови инструменти се влияе от промени в пазарните равнища на 
съответните ценни книжа, което от своя страна рефлектира върху доходността на Фонда. 

Управляващото дружество измерва ценовия риск, свързан с инвестиции в акции, чрез стандартното отклонение 
на избраните индекси на регулирания пазар, на който се търгуват конкретните акции. 
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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

Данни за стандартното отклонение на цената на 1 дял на ДФ „СКАЙ Нови Акции” и на индексите на пазарите, 
на които Фондът инвестира: 

Индекс 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

         

SOFIX 6.2% 13.46% 16.66% 16.66% 15.90% 32.76% 41.64% 21.46% 

BETC 6.3% 11.31% 17.10% 15.82% 25.31% 38.33% 41.97% 22.69% 

BELEX15 19.5% 12.30% 16.23% 19.61% 18.08% 46.25% 48.74% 28.15% 

CROBEX -2.7% 9.32% 10.93% 18.66% 15.64% 33.18% 42.55% 19.13% 

ISE100 26.4% 28.96% 17.01% 24.87% 23.70% 35.95% 45.10% 24.21% 

ДФ „СКАЙ Нови Акции” 9.72% 12.03% 7.62% 16.66% 11.27% 16.09% 22.33% 13.79% 

От представените данни се вижда, че стандартното отклонение на цената на ДФ „СКАЙ Нови Акции”, като 
измерител на риска, е по-ниско от това на всеки един пазарен индекс поотделно. 

 

 

Другият основен пазарен риск е валутният, тъй като 62.2 % от активите са вложени в акции, 

търгуващи се във валути, различни от лев и евро. Основният инструмент за намаляване на валутния 

риск е диверсификацията на портфейла по страни и съответно валути, като към 31.12.2014 г. 

инвестициите в никоя валута, различна от лев и евро, не надвишава 35% от активите на Фонда. 

Въпреки това, остава рискът за едновременна обезценка на няколко или всички валути, в които 

Фондът е инвестирал, към еврото. Най-голяма е експозицията на фонда към турската лира – 29.10% 

от активите му. 

 

Чуждестранните транзакции на Фонда през 2014 г. са деноминирани в хърватски куни, румънски леи, 

сръбски динари, турски лири и евро. Към датата на приемане на отчета България продължава да има 

фиксиран курс към еврото, което премахва валутния риск за инвестираните в деноминирани в евро 

активи. Такъв риск би възникнал при промяна на нормативно определения курс 1 евро към 1.95583 

лв.  

Заключителни курсове на някои валути към 30.12.2014 г. 

Евро EUR 1.95583 

Хърватска куна  HRK 0.255337 

Нова румънска лея RON 0.436112 

Сръбски динар RSD 0.016169457 

Нова турска лира TRY 0.684168 
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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в чуждестранна валута и са преизчислени в български 
лева към датата на отчета, са както следва:  

 2014 2013 

 ’000 лв ’000 лв 

   

Пазарна стойност   

Финансови активи, деноминирани в евро 2012 222 

Финансови активи, деноминирани в сръбски динари 382 239 

Финансови активи, деноминирани в румънски леи 2274 1 923 

Финансови активи, деноминирани в хърватски куни 275 355 

Финансови активи, деноминирани в турски лири 2575 1 758 

 7518 4 497 

 

Стандартно отклонение на отделните валути - Изчислено на седмична база за една година назад 

  
стандартно 

отклонение HRK 
стандартно 

отклонение RON 
стандартно 

отклонение RSD 
стандартно 

отклонение TRY 

31/12/2014 1.04% 2.35% 1.81% 8.89% 

Корелация между изменението на валутите 

  HRK RON RSD TRY 

HRK 1.00 0.47 0.62 0.03 

RON   1.00 -0.18 0.73 

RSD     1.00 -0.60 

TRY       1.00 

 
Лихвеният риск, на който е изложен ДФ „СКАЙ Нови Акции”, е до голяма степен ограничен поради 
относително ниския процент на инвестираните в депозити средства. Предвижданията на УД „СКАЙ Управление 
на активи” АД са, че в краткосрочен и средносрочен план е възможно да бъде извършено намаление на 
лихвените равнища. 
Фондът не използва кредитно финансиране за дейността си, поради което пасивите на Фонда не са изложени 
на лихвен риск. 
Приходите от лихви заемат 0.25 % от приходите за отчетния период. 
Към края на 2014 г. Фондът не притежава облигации и не е търгувал с облигации през отчетния период. 
С цел поддържане на висока ликвидност, 15.75 % от активите на Фонда са в парични инструменти (пари по 
разплащателна сметка и депозити). 
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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

Делът на начислените лихви спрямо общите приходи са представени в следващата таблица: 

 2014 2013 

 % % 

Разплащателни сметки 0.22 0.15 

Депозити 0.03 0.26 

Ликвиден риск – възможността от загуби от наложителни продажби на активи при неблагоприятни 

пазарни условия за посрещане на неочаквано възникнали краткосрочни задължения. Управляващото 

дружество управлява ликвидния риск чрез вътрешна система за ежедневно наблюдение и 

управление на ликвидността, поддържане на достатъчна наличност от парични средства съобразно 

структурата на активите и пасивите, за да може безпроблемно да осигури необходимите средства с 

цел удовлетворяване на искания за обратно изкупуване от страна на инвеститорите.  

Управляващото дружество и Фондът следват задълженията за ликвидност, произтичащи от Наредба 

44 /01.11.2011   г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните 

фондове на Комисията за финансов надзор и изискванията на Закона за дейността на колективните 

инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, за минималните ликвидни 

средства, с които Фондът трябва постоянно да разполага.  

Намаление на ликвидността е възможно при подаване на много на брой и/или в голям размер 

поръчки за обратно изкупуване на дялове, като този риск намалява с увеличение на броя на 

притежателите на дялове. 

За да се избегнат ликвидни проблеми, се извършва контрол и оценка на ликвидността и паричните 

потоци на Фонда, като се предприемат и активни действия като поддържане на безсрочни и 

краткосрочни депозити до 3 месеца. 

Върху ликвидността на Фонда се извършва ежедневно наблюдение. При констатиране на ликвидни 

проблеми е изградена процедура по уведомяване на заинтересованите лица –лицето отговорно за 

управлението на риска, инвестиционния консултант, съвета на директорите. 

През отчетния период Фонда е поддържал ликвидни средства, значително надвишаващи 

краткосрочните задължения, и в размер осигурявящ високо ниво на ликвидност. 

От започване на дейността на Фонда не е отчетен недостиг на ликвидни средства или затруднения 

при покриване на задълженията му. 

През отчетния период Фондът не е ползвал външни източници за осигуряване на ликвидни средства, 

като е изпълнявал своите текущи задължения в срок. 

 

Кредитен риск – възможността за 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. 

ДФ „СКАЙ Нови Акции” не инвестира в дългови ценни книжа и поради това не е изложен на 

инвестиционен кредитен риск.  
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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

По отношение управлението на контрагентен и сетълмент риск Управляващото дружество 

периодично разглежда избора на лицата, на които е възложено сключването на сделки с ценни 

книжа, като отчита техните професионални качества и пазарна репутация. Рискът, възникващ от 

възможността Фондът да не получи насрещни парични средства или финансови инструменти от 

контрагент на датата на сетълмент, е минимален, тъй като на пазарите, където Фондът оперира, 

условията на сетълмент са „доставка срещу плащане”. 

Излагането на Фонда на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите 
активи, признати към датата на отчета, както е посочено по-долу: 

 

                                                                                    2014 2013 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

   

Групи финансови активи (балансови стойности)   

Финансови активи държани за търгуване 7 461 5 719 

Търговски и други вземания - 11 

Пари и парични еквиваленти 1 395 723 

 8 856 6 453 

 

Фондът няма обезпечения, държани като гаранция за финансовите си актив 

 

Операционен риск – 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. 

С цел намаление на рисковете, произтичащи от оперативни събития, Управляващото дружество 

прилага политики, правила и процедури, които се базират на изисквания, залегнали в българското и 

европейското законодателство и добрите търговски практики.  

 

Риск от концентрация – възможността от загуба поради неправилна диверсификация на експозиции 

към клиенти, групи свързани клиенти, клиенти от един и същ икономически отрасъл или географска 

област, което може да причини значителни загуби. Управляващото дружество спазва 

инвестиционните ограничения на Фонда, произтичащи от нормативната уредба и залегнали в 

правилата на ДФ „СКАЙ Нови Акции”. Управляващото дружество има изградена система за 

наблюдение и контрол на големите експозиции спрямо една емисия, емитент или държава. Не е 

допускано повишаване на риска от концентрация. 
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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

Портфейл по индивиуални позиции  

 31.12.2014 

Дружество Брой ценни книжа Цена за брой1 
Балансова 
стойност в лв 

Процент от 
активите 

Акции България     

София Комерс -заложни 
къщи АД 

4812 5.28 25398 0.29% 

Софарма АД - София 81992 3.88 318293 3.59% 

М и С ХИДРАВЛИК АД 11490 5.34 61345 0.69% 

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ 
АД  

9766 0.50 4883 0.06% 

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ  282929 0.69 195221 2.20% 

Монбат АД 20000 8.55 171000 1.93% 

Албена инвест холдинг 5317 6.50 34550 0.39% 

Химимпорт АД  42568 1.73 73515 0.83% 

ГЛОБЕКС ИСТЕЙТ ФОНД 
АДСИЦ  

149450 0.00 149 0.00% 

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЪЛГАРИЯ АД 

600 142.12 85273 0.96% 

Индустриален Холдинг 
България АД 

23333 1.15 26833 0.30% 

ИД Елана високодоходен 
фонд 

3316 96.57 320221 3.62% 

Общо:   1316681 14.87% 

АКЦИИ ХЪРВАТСКА     

KONCHAR 
ELECTROINDUSTRIJA D.D. 

844 689.00 148483 1.68% 

KONCHAR TRANSFORMATORI  412 1129.98 118873 1.34% 

Duro Dakovic holding 1000 32.95 8413 0.10% 

Atlanska Plovitba D.D. 
DUBROVNIK 

730 308.50 57503 0.65% 

Adris P-A 560 340.00 48616 0.55% 

Общо:   381888 4.31% 

http://www.skyfunds.bg/
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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

АКЦИИ РУМЪНИЯ     

CNTEE TRANSELECTRICA SA 29275 29.27 373695 4.22% 

Petrom Bucuresti  3000000 0.41 533801 6.03% 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. 
 

5000 35.36 77105 0.87% 

SIF OLTENIA CRAIOVA 335000 1.67 243983 2.76% 

SIF Transilvania /SIF 3/ 400000 0.25 42948 0.48% 

SIF MOLDOVA BACAU  234000 1.59 162362 1.83% 

SIF Banat Crisana /SIF 1/ 250000 1.30 142063 1.60% 

SNO - Santierul Naval Orsova 17700 2.80 21614 0.24% 

Farmaceutica Remedia SA 104000 0.23 10613 0.12% 

SC FONDUL PROPRIETATEA SA 
- BUCURESTI /FP/ 

1466649 0.90 573102 6.47% 

BRD-Groupe Societe Generale 
Bucuresti  

24420 8.75 93186 1.05% 

ОБЩО   2274473 25.68% 

АКЦИИ СЪРБИЯ     

Veterinarski zavod AD 3017 660.00 32197 0.36% 

Novosadski sajam a.d. Novi 
Sad 

1745 370.00 10440 0.12% 

NIS AD NOVI SAD 3881 775.00 48634 0.55% 

RTC LUKA LEGET A.D. 223 3098.39 11172 0.13% 

KOMERCIJALNA BANKA AD 
BEOGRAD 

210 2201.00 7474 0.08% 

ALFA PLAM a.d. Vranje 266 19047.00 81923 0.93% 

AIK BANKA a.d. Niš 2774 1845.00 82756 0.93% 

Agrobanka a.d. Beograd 132 0.01 0 0.00% 

Общо   274595 3.10% 

http://www.skyfunds.bg/
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ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ 

АКЦИИ ТУРЦИЯ     

TURK TRAKTOR  6500 76.85 341759 3.86% 

TAV HAVALİMANLARI  33000 19.10 431231 4.87% 

MIGROS  6000 22.75 93389 1.05% 

Enka Insaat Ve Sanayi AS 22397 5.28 80907 0.91% 

YAPI VE KREDI BANKASI 63000 4.89 210772 2.38% 

Turkcell 15000 14.30 146754 1.66% 

Haci Omer Sabanci Holding 16888 10.15 117275 1.32% 

KOC HOLDING 34755 12.40 294850 3.33% 

İŞ BANKASI (C)  33800 6.74 155862 1.76% 

T. GARANTI BANKASI  42500 9.42 273907 3.09% 

EREĞLİ DEMİR CELİK                                                                       
/EREGL 

62000 4.46 189186 2.14% 

Arcelik                                                                 
/ARCLK.E 

21000 15.00 215513 2.43% 

AK ENERJI SHS 26457 1.28 23169 0.26% 

Общо   2574574 29.07% 

KRKA DD 
 

5475 59.60 638207 7.21% 

Общо:   7460418 84.24% 
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