
  
 

      _____________________________________________________________________________________________________________ 

гр.  София 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, тел.:  02 815 40 00;  факс: 02 815 40 10, http://www.skyfunds.bg/ 

 

1 

 

 
 

ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 43 ОТ НАРЕДБА № 44   
ОТНОСНО ЦЕЛИТЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS” ЗА 2022 ГОДИНА 

 
УД “СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ” АД е управляващо дружество с лиценз за извършване на дейност на основание на 
Решение № 117 - УД от 14.02.2006 г. на Комисията за финансов надзор, което управлява Договорен фонд „СКАЙ Глобал 
ETFs” (Фонда), като спазва Правила за оценка и управление на риска, приети съгласно изискванията залегнали в Закона за 
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), както и 
съгласно залегналите изисквания в други подзаконови нормативни актове като Наредба №44 на Комисията за финансов 
надзор.  
 

І.  Цели и политика на Договорен фонд „СКАЙ Глобал ETFs” във връзка с управлението на рисковете, поотделно за всеки 
риск: 

 
1. Политики и процедури за управление на различните видове рискове 

 
Процесът по установяването, управлението и наблюдаването на рисковете има за цел да редуцира влиянието на външните 
и вътрешните рискови фактори върху инвестициите, включително на рисковете, произтичащи от макроикономическата 
среда. 

Рискът в дейността по управлението на портфейла на Фонда е свързан с възможността фактическите постъпления от дадена 
инвестиция да не съответстват на очакваните, както и задължението, което Фондът има към държателите на дялове да 
изкупи обратно финансовите инструменти, когато те изискат това.  

Спецификата при управлението на портфейли на договорни фондове извежда необходимостта от прилагането на адекватни 
системи за навременното идентифициране и управление на различните видове риск, като от особено значение са 
процедурите за управление на рисковете, механизмите за поддържането им в приемливи граници, оптимална ликвидност 
и диверсификация на портфейла.  

Най-значимите финансови рискове, на които е изложен Фонда са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Управлението на риска във Фонда, се извършва от Управляващото дружество и 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 членове на СД /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. 

Дейността по управлението на рисковете се извършва ежедневно, 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 ежедневно и се следят ограниченията и действащите лимити. 
 
Основните рискове, произтичащи от финансовите инструменти, в които ДФ „СКАЙ Глобал ETFs” инвестира са пазарен риск 
(ценови, валутен, лихвен), ликвиден, кредитен риск, риск от концентрация и риск за устойчивостта. 

Основният риск, свързан с дейностите, процедурите и системите на управляващото дружество, който може да се отрази на 
Фонда е операционният риск. 

 

 

1.1. Пазарен риск 
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ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS 

1.1.1 Ценови риск 
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. 

Дългосрочната стратегия за управление на ценовия риск е портфейлът на Фонда да бъде достатъчно добре 
диверсифициран по ETFи насочени към отделни региони, държави, отрасли и валути така, че основният риск, който да се 
носи, да е пазарният риск, съобразен с глобалната стратегия на фонда. УД ще се стреми инвестицията насочена към отделна 
държава и съответно политическите и макроикономическите рискове, присъщи само на нея, да не влияят прекалено силно 
на резултатите на Фонда 

Краткосрочната стратегия за управление на ценовия риск включва наблюдение и измерване на историческата волатилност 
на отделните пазари, корелацията между тях и промените в тази корелации. 

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.  

Управляващото дружество измерва ценовия риск, свързан с инвестиции в акции чрез историческата волатилност на цената 
на акциите, измерена чрез стандартното отклонение за една година на месечна база. 

1.1.2 Валутен риск 

Управляващото дружество измерва валутния риск за всяка валута, различна от лев и евро, прилагайки краткосрочна и 
дългосрочна стратегия. 

Дългосрочната стратегия за управление на валутния риск включва лимити на инвестиране в отделни валути различни от лев 
и евро съгласно пазарните условия, макроикономически, политически, военен и други вероятни рискове. Максималния 
лимит за инвестиране в една валута различна от лев и евро на ДФ „СКАЙ Глобал ETFs” е 40% от активите. За отделни валути 
според условията е възможно да се приемат и по-ниски лимити. 

Краткосрочната стратегия за управление на валутния риск включва измерване чрез използване на историческата 
волатилност на курса на съответната валута към лева или еврото, корелация в изменението на отделните валути и 
промяната на корелацията им във времето с курса на еврото. 

Въпреки че притежаваните от Фонда ETFs сe търгуват в евро, те инвестират в държави с валута различна от евро. 
Ръководството на фонда счита косвено валутния риск за значителен, въпреки че само 5.94 % от активите са вложени във 
финансови инструменти, търгуващи се във валути, различни от лев и евро. Допълнителен риск представлява вероятността 
да се промени съотношението лев към евро, за което Управляващото дружество няма информация. Основният инструмент 
за намаляване на валутния риск е диверсификацията на портфейла по страни и съответно валути. Въпреки това остава 
рискът за едновременна обезценка на няколко или всички валути, в които Фондът е инвестирал, към еврото. 

Заключителни курсове на някои валути към 31.12.2022 г. 

Евро EUR 1.95583 

Британски паунд GBP 2,20517 

Щатски долар  USD 1,83371 
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Финансовите активи и пасиви, които са деноминирани в чуждестранна валута и са преизчислени в български лева, са както 
следва: 

  2022 2021 

  ’000 лв. ’000 лв. 

Пазарна стойност 
  

Финансови активи, деноминирани в евро 5 181 5 862 

Финансови активи, деноминирани в Щатски долар 300 341 

Финансови активи, деноминирани в Британски паунд 57 71 

 
5 538 6 274 

 

1.1.3 Лихвен риск 

Управляващото дружество измерва лихвения риск чрез изчисляването на дюрация. 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.  

Дългосрочната стратегия за управление на лихвения риск включва определяне на целеви стойности на чувствителността на 

портфейла към изменението на нивото на лихвените проценти, съгласно инвестиционните цели и политика на Фонда 

Краткосрочната стратегия включва ежеседмично определяне на чувствителността на дадена ценна книга към изменението 

на нивото на лихвените проценти. 

Фондът не използва кредитно финансиране за дейността си, поради което пасивите на Фонда не са изложени на лихвен 
риск. 

През 2022 г. Фондът не е отчитал приходи от лихви и предвид на текущите лихвени нива и през 2023 г. не са очаква да се 
реализират приходи от лихви. 

Към края на 2022 г. Фондът не притежава облигации и не е търгувал с облигации през годината. 

С цел поддържане на ликвидност към 31.12.2022 10.89 % от активите на Фонда са в пари по разплащателни сметки в 

банката депозитар. 

1.2. Кредитен риск 

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. 

Лимитите за сделки и нивата на риск, свързани с кредитния риск, се одобряват и преразглеждат от съвета на директорите 
на Управляващото дружество по предложение на звеното за управление на риска. 
 

УД разглежда три основни вида кредитен риск (Контрагентен риск, Сетълмент риск и Инвестиционен кредитен риск). 

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

Към 31.12.2022 г. не е налице неизпълнение на задълженията на насрещната страна по сделки на ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFs. 
 
Сетълмент риск е рискът, възникващ от възможността взаимните фондове да не получат насрещни парични средства или 
финансови инструменти от контрагент на датата на сетълмент, след като те са изпълнили задълженията по дадени сделки 
към този контрагент. Управляващото дружество измерва този риск чрез стойността на всички неприключили сделки с една 
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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. 

Към 31.12.2022 г. не са налице забави относно парични средства или финансови инструменти от контрагент. 

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. 
Управляващото дружество извършва качествен и количествен кредитен анализ на базата на: 

• Финансовите отчети на емитента; 
• Капиталовата структура на емитента;  
• Обезпечението на емисията, в случаите когато емисията е обезпечена;  
• Управлението и репутацията на емитента. 

 
Управляващото дружество прилага краткосрочна и дългосрочна стратегия за управление на кредитния риск и риска на 
насрещната страна. 

Краткосрочната стратегия за управление на кредитния риск и риска на насрещната страна включва: 

 текуща и последваща оценка на кредитния риск на дълговите финансови инструменти в портфейла на Фонда чрез 
качествен и количествен анализ на базата на финансовите отчети на емитента, обезпечението на емисията, 
управлението и репутацията на емитента или използване на присъдения му външен кредитен рейтинг за целите 
на оценката. 

 текуща и последваща оценка на кредитния риск на насрещната страна по извънборсови сделки посредством 
качествен и количествен анализ на базата на финансовите отчети на контрагентите по извънборсови сделки, 
предоставеното обезпечението (в случай на наличие на такова), управлението и репутацията на съответния 
контрагент или използване на присъдения му външен кредитен рейтинг; 

 проследяване стойността и честотата на неприключилите сделки с даден контрагент; 

 ежедневен контрол спазването на законовите и приетите вътрешни лимити за концентрация към кредитен риск; 

 постоянно наблюдение на развитието и взаимовръзките между пазарите и икономиката, което улеснява 
идентифицирането на потенциални рискове от концентрации на кредитен риск (както на ниво група, така и на 
самостоятелна основа) и факторите, които ги предизвикват.  

 
Дългосрочната стратегия за управление на кредитния риск и риска на насрещната страна включва: 

 изграждане на адекватни системи за управление на информацията, които да позволяват идентифициране на 
концентрации на кредитен риск и риск на насрещната страна; 

 определяне на вътрешни лимити за концентрация на кредитен риск, в съответствие с инвестиционните цели и 
политика на Фонда, при необходимост и по преценка на отдел „Анализ и управление на риска” и отдел 
„Управление на портфейли”; 

 преструктуриране на портфейла на Фонда в случаите на установен риск от влошаване платежоспособността на 
даден емитент или контрагент или група емитенти или контрагенти, установена прекомерна концентрация на 
кредитен риск и др. Портфейлът на Фонда се преструктурира по предложение на отдел „Анализ и управление на 
риска”, съгласувано с отдел „Управление на портфейли”. 

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

                                                                                    2022 2021 

 
‘000 лв. ‘000 лв. 

Групи финансови активи (балансови стойности) 
  

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност  5 360 5 710 

Търговски и други вземания 1 1 

Пари и парични еквиваленти 655 983 

 
6 016 6 694 
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Ръководството на Управляващото дружество счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са обезценявани 
през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка. 

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

1.3. Ликвиден риск 

Управляващото дружество и Фондът следват задълженията за ликвидност, произтичащи от НАРЕДБА № 44 от 20.10.2011 г. 
за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните 
инвестиционни фондове,  алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни 
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. 

През 2022 г. Фондът е поддържал ликвидни средства, значително надвишаващи краткосрочните задължения, и в размер 
осигуряващ 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 2022 г. Фондът не е ползвал външни източници за осигуряване на ликвидни средства, като е изпълнявал своите текущи 
задължения в срок. 

Всички пасиви на Фонда са нелихвоносни.  

Към 31 декември 2022 г. задълженията на Фонда са 477 лева, дължими към банката депозитар за предоставените от нея 
услуги, 10 484 лева, дължими към Управляващото дружество и 1 780 лева, дължими към одитора. Задълженията към 
банката депозитар и управляващото дружество са погасени изцяло в началото на месец януари 2023 г. 

 
Методите за контрол и управление на ликвидния риск са, както следва: 

 добро и прозрачно управление на цялостната дейност на договорния фонд, което да минимизира риска от 
влошаване на неговата и на Управляващото дружество репутация. За целта отдела за работа с клиенти на 
Управляващото дружество, съветът на директорите и отдела за управление на риска утвърждават процедури за 
разкриване на информация на интернет сайта на Управляващото дружество относно предприетите мерки за 
контрол и минимизиране на различните видове риск, съществуващи за различните КИС, управлявани от него; 

 наблюдение и анализ на тенденциите на пазарите на финансови инструменти в региона на Балканския 
полуостров, еврозоната и в световен план; наблюдение и анализ на позициите, включени в портфейла на 
договорния фонд с цел максимално удължаване на срока за реакция в случай на необходимост от промяна на 
инвестиционната стратегия и преструктуриране на портфейла с цел избягване на потенциални ликвидни кризи 
(посредством увеличаване дела на ликвидните и свръхликвидните активи); 

 преценка на срока за изпълнение на поръчките за обратно изкупуване, посочен в проспекта (в рамките на 
допустимия от закона срок), за да може Управляващото дружество безпроблемно да осигури необходимите 
средства с цел удовлетворяване искането на инвеститорите; 

 поддържане на резерви (парични средства на каса и по сметки в лева, евро и долари) с цел покриване на 
непредвидени искания за обратно изкупуване; 

 наблюдение на пазара на финансови инструменти и основно позициите, чиято ликвидност намалява и при нужда 
намаляване или освобождаване от тези позиции; 

 добро управление на паричните потоци. 
 

За управлението на ликвидността на фонда управляващото дружество, определя измерители и модели за управление на 
ликвидния риск,  като приема и прилага правила за поддържане и управление на ликвидността и Политика за провеждане 
на стрес тестове на ликвидността по чл.45б от Наредба №44. 

1.4. Риск от концентрация  

http://www.skyfunds.bg/
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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 стриктно спазва инвестиционните ограничения на Фонда, произтичащи от нормативната уредба 
и залегнали в правилата на ДФ „СКАЙ Глобал ЕTFs”. Управляващото дружество има изградена система за наблюдение и 
контрол на големите експозиции спрямо една емисия, емитент или държава. 

1.5. 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. 

Оперативните рискове могат да бъдат: 

Вътрешни – състоят се без да се ограничават до:  

Рискове свързани с персонал; 

                 Технологичен риск. 

Външни – състоят се без да се ограничават до:  

Риск на обкръжаващата среда; 

Риск от физическо вмешателство. 

Методите за управление на рисковете, свързани с персонала са: 

 Ясно дефиниране на вътрешни правила относно правата и задълженията на служителите; 

 Ясно дефинирани вътрешни правила за достъп до информационните системи и бази данни на управляващото 
дружество; 

 Регулярни обучения на персонала по теми свързани с финансова теория и практика; финансова теория и практика; 
управление на риска; нормативната база имащи отношение към дейността на колективните инвестиционни схеми; 
информационни технологии и сигурност и др. 

 Регулярни срещи между отделните звена на управляващото дружество за обмяна на опит, впечатления и 
препоръки, по отношение на източниците на риск и търсене на решения за управлението и минимизирането им; 

 Ежегодни събеседвания и оценка на персонала; 

 Поддържане на отворени, открити комуникации между различните звена в управляващото дружество; 
 
Методите за управлението на технологичните рискове са: 

 архивиране на информационната система на колективните инвестиционни схеми; 

 Процедура за възстановяване на работоспособността на информационната система на колективните 
инвестиционни схеми; 

 Организация и управление на достъпа на потребителите до информационната система на колективните 
инвестиционни схеми; Дефиниране на различни класове информация съхранявана в УД и на нива на достъп на 
служителите на управляващото дружество според длъжностната им характеристика. 

 

Методите за управление на рисковете свързани с обкръжаващата среда са: 

 Поддържане на актуална база данни с нормативната регламентация, имаща отношение към дейността на 
колективните инвестиционни схеми; 

 Използване на външни консултанти и юридически кантори в случай на необходимост за имплементиране на 
нормативните изисквания спрямо дейността на управляващото дружество във връзка с управлението на 
колективните инвестиционни схеми; 

 Вземане на активно участие в публичните обсъждания по отношение планирани промени в нормативната уредба, 
касаеща дейността на управляващото дружество във връзка с управлението на колективните инвестиционни 
схеми; 

 
Методите за управление на риска от физическо вмешателство са: 

http://www.skyfunds.bg/
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 Сключване на договор с охранителна фирма за осъществяване на 24-часов наблюдение и контрол на 
помещенията в които се намират технологичните средства и архивите на управляващото дружество във връзка с 
управлението на колективните инвестиционни схеми; 

 Профилактика на регулярна база на въведените системи за наблюдение и контрол; 

 Разработване на процедура за евакуация на служителите в случаите на непосредствено физическо вмешателство в 
дейността на колективните инвестиционни схеми; 

 Процедура за докладване на инциденти. 

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.  

2. Структура и организация на звеното за управление на риска 
Отделът по управление на риска действа независимо от другите звена в управляващото дружество, отчита се пряко пред 
Съвета на директорите и има следните функции: 

 Разработва и прилага системата за управление на риска. 

 Изпълнява правилата и процедурите по управление на риска. 

 Гарантира съответствието с одобрената вътрешна система за ограничаване на риска на Фонда, включително с 
нормативно определените лимити за стойността на общата рискова експозиция и риска на насрещната 
страна. 

 Консултира Съвета на директорите на управляващото дружество относно определянето на рисковия профил 
на Фонда; 

 Докладва редовно пред Съвета на директорите на управляващото дружество и на лицата, осъществяващи 
надзорни функции, когато е приложимо, относно: 
- съответствието между текущото ниво на риск, на което е изложен Фонда и одобрения рисков профил; 
- съответствието на Фонда с вътрешната система за ограничаване на риска; 
- адекватността и ефективността на процеса за управление на риска и по-специално показващ дали са 

предприети подходящи коригиращи мерки в случаите, когато са констатирани недостатъци; 

 Докладва редовно пред висшето ръководство, представяйки текущото ниво на риск, на което е изложен 
Фонда и за текущите или предвиждани нарушения на ограниченията, като по този начин се осигурява 
предприемането на навременни и подходящи действия; 

 Извършва преглед и подпомага организацията и процедурите за оценка на извънборсовите деривативи. 

Служителите на отдела по управление на риска имат всички необходими правомощия, както и достъп до цялата 

информация, необходима за изпълнение на функциите им. 

 

3. Обхват и характер на системите за отчет и измерване на риска 
УД и съответните звена в неговата структура, съхраняват необходимата база данни от параметри и показатели, необходими 
за целите на оценка и управление на риска както и съответно изготвяне на периодични отчети за рисковите експозиции на 
Фонда.  
За оценката и управлението на основните видове риск, съответните отдели използват следните методи: метода на 
дюрацията (лихвен риск); историческа волатилност на валутния курс (валутен риск); историческа волатилност, измерена  
чрез стандартно отклонение и стандартното отклонение на избрания индекс на регулирания пазар, на който се търгуват 
дадените акции като заместител при цялостния анализ на портфейлите(ценови риск); добро и прозрачно управление на 
цялостната дейност на договорния фонд внимателно следене на тенденциите на пазарите на финансови инструменти в 
региона на Балканския полуостров, еврозоната и в световен план и изготвяне на краткосрочни и средносрочни анализи за 
тяхното развитие; текущо наблюдение на позициите, включени в портфейла на договорния фонд с цел максимално 
удължаване на срока за реакция в случай на необходимост от промяна на инвестиционната стратегия и преструктуриране 
на портфейла с цел избягване на потенциални ликвидни кризи (посредством увеличаване дела на ликвидните и 
свръхликвидните активи); внимателна преценка на срока за изпълнение на поръчките за обратно изкупуване, посочен в 
проспекта (в рамките на допустимия от закона срок), за да може Управляващото дружество безпроблемно да осигури 
необходимите средства с цел удовлетворяване искането на инвеститорите; поддържане на резерви (парични средства на 
каса и по сметки в лева, евро и долари) с цел покриване на непредвидени искания за обратно изкупуване; наблюдение на 
пазара на финансови инструменти и основно позициите, чиято ликвидност намалява и при нужда намаляване или 
освобождаване от тези позиции; добро управление на паричните потоци (ликвиден риск); качествен и количествен 
кредитен анализ на базата на финансовите отчети, капиталовата структура, управлението и репутацията на емитента и 
обезпечението на емисията, в случаите когато емисията е обезпечена (кредитен риск); приемане и установяване на система 
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от лимити съгласно вътрешнонормативната уредба на „СКАЙ Глобал ETFs”, както и проследяване на законовите 
ограничения залегнали в съответните членове на ЗДПКИСДПКИ, спазване на инвестиционните ограничения на Фонда, 
произтичащи от нормативната уредба и залегнали в правилата на ДФ „СКАЙ Глобал ETFs”, ежедневно наблюдение и 
контрол на големите експозиции спрямо една емисия, емитент или държава (риск от концентрация). 
 
Рискът се оценява и управлява както на ниво отделна експозиция, така и на портфейлно ниво. Управляващото дружество 
извършва оценка на честотата на възникване и степента на въздействие на възникналите в миналото събития от оперативен 
характер, внедрява адекватни контролни процедури по отношение на всяка една дейност на дружество и оценява тяхната 
ефективност (операционен риск). 

4. Рисковете за устойчивостта 

„Риск за устойчивостта “означава събитие или условие от екологично, социално или управленско естество (Environmental, 
Social, and Governance/ESG), което, ако настъпи, може да има съществено отрицателно въздействие върху стойността и/или 
възвръщаемостта на инвестициите. УД „Скай управление на активи“АД има разбиране за риска за устойчивостта като риск, 
при който възвръщаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от екологични, социални или управленски 
рискове. • Екологичният риск се определя като риск, при който възвръщаемостта на инвестициите може да бъде негативно 
повлияна от фактори на околната среда, включително фактори, произтичащи от изменението на климата, и фактори, 
произтичащи от друго влошаване на околната среда. • Социалният риск се дефинира като риск, при който възвръщаемостта 
на инвестициите може да бъде негативно повлияна от социални фактори (напр., трудови спорове). • Управленският риск се 
дефинира като риск, при който възвръщаемостта на инвестициите може да бъде негативно повлияна от управленски 
фактори (напр., непрозрачна корпоративна структура). 

При вземането на инвестиционно решение, УД разглежда инвестициите на ниво емитент, като също така (където е уместно) 
на ниво разпределение на активите и ниво на регионално или секторно разпределение. УД разглежда рисковете за 
устойчивостта в съвкупност заедно с останалите елементи, които могат да повлияят на възвръщаемостта на инвестициите и 
които се отразяват в цената на финансовите инструменти, но не отчита специфично рисковете за устойчивост като отделен 
елемент. УД възприема, че всички относими рискови фактори са отразени в пазарните цени на финансовите инструменти, в 
които се инвестира. По този начин борсовите цени на инструментите, в които инвестираме отразяват и рисковете за 
устойчивост, заедно с всички останали рискове. 

 

 

5. Политики за хеджиране на риска чрез дериватни инструменти и неговата редукция, както и политики и процедури 

за наблюдение на постоянната ефективност на процесите по хеджиране и редукция на риска. 
 

Управляващото дружество може да сключва сделки с деривативни инструменти единствено с цел управление на риска 
(хеджиране). 

Размерът на позициите в деривативни инструменти, в които Фондът инвестира с цел управление на риска, зависят от 
ефективността на хеджирането. Хеджирането се счита за високоефективно, ако в началото и по време на неговото 
съществуване се очаква измененията в справедливата стойност или паричните потоци на хеджирания актив да бъдат почти 
напълно компенсирани посредством измененията в справедливата стойност и паричните потоци на хеджиращия 
инструмент, а конкретните резултати са в рамките на 80%-125%. 

Съгласно проспекта на Фонда, Управляващото Дружество не възнамерява да слючва договори с уговорка за обратно 
изкупуване или “репо” сделки за сметка на Договорния Фонд. Съответно, през годината не са сключвани договори за репо 
сделки, както и няма прекратени такива договори; не са закупувани, и не са продавани финансови инструменти по репо 
сделки; към края на 2022 г. няма действащи договори за репо сделки. 

Към 31.12.2022 г. Фондът не притежава деривативни инструменти и през годината не са сключвани сделки с такива. 

През 2022 г. не са сключвани хеджиращи сделки и няма отворена хеджираща позиция.  
 
Като допълнение, Фондът няма рискова експозиция, постигната посредством техники за ефективно управление на 
портфейла, както и базисна експозиция, получена посредством деривативни финансови инструменти, както и не е 
получавал обезпечение, включително не е обезпечаван с ценни книжа, емитирани или гарантирани от държава членка. 

http://www.skyfunds.bg/
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ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS 

Фондът не е генерирал приходи, преки и непреки оперативни разходи и такси, в резултат на техники за ефективно 
управление на портфейла за отчетния период. 

Информация относно метода за изчисляване на общата рискова експозиция, в случай че в инвестиционната политика на 
фонда изрично е предвидена възможността за инвестиране в деривативни финансови инструменти: При необходимост от 
изчисление на обща рискова експозиция на Фонда, при спазване изискванията на Насоките на CESR за измерване на риска и 
изчисляване на общата рискова експозиция и риска на насрещната страна (10-788 the CESR Guidelines), УД ще прилага 
метода на поетите задължения. 
 

ІІ. Използвани методи за оценка на всеки вид риск, както и описание на съответните вътрешни и външни показатели, 

които се вземат предвид при прилагането на метода на измерване. 

 
Използваните от УД методи за оценка на отделните видове риск са оповестени в т.I по-горе от настоящия документ.  
При прилагане на методите за измерване на риска се вземат предвид следните вътрешни и външни показатели: пазарни 
цени и характеристики на финансовите инструменти; количество притежавани активи от съответния вид; валутни курсове; 
размер на активите и пасивите на ДФ по срочност и видове; финансови отчети на компаниите емитенти на съответните 
финансови активи и др. 

 
София, 27.03.2023 г. 

 

http://www.skyfunds.bg/

