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ДФ СКАЙ ФИНАНСИ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА № 44   

ОТНОСНО ЦЕЛИТЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ФИНАНСИ” ЗА 2014 ГОДИНА 

 

При направеният преглед на действащите Правила за управление на риска в ДФ СКАЙ Финанси (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 ФИНАНСИ 

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

Секторен  риск – един от основните рискове, влияещ на цената на Фонда. Тъй като инвестициите на Фонда са 
насочени единствено към финансовия сектор, то и всички рискове, които засягат този сектор в световен, 
регионален и национален мащаб, влияят  на представянето на Фонда. Примери за подобни рискове са промяна 
на паричната политика на основните световни централни банки, като Федералния резерв на САЩ, 
Европейската централна банка и Японската централна банка, както и ликвидни проблеми на големи участници 
на паричните или кредитните пазари. Поради значителната свързаност на финансовите пазари, смущенията от 
един пазар се пренасят и на останалите, като лаговете за оценка на конкретното влияние на подобни външни 
влияния върху националните пазари могат да продължат повече от един отчетен период. 

Пазарен риск - основен риск за дейността на Фонда е понижаването на пазарните цени на притежаваните 
финансови инструменти. Към 31.12.2014 г. инвестициите във финансови инструменти са  83.2 % от активите на 
Фонда. Понижаването на пазарните цени на акциите води до отчитане на преоценъчни загуби и съответното 
намаляване на нетната стойност на активите на Фонда. Стремежът на УД „СКАЙ Управление на активи” АД е 
портфейлът на ДФ „СКАЙ Финанси” да бъде достатъчно добре диверсифициран по държави, компании и валута 
така, че основният риск, който да се носи, да е пазарният риск на отрасъла 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. В същото време рискът 
от общи фактори, влияещи както на региона като цяло, така и на специфични фактори, влияещи на финансовите 
компании, и комбинирано въздействие на няколко различни фактора по едно и също време не може да бъде 
изключен. 

Общият риск на портфейла на Договорния фонд се измерва чрез историческата волатилност на цената на 
дяловете, измерена  чрез стандартно отклонение.  

За намаляване на пазарния риск, дължащ се на промени в цените на капиталовите инструменти, 
Управляващото дружество се стреми максимално да диверсифицира инвестициите в портфейла спрямо 
отделни държави, икономически структура или емитенти. Подробна информация за инструментите, в които 
Управляващото дружество може да инвестира активите на Фонда е включена в Проспекта и Правилата на 
Фонда. 

Риск на портфейла - стандартното отклонение на цената на един дял от фонда измерен на седмична база за 
една година – 14.87% 

 

Стандартно отклонение и корелация на индексите 

  
стандартно отклонение 
CECE BANK SOFIX Корелация 

31/12/2014 20.09% 18.71% 0.019 
 

 

Ценови риск 

Основният 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.  
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Управляващото дружество измерва ценовия риск, свързан с инвестиции в акции, чрез стандартното 
отклонение на индекса CECE Bank, който представя движението на цените на акциите на банки, търгувани на 
борсите в Централна, Източна и Югоизточна Европа. 

Данни за стандартното отклонение на цената  на 1 дял на ДФ „СКАЙ Финанси” и индекса CECE Bank са 
представени в следната таблица: 

 

Индекс 2014 2013 2012 2011 2010 

CECE Bank 20.09% 19.48% 25.35% 32.57% 29.64% 

ДФ „СКАЙ Финанси” 14.87% 14.28% 14.79% 17.45% 13.76% 

 

От представените данни се вижда, че стандартното отклонение на цената на ДФ „СКАЙ Финанси”, като 
измерител на риска, е по-ниско от това на избрания бенчмарк – индекса CECE Bank. 

 

Друг основен риск е валутният, тъй като 38.1 % 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 отделна валута, различна 
от лев и евро, не надвишават 20% от активите. Въпреки това остава рискът за едновременна обезценка на 
няколко или всички валути, в които Фондът е инвестирал, спрямо еврото. 

Чуждестранните транзакции на Фонда през 2014 г. са деноминирани в хърватски куни, румънски леи, сръбски 
динари, турски лири, британски паундове 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 31.12.2014 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 

Британски паунд GBP 2.5001 

 

 

Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в чуждестранна валута и са преизчислени в български 
лева към датата на отчета, са както следва: 
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 2014 2013 

 ’000 лв. ’000 лв. 

   

Пазарна стойност   

Финансови активи, деноминирани в евро 1000 792 

Финансови активи, деноминирани в сръбски динари 75 62 

Финансови активи, деноминирани в румънски леи 167 91 

Финансови активи, деноминирани в хърватски куни 148 89 

Финансови активи, деноминирани в турски лири 189 230 

Финансови активи, деноминирани в британски паунд 

 

64  

 1 643 1 264 

 

Стандатно 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 Финанси”, е до голяма степен ограничен поради относително 
ниският процент на инвестираните в депозити и сметки 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 0.22% 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 ликвидност 16.61% от активите на Фонда са в пари по разплащателни сметки и депозити 
до 3 месеца. 
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Делът на начислените лихви спрямо общите приходи са представени в следващата таблица: 
 

 2014 2013 

 % % 

Разплащателни сметки 0.16 0.19 

Депозити 0.06 0.20 

 0.22 0.39 

 

 

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. 
Фондът следва 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 2014 г. 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 Финанси” не инвестира в дългови ценни книжа и поради това не е изложен на инвестиционен 
кредитен риск, както и на възможност за загуби поради изменения на лихвените проценти. 

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, както е посочено по-долу: 
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                                                                                    2014 2013 

 ‘000 лв. ‘000 лв. 

Групи финансови активи (балансови стойности)   

Финансови активи държани за търгуване 1 396 1 317 

Търговски и други вземания 3 3 

Пари и парични еквиваленти 278 340 

 1 677 1 660 

 

Фондът няма обезпечения, държани като гаранция за финансовите си активи. 

 

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 Финанси”. Управляващото  дружество има изградена система за 
наблюдение и контрол на големите експозиции спрямо една емисия, емитент или държава. 

 

Портфейл на Фонда по индивиуални позиции 

 31.12.2014 

Company 
Брой ценни 
книжа 

Цена за 
брой1  

Балансова стойност в 
лв 

Процент от 
активите 

BBVA rights 7541 0.079 1165 0.07% 

YAPI VE KREDI BANK 10000 4.890 33456 1.99% 

Haci Omer Sabanci Holding 7000 10.150 48610 2.90% 
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İŞ BANKASI (C)  8400 6.740 38735 2.31% 

T. Garanti Bankasi 10500 9.420 67671 4.03% 

Metals Banka AD Novi Sad 105 0.005 0 0.00% 

KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD 950 2201.000 33810 2.02% 

Dunav Osigurianje A.D. 258 770.000 3212 0.19% 

AIK banka a.d. Niš 1282 1845.000 38245 2.28% 

Agrobanka a.d. Beograd 121 0.005 0 0.00% 

SIF OLTENIA CRAIOVA 45000 1.670 32774 1.95% 

SIF MOLDOVA BACAU  80000 1.591 55508 3.31% 

SIF Banat Crisana SA /SIF 1/ 130500 1.303 74157 4.42% 

SHS UNICREDIT SPA ORD REG 9211 5.335 96111 5.73% 

Intesa Sanpaolo 12000 2.422 56844 3.39% 

ZAGREBACHKA BANKA D.D. 4025 33.500 34429 2.05% 

Privredna Banka Zagreb D.D. 395 548.980 55369 3.30% 

JADRANSKO OSIGURANJE D.D. 29 3033.000 22459 1.34% 

CROATIA OSIGURANJE D.D. 19 7401.100 35906 2.14% 

PIRAEUS BANK S.A. 347 0.910 618 0.04% 

NBG 120 1.470 345 0.02% 

HSBC HOLDINGS PLC 2400 6.086 36517 2.18% 

STANDARD CHARTERED PLC 1150 9.630 27687 1.65% 
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BNP Paribas 450 49.260 43355 2.58% 

SHS SOCIETE GENERALE 600 34.990 41061 2.45% 

BANCO SANTANDER SA ORD 6551 6.996 89637 5.34% 

BANCO BILBAO VISCAYA 
ARGENTARIA 

7541 7.854 115838 6.90% 

Deutsche Bank AG 450 24.985 21990 1.31% 

София Комерс -заложни къщи АД 1825 5.278 9632 0.57% 

Българска фондова борса-София 
АД 

6647 3.664 24355 1.45% 

KBC 1750 46.495 159139 9.49% 

Erste Bank AG 1446 19.235 54399 3.24% 

Total:   1395937.4 83.2% 
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