ДОГОВОРЕН ФОНД
„ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС“
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
01 януари - 31 декември 2019 г.

София
Март 2020

AOIilAA HA HESABVICII]0IIiifr,

l{o nHnecrrrropnTe
ynpaBA-EBarr

or

B AtrAoBe

O,IIHTOP

Ha,{,oronopen Qona rr,{,earacrox rrro6aaerr {oxyc",

yrrpaBA.EBarqo Apyr*ecrBo ,rr{,earactox ynpaBAerrue Ha

AoKAaA oruocuo o'z1nTa Ha SunancoBrrs

arrusx.. Ed.{,

orqer

Mrrerrrle

Hve

Ia3BBprrrHxMe o4zra

rra SznancoBrzrr orr{er rra AOIOBOPEH OOHA ,IEATACTOK

IAOBAAEH OOKyC", rp. Co$raa (,,@oH4m"), sbAbpx<arq orqera ea $arrarrcoBoro cbcro.rruae
rlr'rvr 31 AeKeMBplr 2Ol9 r. rr orqera ga eceo6xBar:rru:,- AoxoA, orqera 3a HerHHTe aJ<T:z,Bur
lpHHaAAe)KalIH Ha I.IHBeCTHTOpI,ITe B ASAOBe
3aB,rptrrBaula Ha ra3vr Aara, KaKTo
cbAbp>KarrlH

llo Harrre

fi

14 OTtIeTa

3a rrap?rr{HHTe noTorIH 3a roAI4HaTa,

rro-rrcHHTeAHHTe npr,rlox<eHvrs-

u o6o6utrerro onoBecTsBaHe Ha cbrqecTBeHrzre

K\M SraHancoeaa orqer,

cr{eToBo$Hvr tro^HTraK}r.

orqer npeAcraB-s AocroBepHo, BbB Bcrzr{KH
cbrrlecrBeHu acfleKTu, $rzrrancoBoro cbcror{Hae Ha @oH4,a rglur 31 AeKeMBpra 2OL9 r. u
HeroBHTe Sr-rHaHcoeH pe3yATaTH ot TlefirrocTTa H rlaplzr{Hr4Te My flororlH 3a toAprHara,
3aBbprrrBarrla Ha ra3n Aara, B ctorBercrBae c Me>r.41rurapoAHaTe craHAapru sa $unaHcoeo
MHeHI-Ie, rrpl4lox(eHlrar SrzrraHcoB

orquTaHe (MCOO), npIaera or Eepoueircxus. c"uos (EC).

Eaga ga rlgpag*Barre rra MHeHrle

Hze raeetprrrplxMe r"arllvr,. oAHT B ctorBercrBxe c Mex<.zgrurapoAHaTe oAr.rropcKt4 craHAaprx
(MOC). Haruute omoBopHocrul ctrlacHo re3rr craHAaprr.r ca onucaHr.r AonbAHHTeAHo B
pa3Aela or

AorilaA ,,Otroeoprrocrx Ha oAHTopa 3a oArrra rra $zuaHcoBtT.fl or.rer". Hae
cMe He3€IBvIcvIMLr or yrrpaBlsBau{o Apyx<ecrBo ,AenractoK ynpaBleHue Ha aKTHBH" EAA
(ynpaerraealloro ApyJKecrBo), raxro ra or QoHA,a B qborBercrBue c Me>r.41rHapoAH?rr erar{eH
HarTTI4a

na npoQecHoHaAHHTe crreToBo Autre1lt4 (exrfovzreruro Mex<,41rHapoAHut craHAapTr,r 3a
nesanarzcrzvrocl) Ha Cleera 3a Mex!,ayHapoAHH cTaHAapTH rro eTr4Ka 3a cqeToBoAvTeAI.I

KoAeKc

(Ko4erca Ha CMCEC), sae4,no c erzquurre H3lrcKBarrvr:.. Ha 3axorra 3a He3aBHc;:rMLTs.. Sranarrcoe
o4llr (3H@O), nplazrox<uIMI.t rro orHo[reHae Ha Harrrvs oAuTT Ha SnrraHcoeasr orr{er e Brnrapa.a,

KaTO }lr4e H3IISAHI-IXMe H Harrrr4Te Apyru eTrErrHH oTroBopHocTH B cboTBeTcTBr.re c
}i3ulcKBartuffiTa Ha 3HOO v Ko4exca Ha CMCEC. Hrae cqHTaMe, qe oAHTopcKHTe
AoKa3arelcrBa, rrolJrqeHu or Hac, ca AocrarrqHra H yMecrHrr, 3a Aa ocuryp.sr 6asa 3a Hatrrero
MHEHLIC.

IQrro.rosn oArrTopcKll Btrrpocu

Klroqosu oAHTopcKH Bbrrpocrl ca re3r,r Bbrrpoca, Kourro cbrlacHo Harrrara npo$ecuoualHa
nperleHKa ca 6wttu c rraft-roagMa 3HaqrrMocr rrpt4 o1rzrTa rra SrarrancoBrzs ortrer 3a rer<ylqlur
neplloA. Tesrz elnpoca ca pa3rAeAaHH Karo qacr or :aatrruts.. oAHT rra $rzrrarrcoeurr orqer Karo
Ll-g^o
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Qoprvraparrero Ha Harrrero MHeHpre orHocHo Hero, Karo HIze He npeAocr€rBJrMe orAeAHo

MHeHHe OTHOCHO Te3H Bbnpocul.

Hrre peruraxMe, r{e HtIMa KAIot{oBH oAr4Topcrrz Btnpocrz, KoHTo Aa 6r1ar KoMyHHKHpaHkr
HarlHrI AoKAaA.

B

Apyra HHSopruarrHE, pag,rrr.rrra or SnrraxcoBus orqer H oAuropcxufi AorrAaA B6pxy
HEDO

YnpaevrenH?rar opraH (ptr<oeo4creoto) HocH omoBopHocr 3a Apyrara aH$oprvraqux. Apyrata
xn$opvraqza ce ctcroll or AoKAaA sa 4,efinocma, H3rorBeH or yrrpaBzTeunvls. opr.arr ctrlacHo

l^aBa Ce,4vra or 3axorra 3a cr{eroBoAcrBoro, Ho He Br(AroqBa Sr.rrrarrcoeurr orqer u :graJtrvrr
oAHTOpCKH AOKAaA, B,Ep>(y Heno, Ko.sTo lo^ytrHxMe r]peAIiI. AaTaTa Ha rlarrtl'I5I. oAraTopcKt4
AOKAaA.

Harueto MHeHHe orHocHo Srznarrcoezur orr{er rre o6xearqa Apytara r-rHsopvraqrza

u

:er:zre

HC

I.I3pa3-sBaMe KaKBaTo w Aa e Sopvra Ha 3aK^ror{eHEe 3a cHrypHocT oTHoc}Io He.s, ocBeH aKo HE

e I43pHqHO nocoqeHo B AoKAaAa IlvI H Ao cTeIIeHTa, .qo KO-sTo e [OcorIeHO.

Bte eptsra c Harrrrzfl oA,HT Ha SzHarrcoeurr ortrer, Harrrara omoBopHocr ce gbcrolt B ToBa Aa
lpoqereM Apylara rznSopvraqraa ut rro ro3r{ Haqr.rH Aa npeqeu?rM Aa1\r4 Ta3H Apyra
rzH$opvraqlra e B cbrrlecrBeHo HecborBercrBr.re c SzHaHcoBrarr orr{er vryu c rratrtvrre no3HaHrzs,
]Jpugo6urlz rro BpeMe Ha oALrra, vIuvr lo Apyr Ha.{r,rrr ra3r.Aex<Aa Aa cb1,bpx<a cb1qecrBeHo
HenpaBr.r^H o /4,oKAaABaHe.

B cly.rafi qe rra 6asara rra pa6otana, Ko.sro cMe H3B6prtrrr/rr4, :rrvre Aocr:q.I.HeM Ao 3aK^roqeHr.re,
r{e e Harrnrle cbrr{ecrBeHo rrerrpaBulHo .q,oKAaABaHe B Ta3H Apyra uH$opuaqurs., or Hac ce
H3racKBa Aa AoKAa,q,BaMe rosrz

$axr.

Hgvralre KaKBo Aa AoKAa,r(BaMe B ToBa orHorrreHue.

OTfonoprrocru Ha ptxoBoAcrBoro H Anqara, HarbBapeuu c o6rqo yEpaBAeHHe
SunancosH; orqer

ga

Ptxoeo4,creoro Hocrn omoBopHocr 3a H3rorB.sHero v ,qocroBepHoro rrpeAcraBsHe Ha ro3u
$rznaHcoe ortrer B ctorBercrBue c MCOO, lprzlox(HMrz e EC rr 3a raKaBa c]rcreMa 3a
BBTperrreH KoHTpoA, KaKBaro pcKoBoAcrBoro orrpeAels

Karo

Heo6xo4,ravra

3a ocaryp-sBage

H3rorB-aHero

Ha SzrraHcoez orqerv, KoHTo He ccABpx(ar cbulecrBeHrz

HerrpaBHAHH

oTqHTaHrzrr, He3aBHcHMo Aal\}r ABN{<aIrIH Ce Ha H3MaMa }-r^r-r I.peIIrKa.

Ilpra ra:rorB.aHe Ha $zHancoellrr orqer ptKoBoAcrBoro Hocrz orroBopuocr 3a oqelrrrBaHe
cnoco6rrocrra Ha Oorr.qa Aa rrpoABN{<H 4a QyHxqrzoHupa raro 4,eficrBarqo [peAnpzrrrue,

e rrpla^ox<HMo, Bbnpocr4, cB6p3aHr.r c npeAno^ox(eHlreTo 3a
4eftc,earqo fipe,qrrplrsrl'le vr ragnongeaftxrz cr{eroBoAHara 6asa Ha ocHoBara Ha
orloBecTsBai'x'z, KoraTo ToBa

rrpeAno^ox<eHHeTo sa

Aa

AI4KBIaAIapa

rrpaKTI,IKa rrsrMa

4eficreaqo npeArtpLTETLre, ocBeH aKo pBKoBo,qcTBoTo He B63HaMep.FrBa
Oorr,4a w H Aa rrpeycTaHoBr4 4efiHoc,ra My, vrAH aKo pGKoBoAcTBoTo Ha

Apyra aATepHaTIzBa, ocBeH Aa nocTbrrH rlo To3r.r

Haqr-rH.

Omonoprrocru Ha oAHTopa ga oArlTa rra QnrrarrcoBus ortrelr

Haruzre rrellz ca Aa rrolyquM pa3yMHa crerreH Ha cvrypHocr orHocHo roBa
SrzrraHcoerzar

orqer Karo rr.slo He

cBA6p)r(a cbqecrBeHr,r HerrpaBlrAHH ortrlaraHr4rr,

He3aBHCHMO AaAVr AbA)KarqIz Ce Ha H3MaMa HAH

xofilo Aa

Aa1\kt

rpellrKa, H Aa rZ3AaAeM

OAHTOpCKH AOKAa,4,

BKAror{Ba Harrrero oAHTopcKo MHeHve. Pasyurrara crefreH Ha cr,Ir)rpHocr

e BvcoKa

creneH Ha cnrypHocr, Ho He e rapaHrlrzg, qe oAvrr, H3BBprrreH B cborBercrBure cgc 3axorra ga

u MOC,

rqe pa3KpHBa sbu{ecrBeHo HerrpanrznHo
orqlzraHe, Koraro raKoBa cbqecrByBa. HenparrzzrHu orr{HTaHIztI Molar Aa Bb3HkrKHar B

He3aBlrcrzMrrs QaHarrcoe o4vrr

BrzHarH

pe3ylTar Ha H3MaMa UI H rperrrKa 14 ce c'{r4Tar 3a ctrrrecrBeHt4, axo 6u Morlo pa3yMHo Aa ce
oquIKBa, qe re, caMocrosrelHo r-rtr,I Karo cbBKyrrHocr, 6rrxa vror,tra Aa oKa)Kar B lz'srrvre B6p)$/
t4KoHoMrlqecKuTe perxeHair Ha norpe6lrrelurre, B3eMaHrz Bb3 ocnoBa Ha

roev SauaucoB

OTIICT.

Kano 'racr

or

oAHTa B cborBercrBne

c MOC, Hure H3noA3BaMe npoSecuoualua

rrperlerrKa
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3arla3BaMe uposecuoHa^eH cKenTHqn36M no BpeMe Ha qe^rzrr oArrT. Hr.re cHqo TaKa:

-

}z4e:,i1Tut$Aqr-rpal"re

H orleHrrBaMe pHcKoBeTe oT cBrrIecTBeHH He[paBr4AHIZ

OTrrHTaHVrs. B'bB

SraHaHcoer-rx orqer, He3aBracraMo Aa ?r ABAx€rrrH ce rra rr3MaMa ur v rperxKa,
paspa6oreaMe u Iz3rIbAHgBaMe oAHTopcKr,r nporleAypkr B oTroBop Ha re3r,r pHcKoBe H

no^ysaBaMe oAI4TopcKH AOKa3aTeACTBa, KOT4TO Aa Ca AOCTaTbqHUT Lr yM9CTIJ].J, 3a Aa
ocllqrpsr 6asa sa Harrrero MHeHHe. Przcr<rt Aa He 6r4e pasrpzTo ctrqecrBeHo HenpaBrzrlHo

e

e nO-BHCOK, OTKOAKOTO prZCKa OT gbrqeCTBeHO
HenpaBI,IAHo orr{HTaHe, Koero e pe3ylTar or rpeTrTKa, rr.it Karo H3MaMara Mox<e Aa

oTt{I4TaHe, KOeTO

pe3yATaT OT H3MaMa,

BKAIorrBa Tafirro cnopa3yMflB€u{e,

Sanuu$aqupaHe, rrpeAHaMepeHH rrponycKH,

r'r3J{B^eHr.rir

3a BlrBex<AaHe Ha o,quTopa e sa6ny:x4eHze, KaKTo ra npeHe6perBaHe ut:r't sao6;zrKalsue Ha
BSTperxHHsr KOHTpOA.

-

nolJrqaBavre pas6zpaHe 3a BtTperrrHrzfr KoHTpoA, HMaxI orHolreH]re

paspa6otart oAzTopcKrz nporreAypr, KoLrro Aa ca

rroAxoA-srqa

oA*rTa, 3a Aa
npr4

KOHKpeTHHTe

o6ctonrea,crBa, Ho He c r1el ra3pa3.rrBaHe Ha MHeHHe orHocHo e$ex:ruenocrra Ha
BsTperrrHprs KoHTpoA Ha @on4,a.

-

oqeHgBaMe yMecTHocrTa Ha r43no^3BaHlrTe cqeToBoAHvr rro&urTlilKvr
cqeroBoAHrare npra6n:,z,3vITerl:a:z. oqeHKLr

r.r cB6p3aHrzTe

c

rsx

v

pa3yMHocTTa Ha

onoBe crsBa:Hvrs., HarrpaBeHz

or

Ha H3noA3Ba}Ie OT CTpaHa

Ha

pBr(oBoAcTBoTo.

3aKAIOqeHHe
- AOcTHlaMe AO

OTHOCHO ]TVIeCTHOCTTa

ptKoBoAcrBoro Ha cqeroBoAHana 6asa Ha ocHoBara Ha lpeArronox<eHzero 3a Aeftctsarqo
npeAnplzsTvIe vr, rra 6asala Ha noAJrqeHHTe oAHTopcKrd AoKa3aTeAcTBa, oTHOCHO TOBa AaAI.{

e HaAHqe clrrqecrBeua Hecarypnocr, orHac"sqa ce Ao c's6:'zrru:,. vr H yctoBua, xowro 6wxa
Mor.AH Aa rropoAsr 3HatrHTenHH ctMHeHr,rrr orHocrro cnoco6Hocrra Ha @oH,qa Aa rrpoAbru{<rz
4a $yHxqvroarpa r<ato 4eficrBarqo rrpe.qnprasrrae. Axo Hr4e AocrHrHeM Ao 3aKlroqeuae, qe
e HaAHrIe cbqecTBeHa Hecl{rypHocT, oT Hac ce I43r4cKBa Aa npHBAer{eM BHHMaHI4e B
oA?ITOpCKI-UI

CH AOKAaA KbM CB6p3a}IHTe C Ta3H HeCr4r)apHOCT OnOBeCTsBaHr{.s BbB

$rzrrarrcoerza or.{er uI V B crr5rvafi qe re3ur onoBecrsBaJJvts. ca HeaAeKBarHH, Aa
vro,4u$IzqzpaMe MHeHHero cvr. HarrruTe 3aKlroqeHrzir ce ocrroBaBar Ha oAr4TopcKr,ITe
AoKa3arelcrBa, fioAJ reHH Ao Aarara Ha oAuTopcKurs.
yc1\oBr.Isl o6a.re MoraT

Aa cTaHaT npur{r.rHa @orr4a

:r^vr

AoKAaA. Br4eu1x cs6:,zrrus.

,4,a rlpeycTar{oBlz

:,z.ttvt

SyHrqzoHHpaHeTo

cr4

xaro Aefi crBarqo flpeAr]pr-rfrrrae.

-

orl'eHrlBaMe qxnocrHoro [peAcraB-rrHe, crpJrKTypa

w

c'b4'bpx<anrrze Ha SrznarrcoBvrr

orqer,

ur Aanr:,z^ $urraHcoerzrr ortrer npeAcraB.Fr
u cr6vrus. rro HaqI4H, r<ofito rrocruta AocroBepHo

BKAror{HTeAHo onoBecrsBa:r.vlr'ra,
ocuoBofiolaratrlaTe 3a Hero cAeAKu
npeAcTaB-sHe.

Hve

c Arrqara,

c o6rqo ynpaBleHze, HapeA c ocraHalr4Te
BBnpocld, [AaHr4paHLIs o6xsan u BpeMe Ha H3rrb^HeH]re Ha o!:vtra kt sbqecrBeHrzre
KoMyHHKHpaMe

HaroBapeHr.r

KOHCTaTaq?M OT OAVrTa, BKAIOtIHTeAHO Cbil{eCTBeHH HeAOCTaTbqH BbB BGTpelIrHr.ur KOHTpOA,

Kor.rro n4,eHuzSrzqrrpaMe rro BpeMe Ha H3BbprrrBarrv:,.

or Hac oAr,rr.

Aoxnaa BrB Bplgrra c Apyru 3aKoHoBrl lr peryaaropnrr rl3lrcKBarrurr

,Qonrnuumenflu qbnpocu,

,eoumo nocmaee.

3d

dorctadeaue

3arcorl'r',m

cqemoeodcmeomo

B 4orrtureHae Ha HarrraTe omoBopHocrvr u AoKAaABaHe cbtlacHo MOC, orrvrca:rw rro-rope B
pa3Aela ,llpyra rznSopvraqraa, pa3AHqHa ot $unancoBrzrr orqer vr oAzrTopcKrafr AoK an BBp>.y
Hero" rlo orHoilreHlne Ha AoKAaAa sa AefiHocrra, HHe lr3rtlHraxMe H [poqeAypr4Te, 4o6arerru
KbM H3r-rcr(BaHHTe

no MOC, gbr^acHo

AoKAaAUI 14 KoMyHHKar$4:r

,,Yxa3aHIaE orHocHo HoBr4

or crpaHa Ha oAVTopa"

II

pa3lulzpeHl,r oAHTopcKH

Ha npoSecrroHalHara opraHa3arlr4fr Ha

petacrprapaHrlTe o4raToprz B Bauapras, I,{rrcruryra Ha Ar4rrAoMHpaHHTe eKcneprcqeroBo,4ztav (V[F.C)". TeeN fipoqelgpn Kacarrr npoBepKr,r 3a Hanr4qaero, Keu<To 14 rrpoBepKpr

na Sopvrara vr cBABpx<€rHHero Ha ra3!r Apyra rzH$opvraqus- c t\e^ Aa HH noArroMorHar BbB
Sopvruparre Ha craHoBaqa orHocHo roBa Aa ur Apyrara uH$opvraqas BKAror{Ba
orloBecrsBarrvtsra w AoKAaABaHvrflTa, rrpeABHAeHr-r B. lnapa ceAMa or 3axorra 3a
cqeToBoAcTBoTo, frpr.r^ox<HM e Ba\rapra.'I.
Cman+oeuu4e sbe ep'bsna cu^n.

37, an. 6 om 3arcoua sa s.temoeodcmeomo

Ha 6aeara Ha rz3BbpureHr.rre [poqeAypu, Halrero crauoBurqe e, qe:

a) I4H$opuaqzsra,

BKAror{eHa B AoKAaAa sa

4,efinocrra 3a Szrrancoeara roAr4Ha, 3a Ko.rrro
Iz3rorBeH $zHancoenrrr orqer, csorBercrBa Ha $zrraHcoenrr orr{er.

6) !,oxna4tr 3a 4,efirrocma e H3rorBeH B gborBercrBrze c

e

npraAox<HMHTe 3aKouoBvr

VT3LICKBATTVTS..

e) B peeyzrat Ha npla4o6hroro rro3H€rBelHe u paz6upatte rra Aeftrrocrra na @orr4a H cpeAara,
B Kosro Tofi $yHxqr-ronr.rpa, He cMe ycraHoBrr^H c^Jrqalz Ha cBrr{ecrBeHo HeBspHo
rrpeAcraBsHe B AoKAa"qa sa .qeftrroctta.
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lIpHxoAH or
Pasxo
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AHBHAeHTT4
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aKTI4BI4, HeTHO
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I

t6

7
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OTTIET 3A IIAPIIqHI{TE IIOTOIIII
01 qHyapn Ao 31 lexeMBpll 2019
HanpreHoBanne Ha [apuqHrrre

2019

TIOTOUII

flocrrureHuq

r.

2018

HereH

llnarqaHHfl

ffocrruJreHrlfl

IIOTOK

r.
HereH

ffuiarqaHuq

TIOTOK

A. flapnqnn nororrrr oT
ONEPATI{BHA AEIIHOCT

llapuuuu rrororln, eB'bp3aun c
eMr4rr4p aHe v o6paruo
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БЕЛЕЖКИ ПРИЛОЖЕНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
НА ДОГОВОРЕН ФОНД „ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС”
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
I.

СТАТУТ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Договорен фонд „Делтасток глобален фокус” („Фондът”) представлява колективна
инвестиционна схема от отворен тип и издава/продава дялове, предоставящи еднакви права на
техните притежатели.
Ръководството на Управляващо дружество „Делтасток управление на активи“ ЕАД
("Управляващото Дружество", „Дружеството” или “Ръководството”) организира и управлява
дейността на Фонда на основание Разрешение № 161–ДФ от 10.10.2017 г., издадено от Комисията
за финансов надзор (“КФН”), както и въз основа на одобрени от нея Проспект и Правила на
Фонда.
УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД, действащо за сметка на Фонда, е сключило
договор с банка депозитар - Уникредит Булбанк АД, съгласно изискванията на Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно
инвестиране („ЗДКИСДПКИ”).
Публичното предлагане на дялове на ДФ „Делтасток глобален фокус“ започва на 12
февруари 2018 г., като първоначално записаните дялове на Фонда са извършени на 14 февруари
2018 г.
ДФ „ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС“ е колективна инвестиционна схема съгласно
чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява самостоятелно обособено
имущество и се смята за учреден с вписването му в специален регистър, воден от Комисията за
финансов надзор. По своята същност той е неперсонифицирано дружество по смисъла на Закона
за задълженията и договорите (ЗЗД). Набраните парични средства в общата маса на Фонда се
инвестират в различни финансови инструменти в съответствие с инвестиционната политика и
стратегия, приети от Управляващото дружество и описани в Проспекта на конкретния договорен
фонд и в неговите правила при съблюдаване на нормативно установените в ЗДКИСДПКИ
ограничения и диверсификация на активите.
Инвеститорите предоставят парични средства, срещу които получават дялове на Фонда.
Броят дялове, притежавани от инвеститора, удостоверява каква част от общия размер на активите
на Фонда притежава собственикът им. По искане на притежателите на дялове, Фондът изкупува
обратно своите дялове по цена, базирана на нетната стойност на активите му. Броят дялове на
Фонда е променлива величина съгласно закона и може да се изменя всеки работен ден в
зависимост от издадените и обратно изкупените дялове.
Притежателите на дялове на Фонда имат:
• Право на обратно изкупуване на дяловете
• Право на информация
• Право на ликвидационен дял
Дейността на Фонда, включително управлението на активите му, се осъществява от
Управляващото Дружество, което е лицензирано и контролирано постоянно от Комисията за
финансов надзор.
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II.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

Счетоводната политика на Договорен фонд „Делтасток глобален фокус” е разработена
съгласно изискванията на текущото счетоводно законодателство, Международните стандарти за
финансови отчети и Международните счетоводни стандарти. Целта на счетоводната политика е
да създаде сигурност относно финансовите отчети, които да представят вярно и достоверно
финансовото състояние на Фонда. Финансовите отчети на „Делтасток глобален фокус ” са
изготвени въз основа на изискванията на Международните стандарти за финансови отчети и
Международните счетоводни стандарти. Счетоводството на Фонда се осъществява при спазване
на следните основни принципи:
1.
текущо начисляване – резултатите от сделки и събития се начисляват в момента
на тяхното възникване - в момента на събитието и се отразяват във финансовите отчети за
периода, за който се отнасят;
2.
действащо предприятие – преценява се способността на Договорния фонд да
продължи нормално своята дейност в предвидимото бъдеще; Фондът няма намерение да
ликвидира или намали значително своята дейност; не са налице събития и условия, които биха
могли да се отразят съществено върху дейността му;
3.
предпазливост – отчитане на всички предполагаеми рискове и възможни загуби,
с оглед отразяване на по-точен финансов резултат;
4.
съпоставимост между приходи и разходи – разходите, извършени по определена
сделка или операция, се отразяват в периода, в който се получават изгодите от сделката;
приходите се признават в периода, в който са отчетени разходите за тяхното получаване;
5.
предимство на съдържанието пред формата – отчетите трябва да отразяват
икономическата същност на събитията и операциите, а не тяхната правна форма;
6.
запазване на счетоводната политика от предходни периоди – с цел постигане
на съпоставимост на финансовите отчети през отделните периоди;
7.
последователност – представянето и класификацията на статиите във
финансовите отчети трябва да се запазва през отделните периоди, освен ако не е настъпила
значителна промяна в характера на дейността на Фонда и промяната би довела до по-достоверно
представяне на финансовото му състояние или в случай че промяната във финансовите отчети е
наложена от нормативен акт;
8.
същественост – всички съществени статии и суми се представят отделно във
финансовите отчети; несъществените суми с подобен характер се обединяват и не се посочват
като отделна статия в отчета.
III.

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ

Финансовият отчет на Фонда е изготвен в съответствие с Международните стандарти за
финансови отчети (МСФО), които включват Стандартите и Разясненията, приети от Съвета за
Международни счетоводни стандарти. Те обхващат – стандарти за финансови отчети и от
тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по
Международни счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и
тълкуванията на Постоянния комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по
Международни счетоводни стандарти (КМСС) и приети от Комисията на Европейския съюз.
През отчетния период Фонда прилага всички нови и/ или изменени стандарти и тълкувания,
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издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти и от Комитета за разяснения на
Международните стандарти за финансово отчитане, които засягат дейността му. Промените в
стандартите и тълкуванията, или нови стандарти и тълкувания от 2019 година не са оказали
влияние върху счетоводната политика на Фонда и върху отчитането на активите, пасивите и
резултатите на Фонда.
Функционална валута и валута на представяне
Този финансов отчет е представен в Български лева (БГН) закръглени до хиляда. Българският
лев е функционалната валута на Договорен фонд „Делтасток глобален фокус“.
Използване на оценки и допускания
Изготвянето на финансовия отчет в съответствие с МСФО изисква ръководството до прави
оценки, предвиждания и допускания, които влияят на прилагането на политиките и на отразените
суми в активите, пасивите, приходите и разходите. Полученият резултат може да бъде различен
от тези очаквания.
Очакванията и допусканията се преразглеждат във всеки отчетен период. Повторното
преразглеждане на счетоводните оценки се признава в периода, в който оценката е
преразгледана, когато преразглеждането се отнася само до този период, или в периода на
преразглеждането и бъдещите периоди, ако оказва влияние на сегашния и на бъдещите периоди.
Информация за значителни позиции, които са засегнати от оценки на несигурността и
критични допускания при прилагане на счетоводните политики, които имат най-значителен
ефект върху сумите признати във финансовия отчет, се съдържа в приложенията по оценка на
финансови инструменти.

IV.

ОТЧИТАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТУМЕНТИ

Фондът класифицира финансовите си активи в една от следните категории:
•
•

Кредити и вземания
Активи, държани за търгуване

ОПЕРАЦИИ ПО ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Отчитането на сделките с финансови активи се извършва съгласно изискванията на
МСФО 9. Първоначалното заприходяване на ценните книжа в Отчета за финансовото състояние
на Фонда се извършва по справедлива стойност, която е пазарната им цена във всички случай,
когато такава може да се определи надеждно. Когато активите нямат пазарна цена, справедливата
стойност се определя на база оценъчни модели дефинирани в правилата на Фонда.
Първоначалното признаване на финансовите инструменти се извършва от момента от който
Фондът стана страна по договор свързан с финансов инструмент, като относно финансовите
активи се прилага метод на отчитане „дата на уреждане“ (сетълмент) на сделката.
ПОСЛЕДВАЩО ОЦЕНЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ
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„Делтасток глобален фокус” извършва ежедневна преоценка на финансовите си активи в
портфейла си. Преоценката се извършва винаги по тяхната пазарна цена, когато имат такава,
определена съгласно Правилата и Проспекта на Фонда. В случаите, когато пазарна цена не може
да бъде определена, преоценката на ценните книжа се извършва по модел описан подробно в
ПРАВИЛАЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА
АКТИВИТЕ НА ДОГОВОРЕН ФОНД „ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН ФОКУС“.
Придобитите финансови активи от ДОГОВОРЕН ФОНД „ДЕЛТАСТОК ГЛОБАЛЕН
ФОКУС“ се класифицират като „финансови активи държани за търгуване“. Всички активи
държани за търгуване, включително дериватите се отчитат по справедлива стойност, като
печалбите и загубите от реализираната продажба и/или промяна на справедливата им стойност
се отчитат текущо в отчета за всеобхватния доход.
ОТПИСВАНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Финансов актив се отписва на датата на вальора, на която фонда губи контрол върху
договорните права, включващи актива. Това може да стане при погасяване и изтичане или когато
фонда прехвърли правата за получаване на договорните парични потоци от финансовия актив в
сделка, според която значителна част от всички рискове и изгоди от собствеността на финансовия
актив са прехвърлени, или нито прехвърля, нито задържа значителна част от всички рискове от
собствеността и не запазва контрол над прехвърления актив.
ОПЕРАЦИИ С ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
Сделките в чуждестранна валута се вписват в лева при първоначалното им счетоводно
отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага централния курс на БНБ към
датата на сделката. Фондът извършва ежедневна преоценка на всичките си активи и пасиви по
централен курс на БНБ за съответния ден.
ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА
Отчитането на паричните средства в „Делтасток глобален фокус” се отчитат по тяхната
номинална стойност. Фондът извършва ежедневна преоценка на паричните средства в
чуждестранна валута по курса на Българска народна банка за конкретната валута, валиден за
съответния ден. Възникващите курсови разлики от преоценката на паричните средства,
деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат като финансови приходи и разходи. Паричните
средства и краткосрочните депозити в баланса включват парични средства по банкови сметки, в
брой и краткосрочни депозити с падеж от три месеца до една година. Отчета за паричния поток
е съставен по прекия метод.
ЕМИТИРАНЕ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ
Нетната стойност на активите на Договорния фонд и нетната стойност на активите на един
дял се определя всеки работен ден при условията и по реда на действащото законодателство,
Правилата и Проспекта за публично предлагане на дялове на Фонда. Управляващото дружество
извършва оценка на портфейла на Фонда, определя нетната стойност на активите на Фонда,
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нетната стойност на активите на един дял, и изчислява емисионната стойност и цената на обратно
изкупуване под контрола на Банката депозитар.
ОЦЕНКА НА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Краткосрочните задължения се оценяват по стойността на тяхното възникване, по която
се очаква да бъдат погасени в бъдеще. Задълженията към управляващото дружество и банката
депозитар се начисляват ежедневно съгласно Правилата за оценка на портфейла на Фонда
одобрени от КФН.
ВЗЕМАНИЯ
Вземанията на фонда се отчитат по тяхната номинална стойност. Вземанията са свързани
с инвестициите на Фонда във финансови инструменти и свързани с тях неполучени лихви и
дивиденти, както и вземания по записани дялове от клиенти на фонда.
ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИ
Фондът начислява и признава приходите си съгласно изискванията и критериите на
МСФО 9. Всички приходи се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащо
на получаване плащане или възмездяване. Приходите на Договорен фонд „Делтасток глобален
фокус” се формират от:
1. приходи от операции с финансови активи – признават се на датата на търгуване (дата
на сделката) при продажбата на финансовите активи и се формират от разликата
между балансовата стойност на активите
2. и тяхната продажна стойност.
3. приходи от лихви по дългови финансови инструменти - начисляват се и се признават
ежедневно в отчета за всеобхватния доход на Фонда.
4. при взето решение за разпределение на дивидент дружеството, чиито акции
фигурират като актив в портфейла на Фонда, от първата дата за търговия на акциите
на регулиран пазар, на която приобретателят на акциите няма право на дивидент, до
датата на изплащане на дивидента сумата на брутния дивидент се отнася като вземане.
След реално постъпление на паричните средства от дивидента по разплащателна
сметка на Фонда се признава по справедлива стойност.
5. приходи от операции, деноминирани в чуждестранна валута - признават се текущо
при извършване на сделките и реализиране на курсовите разлики от тях. Приходите
от преоценки на активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се признават
към момента на извършване на преоценката и се отчитат като финансови приходи.
ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИЯТА В ДЯЛОВЕ НА ФОНДА
Разходите, свързани с инвестицията в дялове на Фонда са:
1. Разходи, които се поемат пряко от конкретния инвеститор/притежател на дялове при

покупка и обратно изкупуване на дялове:
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а) Разходите за емитиране (включени в емисионната стойност) са в размер на 1.00%
от нетната стойност на активите на дял. При покупка на дялове по сключени Договори
за многократна покупка по инвестиционен план, разходите са на 50% от текущия
размер на стандартните разходите за емитиране.
б) Разходите за обратно изкупуване (включени в цената за обратно изкупуване) са в
размер на 1.00% от нетната стойност на активите на дял.
Разходите във връзка с дейността на Фонда (“Оперативни разходи”) се поемат косвено от
всички негови притежатели на дялове, включително такса за управление на активите,
възнаграждение на Банката-депозитар, комисионни на инвестиционни посредници и други
разходи. Съгласно Правилата на Фонда, максималният размер на възнаграждението за
управление, което Управляващото дружество има право да получи до 3.00% от годишната средна
нетна стойност на активите на Фонда, независимо от вида активи, в които Фондът инвестира.
Управляващото Дружество може да се откаже от част от посоченото възнаграждение.
НОВИ СТАНДАРТИ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ КЪМ МСФО, КОИТО СА ВЛЕЗЛИ В
СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 Г.
Фондът е приложил следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО,
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са
задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2019 г., но нямат
съществен ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на
Дружеството:
МСФО
9
„Финансови
инструменти”
(изменен)
отрицателна компенсация, в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС

Предплащания

с

Измененията дават възможност на дружествата да оценяват определени финансови
активи, които могат да бъдат изплатени предсрочно с отрицателно компенсиране, по
амортизирана стойност или по справедлива стойност в другия всеобхватен доход, вместо като
финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата.
За да се отчита финансовият актив по амортизирана стойност, отрицателната компенсация
трябва да е „разумна компенсация за предсрочно прекратяване на договора“ и активът следва да
е „държан за събиране на договорните парични потоци“.
МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или уреждане
- в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС
Тези изменения изясняват счетоводното отчитане на конкретни промени в плана за дефинирани
доходи, съкращаване или уреждане. Те потвърждават, че предприятията следва:
•

да изчисляват разходите за текущ стаж и разходите за лихви, така че пенсионното
задължение да се представи за оставащия период след датата на изменението,
съкращаването или уреждането на плана, като се използват актуализирани допускания
след датата на промяната;
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•

да признават в печалбата или загубата като част от разходите за минал трудов стаж или
като печалба / загуба от уреждането на задължението всяко намаление на излишъка, дори
ако този излишък не е бил признат преди поради използването на „таван“ на актива.

МСС 28 “Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (изменен) – Дългосрочни
участия в асоциирани и съвместни предприятия – в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС
Промените изясняват, че:
•
•

МСФО 9 следва да се прилага само за тези дългосрочни участия в асоциирани или
съвместни предприятия, които не се отчитат по метода на собствен капитал.
при прилагането на МСФО 9 предприятието не взема предвид загубите на асоциираното
или съвместното предприятие, или загубите от обезценка на нетната инвестиция,
признати като корекции на нетната инвестиция в асоциираното или съвместното
предприятие, възникнали от прилагането на МСС 28 Инвестиции в асоциирани и
съвместни предприятия.

КРМСФО 23 „Несигурност относно отчитането на данък върху дохода“ – в сила от 1 януари
2019 г., приет от ЕС
Разяснението дава следните насоки за прилагане на изискванията на МСС 12 относно признаване
и оценяване, когато има несигурност относно отчитането на данък върху дохода:
•
•
•

предприятието следва да отрази ефекта от несигурността при отчитането на данъка върху
дохода, когато не е вероятно данъчните власти да приемат извършеното счетоводно и
данъчно третиране от страна на предприятието
за остойностяване на несигурността следва да се използва или най-вероятният размер на
задължението, или методът на очакваната стойност, в зависимост от това кой метод подобре предвижда разрешаването на несигурността и;
направените оценки и допускания трябва да бъдат преразглеждани, когато
обстоятелствата са се променили или има нова информация, която засяга направените
оценки.

Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 г., в сила от 1 януари 2019 г., приети от ЕС
Тези изменения включват несъществени промени в:
•
•
•

•

МСФО 3 "Бизнес комбинации" - дружеството преоценява предишния си дял в съвместно
контролирана дейност, когато придобие контрол над нея.
МСФО 11 "Съвместни предприятия" - дружеството не преоценява предишния си дял в
съвместно контролирана дейност, когато придобие съвместен контрол върху дейността.
МСС 12 „Данъци върху дохода“ - дружеството отчита всички ефекти върху данъка върху
дохода в резултат от дивиденти (включително плащания по финансови инструменти,
класифицирани като собствен капитал), в съответствие с транзакциите, генериращи
разпределимата печалба - т.е. в печалбата или загубата, другия всеобхватен доход или
собствения капитал;
МСС 23 "Разходи по заеми" - дружеството третира като част от общите заеми всеки заем
първоначално взет за разработване на актив, когато активът е готов за планираната употреба
или продажба.
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1.1. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се прилагат от
по-ранна дата от Дружеството
Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти,
изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са
приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 2019 г., и не са били приложени от
по-ранна дата от Дружеството. Информация за тези стандарти и изменения, които имат ефект
върху финансовия отчет на Дружеството, е представена по-долу.
Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика
на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.
МСС 1 и МСС 8 (изменени) - Дефиниция на същественост, в сила от 1 януари 2020 г., приети
от ЕС
Целта на измененията е да се използва една и съща дефиниция на същественост в рамките на
Международните стандарти за финансово отчитане и Концептуалната рамка за финансово
отчитане. Съгласно измененията:
• замъгляването на съществената информация с несъществена има същия ефект като
пропускането на важна информация или неправилното й представяне. Предприятията решават
коя информация е съществена в контекста на финансовия отчет като цяло; и
• „основните потребители на финансови отчети с общо предназначение“ са тези, към които са
насочени финансовите отчети и включват „съществуващи и потенциални инвеститори,
заемодатели и други кредитори“, които трябва да разчитат на финансовите отчети с общо
предназначение за голяма част от финансовата информация, от която се нуждаят.
Изменения на референциите към Концептуална рамка за финансово отчитане в сила от
1 януари 2020 г., приети от ЕС
СМСС е издал преработена концептуална рамка, която влиза в сила незабавно за Съвета
в дейностите му, свързани с разработването на нови счетоводни стандарти. Тази рамка не води
до промени в нито един от съществуващите счетоводни стандарти. Въпреки това, предприятията,
които разчитат на концептуалната рамка при определяне на своите счетоводни политики за
сделки, събития или условия на дейността си, които не са разгледани специално в конкретен
счетоводен стандарт, ще могат да прилагат преработената рамка от 1 януари 2020 г. Тези
предприятия ще трябва да преценят дали техните счетоводни политики са все още подходящи
съгласно преработената концептуална рамка. Основните промени са:
• за да се постигне целта на финансовото отчитане се фокусира върху ролята на ръководството,
което трябва да служи на основните потребители на отчетите;
• отново се набляга на принципа на предпазливостта като необходим компонент, за да се
постигне неутрално представяне на информацията;
• дефинира се кое е отчитащото се предприятие, като е възможно да е отделно юридическо лице
или част от предприятието;
• преразглеждат се определенията за актив и пасив;
• при признаването на активи и пасиви се премахва условието за вероятност от входящи или
изходящи потоци от икономически ползи и се допълват насоките за отписване;
• дават се допълнителни насоки относно различните оценъчни бази и

14
• печалбата или загубата се определят като основен показател за дейността на предприятието и
се препоръчва приходите и разходите от другия всеобхватен доход да бъдат рециклирани през
печалбата или загубата, когато това повишава уместността или достоверното представяне на
финансовите отчети.
МСФО 3 (изменен) – Определение на стопанска дейност, в сила от 1 януари 2020 г., все още
не е приет от ЕС
Измененото определение за стопанска дейност изисква придобиването да включва
входящи материали и съществен процес, които в съвкупност значително да допринасят за
способността за създаване на изходяща продукция. Определението на понятието „продукция“ се
изменя така че да се фокусира върху стоките и услугите, предоставяни на клиентите, които
генерират доход от инвестиции и други доходи. Определението изключва възвращаемостта под
формата на по-ниски разходи и други икономически ползи. Измененията вероятно ще доведат до
отчитане на повече придобивания, класифицирани като придобивания на активи.
МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не
е приет от ЕС
МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” позволява на дружества, прилагащи
за първи път МСФО, да продължат признаването на суми, свързани с регулирани цени в
съответствие с изискванията на тяхната предишна счетоводна база, когато прилагат МСФО. С
цел подобряване на съпоставимостта с отчети на дружества, които вече прилагат МСФО и не
признават такива суми, стандартът изисква да бъде представен отделно ефектът от регулираните
цени.
МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2021 г., все още не е приет от ЕС
МСФО 17 замества МСФО 4 Застрахователни договори. Той изисква прилагането на модел
за текущо оценяване, съгласно който преценките се преразглеждат през всеки отчетен период.
Договорите са оценяват, като се използват:
-

дисконтирани парични потоци с претеглени вероятности;
изрична корекция за риск, и
надбавка за договорени услуги, представляваща нереализираната печалба по договора,
която се признава като приход през периода на покритие.

Стандартът позволява избор при признаването на промени в нормата на дисконтиране или в
печалбата или загубата, или в другия всеобхватен доход.
Новите правила ще се отразят на финансовите отчети и на основните показатели на всички
дружества, които издават застрахователни договори.
Изменения на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7: Реформа на референтните лихвени проценти
(издадена на 26 септември 2019 г.), в сила от 1 януари 2020 г., все още не е приета от ЕС
Предлаганите изменения включват елементи, отразяващи новите изисквания за
оповестяване, въведени от измененията на МСФО 9, МСС 39 и МСФО 7.
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V.

ДАНЪЦИ

Фондът, като вид колективна инвестиционна схема, допусната до публично предлагане в
Република България, ползва преференциално данъчно третиране: неговата печалба не се облага
с корпоративен данък (чл. 174 от ЗКПО).
VI.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

УД „Делтасток управление на активи“ ЕАД има политика по възнагражденията
(https://www.dsam.bg/wp-content/uploads/2018/06/Politika_po_vaznagrajdenia-2018_1.pdf) приета
от Съвета на директорите на УД на 04.07.2016г. и влязла в сила от датата на приемането.
Политика е изменена и допълнена с решение на Съвета на директорите, взето с Протокол No
44/30.03.2018г. и Протокол No 47/23.05.2018г.
С Политиката се определят принципите и изискванията към политиката и практиката за
определяне и изплащане на възнагражденията в УД „Делтасток управление на активи” ЕАД.
Политиката обхваща всички форми на възнаграждения, като заплати и други финансови
и/или материални стимули, включително облаги, свързани с доброволно пенсионно и/или
здравно осигуряване, за следните категории персонал в случай че с професионалната си дейност
те оказват съществено влияние върху рисковия профил на управляваните от управляващото
дружество колективни инвестиционни схеми. Политиката за възнагражденията по ал.1
насърчава разумното и ефективното управление на риска на УД и не поощрява поемане на риск,
несъответен на рисковите профили, правилата или учредителните документи на управляваните
КИС, както и не засяга изпълнението на задължението на УД да действа в най-добър интерес на
КИС.
УД може да изплаща както постоянно, така и променливо възнаграждение на персонала.
Постоянни възнаграждения са всички плащания или други облаги, които са определени
предварително и не зависят от постигнатия резултат. Променливи възнаграждения са всички
допълнителни плащания или други облаги, които се определят и изплащат в зависимост от
постигнатия резултат или от други договорно определени условия. Не се предоставя по принцип
променливо възнаграждение, но може и да го предостави, след като Съветът на директорите на
УД вземе съответното решение за това по реда и при условията, предвидени в Политиката.
Постоянното възнаграждение представлява достатъчно голяма част от общия размер на
възнаграждението. Неговия размер трябва да позволява прилагането на гъвкава политика за
променливото възнаграждение, включително възможност да не бъде изплатено.
Възнагражденията на лицата изпълняващи функции в областта на управлението на риска и
нормативното съответствие, се контролират пряко от комитета по възнагражденията, в случай че
има създаден такъв. Лицата изпълняващи тези функции получават възнаграждение, съобразено
с постигането на целите, свързани с функциите им независимо от резултатите на секторите на
дейност, които тези лица контролират. УД изгражда структурата на възнагражденията на
персонала изпълняващи функции в областта на управлението на риска и нормативното
съответствие по начин при който:
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a) ga ne ce HaKbpHrBa rrxHara He3aBlrclrMocr rrprd r,r3rrbJrHeHlle Ha cnyx(e6nure LIM 3aAbJrll(envl.;
o,ao6peHr4ero Ha cAeJrKri, B3eMaHero Ha perneHr4;r vrrru AaLBJaHero Ha cbBerI,I IIo Bbrlpocl4,
3acrtarqu plrcKa u SuuaHcoBlrr KoHTpor, ra ca nprKo cBbp3aHr,r c yBenr,FreHve Ha Bb3HarpalK.{eHl,rero

6)

Ha c6oTBeTHOTO nr,rqe;

n) ga ne ce crprMynr,rpa noeMaHero Ha pr4cKoBe, HaABr,rrxaBarrlu npueMJII,IBoro HLIBo;

r) 4a ne ce nopax(Aa ron$nurr

Ha vHTepecu ctrp.sMo crpyKrypHllTe 3BeHa, KoLITo re3l4 nl,Iqa

KOHTpOJrr.rpaT.

3a 2019r. Apy)(ecrBoro He e lrcnJrarqano npoMeHn[Br,r B63Harpax(AeHr4r Ha nepcoHana, a caMo
TIOCTO'HHI,I TAK}IBA.

Pesy;rraru or rreprroAr.rqnrrre nperureArr ro rrJr. 108, an.5 u 6 or 3AKI{CAIIKI4
3a or.refirnr nep[oA He ca KoHcrarvpaHu HepeAHocrr4 cBbp3aH]r c npnnaraHero Ha lloruarurara
3a BB3HarpaxAeHvrs,

Ha.{pyxecrBoTo.

Hacrosqur $unancon orrrer
',,{erracrox

or Crsera Ha AupeKTopr.rre Ha ylpaBnsBanro Apy)KecrBo
EA,{ c rporoKon ll3/20.02.2020r

e o4o6peu

yrpaBneHue Ha aKrr,rBr4"

cr6urus, cneA Aarara Ha orqera sa $uHaucoBoro cBcror'nvte, Koero.ua rrpoMeHt
pe3yJrrar
Ha SoHAa.
coBwflT
Sranan
HsNaa Hacrtrrr,rJrr,r
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