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Допълнителната информация по чл. 73, ал. 1, т. 5, буква „а”-„ д” от 
наредба №44 на договорен фонд „Астра Кеш” към 30 юни 2013 г. 

 
1. Брой дялове към края на отчетния период 
Към 30 юни 2013 Договорен фонд „Астра Кеш” има 1 261 761.8088 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 юни 2013 е 
16 251 905.89 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 12.8803 лева. 
Последната изчислена, обявена и публикувана на 28.06.2013 г. нетна стойност на 
активите на един дял е 12.8770 лева. 
 
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови 
инструменти и пазар, на който се търгуват, анализирани по най-подходящите 
икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на 
колективната инвестиционна схема с посочване на относителния им дял в 
активите 

Портфейл на ДФ Астра Кеш към 30/06/2013 31/12/2012 г. 

Актив Стойност 

Относителен 
дял като % от 
общите активи Стойност 

Относителен 
дял като % от 
общите активи 

1. Парични средства в разплащателни сметки в лева 116 130,85 0,71% 98 702,47 0,63% 

2. Депозити в лева 11 282 374,58 69,37% 10 925 000,00 70,14% 

3. Депозити във валута 4 439 185,57 27,30% 4 327 436,23 27,78% 

4. Вземания за лихви 425 170,42 2,61% 224 172,38 1,44% 

5. Разходи за бъдещи периоди 226,32 0,00% 0,00 0,00% 

Общо активи 16 263 087,74 100,00% 15 575 311,08 100,00% 

 
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. Около 69% от активите са депозити в лева, докато 
около 27% от активите са деноминирана в депозити в евро. В структурата на портфейла 
депозитите с остатъчен срок до падежа до 30 дни 18,35%,  до 60 дни 0%, до 180 дни 
43,45% и до 366 дни 38,20%. Всички инвестиции на фонда са направени при спазване 
на инвестиционните ограничения и рискови лимити. 
 
4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период 
През отчетния период в резултат на преструктуриране на портфейла на ДФ Астра Кеш 
намалява относителният дял на депозитите в евро за сметка на относителния дял на 
депозитите в лева. Сключените нови депозити са с първоначален срок определен 
съобразно необходимостта от ликвидни средства и поддържане на общата падежна 
структура на инвестициите.  
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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, разходи, извършени от 
колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла 
 
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 30.06.2013 г.  31.12.2012 г.  
Приходи от лихви по депозити 439 958,09 1 020 276,60 

Приходи от лихви по разплащателна сметка 378,02 2 169,11 

Приходи, свързани с валутни операции 0,01 0,03 

Общо приходи 440 336,12 1 022 445,74 
 
5.2. Други приходи в рамките на отчетния период 
Договорният фонд няма други приходи през първото шестмесечие на 2013 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 

Разходи 30.06.2013 г.  31.12.2012 г. 
Разходи за поддържане на емисия на БФБ 0,00 0,00 

Такса надзор към КФН 223,68 450,00 

Разходи за одиторски консултантски услуги 396,39 800,00 

Възнаграждение УД 60 117,50 138 884,40 

Разходи по покупко-продажба на валута 0,01 1 827,20 

Банкови такси по преводни операции 258,21 813,64 

Такса банка депозитар 1 500,00 1 800,00 

Разходи към ЦД 610,59 971,18 

Други разходи 10,00 0,00 

Общо разходи 63 116,38 145 546,42 
 
Няма разходи свързани със сделки с активи от портфейла. 
 
5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период 
Нетни приходи 30.06.2013 г.  31.12.2012 
Финансови приходи 440 336,12 1 022 445,74 

Финансови разходи -268,22 -2 640,84 

Оперативни разходи -62 848,16 -142 905,58 

Нетни приходи 377 219,74 876 899,32 
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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 30.06.2013 г.  31.12.2012 г. 
Емитирани дялове 12 617 618,07 12 369 437,79 

Премийни резерви при емитиране на дялове 484 964,85 423 264,31 

Текуща печалба / загуба 377 219,74 876 899,32 

Неразпределена печалба / загуба 2 772 103,23 1 895 203,91 

Общо собствен капитал 16 251 905,89 15 564 805,33 
 
5.7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период 
Активи 30.06.2013 г.  31.12.2012 г. 
Парични средства 15 837 691,00 15 351 138,70 

Финансови инструменти     
Вземания за лихви 425 170,42 224 172,38 

Разходи за бъдещи периоди 226,32   

Общо активи 16 263 087,74 15 575 311,08 
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