
Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви " а" - " д" от 
наредба №25 на договорен фонд „Астра Кеш” към 30 септември 2009 г. 
 
 
1. Брой дялове към края на отчетния период 
Към 30 септември 2009 Договорен фонд „Астра Кеш” има 825,430.8473 дяла в 
обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 лева. 
 
2. Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период 
Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Кеш” към 30 септември 2009 
е 8,715,869.10 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.5592 лева. 
 
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови 
инструменти, анализирани по най-подходящите икономически, географски или 
валутни показатели, съгласно политиката на договорния фонд с посочване на 
относителния им дял в нетните активи 
 

Портфейл на ДФ 
Астра Кеш към 30 Септември 2009 г. 30 Юни 2009 г. 31 Март 2009 г. 

Актив Стойност 

Относителен 
дял като % от 
общите 
активи Стойност 

Относителен 
дял като % от 
общите 
активи Стойност 

Относителен 
дял като % от 
общите 
активи 

1. Парични средства 
в каса в лева 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

2. Парични средства 
в разплащателни 
сметки в лева 186,351.34 2.09% 71,587.06 1.97% 28,796.39 1.40% 

3. Парични средства 
в разплащателни 
сметки във валута 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
4. Депозити в лева 137,000.00 1.54% 200,000.00 5.50% 200,000.00 9.74% 
5. Депозити във 
валута 8,395,411.60 94.28% 3,265,269.51 89.72% 1,769,059.56 86.19% 

6. Държавни ценни 
книжа 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
7. Акции 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 
8. Вземания 185,682.91 2.09% 102,400.92 2.81% 54,588.28 2.66% 

9. Разходи за 
бъдещи периоди 95.23 0.00% 60.27 0.00% 135.55 0.01% 

Общо активи 8,904,541.08 100.00% 3,639,317.76 100.00% 2,052,579.78 100.00% 
 
Портфейлът на Договорен фонд „Астра Кеш” е изцяло структуриран от банкови 
депозити и парични средства по разплащателна сметка, което е в съответствие със 
заявената инвестиционна стратегия. Над 94% от активите са деноминирани в евро, като 
останалата част е в лева. По-голяма част от депозитите са с първоначален срок до 
падежа 12 месеца. Всички инвестиции на фонда са направени при спазване на 
инвестиционните ограничения и рискови лимити. 
 
4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период 
Структурата на портфейла се запазва относително непроменена през третото 
тримесечие на 2009. По-съществена промяна се забелязва при депозитите във валута, 



които увеличават относителното си тегло за сметка на намаляване на относителния дял 
на депозитите в лева. През периода има нетно емитиране на нови дялове, което води до 
значително увеличаване на активите под управление. Новопривлечените средства са 
инвестирани предимно в еврови активи, което е и основната причина за известното 
нарастване на относителния дял на евровите активи в портфейла. Вземанията, които 
представляват начислени лихви по депозити с ненастъпил падеж, се увеличават в 
абсолютно изражение, но намаляват в процентно, поради нарастване размера на 
портфейла и сключване на нови депозити, които започват да се олихвяват по-късно в 
сравнение с депозити, сключени през предходни периоди. 
 
5. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи 
приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за 
обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; 
разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; 
нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се 
отразили на стойността на активите и пасивите на договорния фонд 
 
5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период 
 
Всички средства на Договорния фонд са инвестирани в банкови депозити и 
разплащателни сметки, съответно приходите се формират изключително от приходи от 
лихви. 
 
Приходи 30.09.2009 г. 30.06.2009 г. 31.03.2009 г. 
Приходи от лихви по депозити 177,198.72 83,811.68 32,283.19 
Приходи от лихви по разплащателна сметка 1,219.29 1,067.07 230.02 
Общо приходи 178,418.01 84,878.75 32,513.21 
 
5.2. Други приходи в рамките на отчетния период 
 
Договорният фонд няма други приходи през първото тримесечие на 2009 година, освен 
посочените в т. 5.1. 
 
5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар, други 
плащания и данъци в рамките на отчетния период 
 
Най-голям относителен дял в разходите има възнаграждението към Управляващото 
дружество, което се начислява ежедневно и е в размер на 0.75% на годишна база от 
нетните активи под управление. 
 
Разходи 30.09.2009 г. 30.06.2009 г. 31.03.2009 г. 
Разходи за поддържане на емисия на БФБ 90.09 59.73 29.70 
Разходи по учредяване и към КФН 2,305.34 1,431.34 566.84 
Разходи за одиторски консултантски услуги 450.45 298.65 148.50 
Възнаграждение УД 19,398.10 9,593.57 3,764.18 
Разходи по покупко-продажба на валута 1,632.33 530.13 86.08 
Банкови такси по преводни операции 91.70 30.35 4.00 
Разходи към ЦД 451.95 300.15 150.00 
Общо разходи 24,419.96 12,243.92 4,749.30 
 
 



5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период 
 
Нетни приходи 30.09.2009 г. 30.06.2009 г. 31.03.2009 г. 
Финансови приходи 178,418.01 84,878.75 32,513.21 
Финансови разходи -1,724.03 -560.48 -90.08 
Оперативни разходи -22,710.93 -11,698.44 -4,659.22 
Нетни приходи 153,983.05 72,619.83 27,763.91 
 
5.5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния 
период 
 
Договорният фонд не разпределя дивиденти. Реализираните печалби и загуби се 
отразяват в нарастване или намаляване на нетната стойност на активите. Инвеститорите 
в Договорния фонд могат да получат доход от инвестициите си под формата на 
капиталова печалба или загуба, която представлява разликата в цената по която са 
закупени дяловете и цената по която са продадени обратно. 
 
5.6. Промени в капитала в рамките на отчетния период 
 
Собствен капитал 30.09.2009 г. 30.06.2009 г. 31.03.2009 г. 
Емитирани дялове 8,254,308.48 3,494,760.83 1,999,086.01 
Премийни резерви при емитиране на дялове 286,176.72 45,724.37 1,418.99 
Текуща печалба / загуба 153,983.05 72,619.83 27,763.91 
Неразпределена печалба / загуба 21,400.86 21,400.86 21,400.86 
Общо собствен капитал 8,715,869.11 3,634,505.89 2,049,669.77 
 
5.7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период 
 
Активи 30.09.2009 г. 30.06.2009 г. 31.03.2009 г. 
Парични средства 8,718,762.94 3,536,856.57 1,997,855.95 
Финансови инструменти       
Вземания 185,682.91 102,461.19 54,723.81 
Разходи за бъдещи периоди 95.23     
Общо активи 8,904,541.08 3,639,317.76 2,052,579.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
Десислава Йорданова 
Изпълнителен директор 
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД 


