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Допълнителната информация по чл. 73г, ал. 1, т. 6, букви " а" - " д" 
от наредба №25 на договорен фонд „Астра Кеш” към 31 декември 

2008 г. 
 
1. Брой дялове към края на отчетния период 
Към 31 декември 2008 Договорен фонд „Астра Кеш” има 199,908.6006 дяла в 
обръщение. Номиналната стойност на един дял е10 лева. 
 
2. Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период 
Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Кеш” към 31 декември 
2008 е 2,021,905.86 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял 10.1142 
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 31 декември 2008 
Актив Стойност Относителен дял 
1. Парични средства в каса в лева 0.00 0.00% 
2. Парични средства в разплащателни сметки в лева 30204.26 1.49% 
3. Парични средства в разплащателни сметки във 
валута 0.00 0.00% 
4. Депозити в лева 0.00 0.00% 
5. Депозити във валута 1969152.96 97.26% 
6. Дългови ценни книжа 0.00 0.00% 
7. Акции 0.00 0.00% 
8. Вземания 25211.35 1.25% 
Общо активи 2024568.57 100.00% 
 
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. След направен анализ бяха избрани четири 
български търговски банки, на всяка от които бяха предоставени депозити за близо 
20% от активите на фонда, при спазване на нормативните разпоредби и Правилата 
на фонда относно инвестиционните ограничения за влогове в една банка. 
Останалите 20% от портфейла са разпределени приблизително по равно между друга 
българска търговска банка и банката депозитар на фонда. 
 
4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период 
След началото на публичното предлагане на Договорен фонд „Астра Кеш” през 
месец октомври 2008 година и набирането на съответния размер на активи под 
управление бяха сключени няколко дългосрочни депозита, деноминирани в лева, 
при български търговски банки. След кратък период тези депозити бяха предсрочно 
падежирани и на тяхно място се сключиха депозити с близки характеристики, но 
деноминирани в евро. Тъй като новите депозити са с първоначален остатъчен срок 
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до падежа от 3 месеца и 1 година, до края на периода не са настъпвали промени в 
структурата на портфейла. 
 
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 31.10.2008 г. 30.11.2008 г. 31.12.2008 г. 
Приходи от лихви по депозити 4,244.99 10,454.15 10,802.62 
Приходи от лихви по разплащателна 
сметка 664.73 117.75 116.90 

Общо приходи 44,661.72 50,353.90 50,732.52 
 
5.2. Други приходи в рамките на отчетния период 
 
Договорният фонд няма други приходи през четвъртото тримесечие на 2008 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 31.10.2008 г. 30.11.2008 г. 31.12.2008 г. 
Разходи по учредяване 131.85 263.70 272.49 
Разходи за поддържане на емисия на БФБ     10.00 
Такса надзор към КФН 81.00 162.00 166.84 
Разходи за одиторски консултантски услуги 118.50 237.00 244.50 
Възнаграждение УД 617.21 1,238.04 1,284.83 
Разходи по покупко-продажба на валута 171.62     

Банкови такси по преводни операции   0.35 0.35 

Общо разходи 1,120.18 1,901.09 1,979.01 
 
5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период 
 

Нетни приходи 31.10.2008 г. 30.11.2008 г. 31.12.2008 г. 
Финансови приходи 4909.72 10571.9 10919.52 
Финансови разходи -171.62 -0.35 -0.35 
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Оперативни разходи -948.56 -1900.74 -1978.66 

Нетни приходи 3,789.54 8,670.81 8,940.51 
 
 
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 
 

Промени в капитала 31.10.2008 г. 30.11.2008 г. 31.12.2008 г. 
Емитирани дялове 1,999,086.01 1,999,086.01 1,999,086.01 
Премийни резерви при емитиране на дялове 1,418.99 1,418.99 1,418.99 

Текуща печалба / загуба 3,789.54 12,460.35 21,400.86 

Общо собствен капитал 2,004,294.54 2,012,965.35 2,021,905.86 
 
5.7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период 
 

Активи 31.10.2008 г. 30.11.2008 г. 31.12.2008 г. 
Парични средства 2,001,288.52 2,000,478.71 1,999,357.22 
Финансови инструменти       

Вземания 4,909.72 14,526.48 25,211.35 

Общо активи 2,006,198.24 2,015,005.19 2,024,568.57 
 
 
 
 
       Валентина Цонева 
       Изпълнителен директор 
       УД „Астра Асет Мениджмънт” АД 


