БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ КЪМ 30 ЮНИ 2017 ГОДИНА

І. Данни за Договорния фонд
С решение № 1201-ДФ от 23.09.2008 г. на Комисията за финансов надзор на
управляващото дружество “Астра Асет Мениджмънт” АД е издадено разрешение да
организира и управлява ДФ “Астра Баланс” (Фонда).
На същата дата Фондът е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията
за финансов надзор (ЗКФН), вписана е емисията дялове в публичния регистър по чл.30,
ал.1, т. 3 от ЗКФН и Комисията е потвърдила проспекта за публично предлагане на
дялове на Фонда. Договорният фонд се смята за учреден с вписването му в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 5 от ЗКФН.
Договорният фонд е обособено имущество за колективно инвестиране в прехвърляеми
ценни книжа или други ликвидни финансови активи по чл. 38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ, на
парични средства, набрани чрез публично предлагане и действа на принципа на
разпределение на риска. По своята правна същност Фондът е неперсонифицирано
дружество, за което се прилага раздел ХV “Дружество” от Закона за задълженията и
договорите, с изключение на чл. 359, ал. 2 и 3, чл. 360, 362, 363, б.”в” и “г” и чл. 364 от
ЗЗД.
С решение на СД на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД от 29.08.2011 г. бе променена
стратегията и инвестиционната политика на ДФ „Астра Баланс”. Промяната е одобрена
от Комисията за финансов надзор с решение № 584 - ДФ от 13.09.2011 г. Считано от
17.10.2011 г. ДФ „Астра Баланс” се преименува на ДФ „Астра Комодити”.
Нетната стойност на активите (чистото имущество) на Договорния Фонд не може да
бъде по-малка от равностойността на 500 000 лева в щатски долари по централния курс
на Българска народна банка. След достигане на нетна стойност на активите (НСА) от
равностойността на 500 000 лева в щатски долари, средномесечната НСА не може да
бъде по-малка от равностойността на 500 000 лева в щатски долари в продължение на 6
последователни месеца. Имуществото на Фонда е разделено на дялове, като номиналната
стойност на един дял е 10 щатски долара. Дяловете на Фонда са прехвърлими права,
регистрирани по сметки в Централен депозитар АД (безналични ценни книжа).
На 16.10.2008 г. стартира публичното предлагане на дялове на Фонда. От 16.12.2008 г.
Фондът е допуснат за търговия на Неофициален пазар на “Българска фондова борса –
София” АД до 19.01.2011 г., когато е прекратена регистрацията му, съгласно решение на
Съвета на директорите на БФБ-София АД по искане на УД „Астра Асет Мениджмънт”.
Фондът се организира и управлява от управляващото дружество „Астра Асет
Мениджмънт” АД и няма органи на управление. При осъществяване на действия по
управление на Фонда управляващото дружество действа от името и за сметка на Фонда
Фондът е с БУЛСТАТ 175557847.
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2. Данни за Управляващото дружество
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД е вписано в търговския регистър на 04.07.2008г., като
седалището и адресът на управление са: гр. София, ул. Средна гора № 49, ет. 6, ап. 8.
На 18 юни 2008 година КФН издава разрешение № 627-УД на „Астра Асет
Мениджмънт” АД за извършване на дейност като управляващо дружество, съгласно чл.
202, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.
На 01.01.2013 г. Съветът на директорите на „Астра Асет Мениджмънт” АД се състои от
трима члена: Стоян Тодоров Тошев – Председател на СД и Изпълнителен директор, Сава
Василев Савов – Член на СД и Денка Николова Асенова – Член на СД.
На 27.02.2014 г. в търговския регистър е вписана промяна на Съвета на директорите и
той е в следния състав: Стоян Тодоров Тошев – Председател на СД и Изпълнителен
директор, Сава Василев Савов – Член на СД и Галя Петкова Стефанова – Член на СД.
На 06.07.2017 г. в търговския регистър е вписана промяна на Съвета на директорите и
той е в следния състав: Иво Стоянов Благоев - Председател на СД и Изпълнителен
директор, Милена Борисова Дучева - Член на СД и Иван Атанасов Манолов -Член на СД
“Астра Асет Мениджмънт” АД се представлява от всеки двама членове на СД заедно.

3. Функции на Управляващото дружество по управлението и обслужването на
Фонда
Организирането, управлението на дейността и обслужването на Фонда се извършва от
УД „Астра Асет Мениджмънт” АД, които са регламентирани в ЗДКИСДПКИ и Наредба
№ 44/2011г.
Вътрешно-нормативни документи
Дружеството прилага утвърдени от ръководството вътрешно-нормативни документи, в
т.ч.:
- Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите
(НСА) на договорния фонд;
- Правила за поддържане и управление на ликвидността;
- Правила за управление на риска;
- Индивидуален сметкоплан.
Поддържането и управлението на ликвидността на Фонда се осъществява от
управляващото дружество „Астра Асет Мениджмънт” АД. Звена “Управление на
портфейли” и “Счетоводство” отговарят пряко за изпълнението на дейността. Контролът
върху спазването на приетите правила се осъществява от Звеното за нормативно
съответствие на УД „Астра Асет Мениджмънт” АД
Управляващото дружество учредява, преобразува и прекратява Фонда, взема решение за
избор и замяна на Банката – депозитар, на регистрирани одитори и др. Правомощията му
включват приемане и изменение на Правилата и Проспекта на Фонда, както и всички
други вътрешни актове на Фонда. Посочените действия се извършват с решение на
Съвета на директорите на Управляващото дружество, по реда и условията, предвидени в
неговия устав.
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Управляващото дружество извършва от името и за сметка на Фонда всички правни и
фактически действия. Представителството на Фонда и неговото оперативно управление
се осъществяват от всеки двама членове на СД на Управляващото дружество заедно.
Управляващото дружество отделя своите и другите управлявани от него активи от
активите на Фонда и съставя отделен финансов отчет на Фонда, изготвя всички
счетоводни, данъчни и други документи, предвидени в закона, и ги представя пред
съответните органи.
4. Основни договори
УД “Астра Асет Мениджмънт” АД, действащо за сметка на Фонда, е сключило следните
основни договори, свързани с основната дейност на Фонда:
- Договор за депозитарни услуги на 29.07.2008 г. с Юробанк И Еф Джи България
АД, прекратен считано от 17.10.2011 г.
- Договор за депозитарни услуги на 07.12.2012 г с УниКредит Булбанк АД
- Договор за извършване на сделки с финансови инструменти на 29.07.2008 г. с
Уникредит Булбанк АД
- Договор за поддържане на актуален регистър (дялове на фонда) на 30.09.2008 г. с
“Централен депозитар” АД
ІІ. Основни принципи на счетоводната политика

1. База за изготвяне на финансовия отчет
Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с всички Международни
стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: 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), които
ефективно са в сила на 1 януари 2014 г., и които са приети от Комисията на Европейския
съюз.
Следните изменения към съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС са
в сила за текущия отчетен период:
•
МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г., публикуван
в ОВ на 29 декември 2012 г.
МСФО 10 Консолидирани финансови отчети въвежда нова дефиниция на контрола,
базирана на определени принципи, която следва да се прилага за всички инвестиции при
определянето на базата за консолидация.
•
МСФО 11 Съвместни ангажименти, в сила за годишни периоди, започващи на или
след 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г., публикуван в ОВ на 29
декември 2012 г.
МСФО 11 Съвместни ангажименти замества МСС 31 Дялове в съвместни предприятия и
заменя трите категории „съвместно контролирани предприятия“, „съвместно
контролирани операции“ и „съвместно контролирани активи“ с две категории –
„съвместни операции“ и „съвместни предприятия“. Изборът относно прилагането на
метода на пропорционална консолидация при отчитането на съвместни предприятия вече
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не е допустим. Методът на собствения капитал е задължителен за прилагане при
отчитането на всички съвместни предприятия.
•
МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия, в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.,
публикуван в ОВ на 29 декември 2012 г.
МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия е нов стандарт относно
изискванията за оповестяване при всички форми на дялово участие в други предприятия,
включително съвместни предприятия, асоциирани предприятия, дружества със
специална цел и други неконсолидирани дружества.
•
МСС 27 Индивидуални финансови отчети (ревизиран 2011 г.), в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г.,
публикуван в ОВ на 29 декември 2012 г.
МСС 27 Индивидуални финансови отчети (ревизиран) се отнася вече само за
индивидуални финансови отчети, изискванията за които не са съществено променени.
•
МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия” (ревизиран 2011 г.)
.), в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11
декември 2012 г., публикуван в ОВ на 29 декември 2012 г.
МСС 28 Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия (ревизиран) продължава да
предписва метода на собствения капитал. Промени в обхвата на стандарта са извършени
поради публикуването на МСФО 11 Съвместни ангажименти.
•
Изменения на МСС 32 Финансови инструменти: представяне - нетиране на
финансови активи и финансови пасиви, в сила за годишни периоди, започващи на или
след 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 13 декември 2012 г., публикуван в ОВ на 29
декември 2012 г.
Изменението уточнява, че правото на нетиране на финансови активи и пасиви трябва да
бъде в сила към момента, а не да възниква в зависимост от бъдещо събитие. То също
така трябва да може да бъде упражнявано от всички страни в рамките на обичайната
дейност, както и в случаи на неизпълнение, несъстоятелност или банкрут.
•
Изменения на МСС 36 Обезценка на активи – Оповестяване на възстановимата
стойност за нефинансови активи, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1
януари 2014 г., приет от ЕС на 19 декември 2013 г., публикуван в ОВ на 20 декември
2013 г.
Търсеният ефект от изменението е да се намалят обстоятеслтвата, при които
възстановимата стойност на активи или групи активи генериращи парични потоци се
изисква да бъде оповестена, да се изяснят изискваните оповестявания и да се представи
изричното изискване да се оповестява дисконтовия процент, който се използва при
определяне на обезценката (или нейното възстановяване), където възстановимата
стойност (базирана на справедлива стойност минус разходите при отписване) е
определена, чрез използването на техника на настоящата стойност.
•
Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване –
Новация на деривативи и продължаване на отчитането на хеджиране, в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 19 декември 2013 г.,
публикуван в ОВ на 20 декември 2013 г.
Според измененията няма да бъде необходимо да се преустанови счетоводното отчитане
при хеджиране, ако хеджиран дериватив е бил новиран, при условие че определени
критерии са удволетворени. Новацията индикира събитие, при което първоначалните
страни по дериватив са съгласни, че един или повече клирингови контрагенти заменят
първоначалния контрагент, за да станат те новите контрагенти на всяка от страните. За
да има полза от изменените насоки, новацията на централен контрагент трябва да е в
резултат на закони и правила или от въвеждането на закони и правила.
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•
Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 Съвместни
ангажименти и МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия – Ръководство за
преминаване (издадени на 28 юни 2012 година) в сила за годишни периоди, започващи
на или след 1 януари 2014 г. приети от ЕС на 4 април 2013 г., публикувани в ОВ на 5
април 2013 г.
Целта на измененията е да се предостави допълнително облекчение при преминаването
към МСФО 10, МСФО 11 Съвместни ангажименти и МСФО 12 Оповестяване на дялове
в други предприятия, чрез „ограничаване на изискването да бъде предоставяна
коригирана сравнителна информация само за предходния сравнителен период”. Също
така, бяха направени изменения на МСФО 11 и МСФО 12, за да се елеминира
изискването да бъде предоставяна сравнителна информация за периоди, предхождащи
предходния период.
•
Изменения на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12
Оповестяване на дялове в други предприятия – Ръководство за преминаване и МСС 27
Индивидуални финансови отчети - отнасят се за инвестиционните предприятия
(издадени на 31 октомври 2012 година) в сила за годишни периоди, започващи на или
след 1 януари 2014 г. приети от ЕС на 20 ноември 2013 г., публикувани в ОВ на 21
ноември 2013 г.
Изменнията определят изискванията за това, дадено дружество да бъде оценено като
„инвестиционно дружество”. Ако дадено дружество отговаря на дефиницията за
инвестиционно дружество, не е позволено то да консолидира дъщерните си дружества и
от него се изисква да измерва инвестициите си в тези дъщерни предприятия по
справедлива стойност през печалба и загуба. Въпреки това от инвестиционното
дружество все още ще се изисква да консолидира дъщерно дружество, когато дъщерното
дружество извършва услуги, които се отнасят към инвестиционните дейности
извършвани от инвестиционното дружество.
Приемането на тези изменения към съществуващи стандарти не е довело до промени в
счетоводната политика на дружеството.
Стандарти, разяснения и промени в стандарти, които са издадени от СМСС и са приети
от ЕС, но не са в сила
Изменения на МСС 19 Доходи на наети лица – Планове с дефинирани доходи:
•
Вноски от наетите лица (издаден на 21 ноември 2013 г.), в сила от 1 юли 2014 г., приети
от ЕС на 17 декември 2014 г., публикувани в ОВ на 9 януари 2015 г.
Изменението изяснява параграф 93 от МСС 19 Доходи на наети лица, който се отнася за
отчитането на вноски от заети лица, определени във официалните условия на план с
дефинирани доходи, чрез осигуряване на насоки за ръковдоството на дружеството,
относно отчитането на вноски от наети лица относно услуга.
•
Годишни подобрения 2010 г. – 2012 г. (издадени на 12 декември 2013 г.), в сила
от 1 юли 2014 г., приети от ЕС на 17 декември 2014 г., публикувани в ОВ на 9 януари
2015 г.
Изменението на МСФО 2 Плащане на базата на акции коригира дефинициите за
„условие за придобиване” и „пазарно условие” и добавя дефиниции за „условие за
резултат” и „условие за отработен трудов стаж” (които преди това бяха част от
дефиницията за „условие за придобиване”).
Измененията на МСФО 3 Бизнес комбинации са по отношение на: отчитането на
възнаграждения под условие при бизнес комбинация – уточнява се, че условно плащане,
което е класифицирано като актив или пасив трябва да бъде измервано по справедлива
стойност на всяка отчетна дата; сумарното представяне по оперативни сегменти –
изисква се дружествата да оповестяват преценките направени от ръководството при
прилагане на критериите за сумарно представяне по оперативни сегменти.
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Изменението на МСФО 8 Оперативни сегменти изяснява, че предприятията трябва да
предоставят развнение на общата сума на активите на отчетените сегменти с активите на
предприятието, ако активите на сегментите се отчитат регулярно.
Изменението на МСФО 13 Оценяване на справедлива стойност изяснява, че
пубикуването на МСФО 13 и изменението на МСФО 9 и МСС 39, не е премахнало
възможността за оценяването на краткосрочни вземания и задължения без заявен лихвен
процент по тяхната фактурна стойност без дисконтиране, ако ефектът от това, че не се
дисконтират не е съществен.
Изменението на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения изяснява, че когато даден имот,
машина или съоръжение е преоценен, брутната балансова стойност се коригира по
начин, който е последователен с преоценката на балансовата стойност.
Изменението на МСС 24 Оповестяване на свързани лица изяснява, че предприятие, което
осигурява услуги свързани с ключов управленски персонал на отчитащото се
предприятие или на дружеството майка на отчитащото се предприятие е свързано лице
на отчитащото се предприятие.
Изменението на МСС 38 Нематериални активи изяснява, че когато нематериален актив е
преоценен, брутната балансова стойност се коригира по начин, който е последователен с
преоценката на балансовата стойност.
Годишни подобрения 2011 г. – 2013 г. (издадени на 12 декември 2013 г.), в сила от
•
1 юли 2014 г., приети от ЕС на 18 декември 2014 г., публикувани в ОВ на 19 декември
2014 г.
Изменението на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за
финансово отчитане изяснява, че дружествата в първите си финансови отчети по МСФО
имат избор между прилагането на съществуващ и в действие МСФО или ранно
прилагане на нов или ревизиран МСФО, който не е все още задължително в действие,
при положение че новия или ревизиран МСФО позволява ранно прилагане. От
дружествата се изисква да прилагат едни и същи версии на МСФО по време на
периодите покрити от тези първи финансови отчети, съставени съгласно МСФО.
Изменението на МСФО 3 Бизнес Комбинации изяснява, че МСФО 3 изключва от обхвата
си отчитането на формирането на съвместно предприятие във финансовите отчети на
самото съвместно предприятие.
Изменението на МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност изяснява, че обхватът на
изключението към портфейла, дефиниран в параграф 52 на МСФО 13 включва всички
договори отчетени според обхвата на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и
Оценяване или МСФО 9 Финансови Инструменти, без значение дали отговарят на
дефиницията за финансови активи или финансови пасиви според МСС 32 Финансови
Инструменти: Представяне.
Изменението на МСС 40 Инвестиционни имоти изяснява, че определянето на това, дали
специфична транзакция отговаря на дефиницията, както за бизнес комбинация според
МСФО 3 Бизнес Комбинцаии, така и за инвестиционен имот според МСС 40
Инвестиционни имоти изисква отделното прилагане на двата стандарта независимо един
от друг.
•
КРМСФО 21 Налози (издадено на 20 май 2013 г.) в сила от 1 януари 2014 г.,
прието от ЕС на 13 юни 2014 г., публикувано на 14 юни 2014 г.
КРМСФО 21 предлага насоки относно признаването на задължение за налог наложен от
държава, както за налози отчетени според МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни
активи така и за тези, за които момента и сумата на налога е сигурна. Разяснението
покрива отчитането на изходящи потоци на ресурси, наложени на предприятия от
държави (включително правителствени агенции и подобни организации), в съответствие
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със закони и/или правила. Това обаче не включва данъци върху дохода (виж МСС 12
Данъци върху дохода), глоби и други наказания, задължения възникващи от търговски
схеми на емисии и изходящи потоци на ресурси, влизащи в обхвата на други стандарти.
КРМСФО 21 идентифицира задължаващото събитие за признаване на задължение като
дейността, която задейства плащането на налога в съответствие със съответната правна
рамка. Разяснението изяснява, че „икономическата принуда” и принципът за действащо
предприятие не създават или не предполагат, че задължаващото събитие се е случило.
Документи, издадени от СМСС/КРМСФО, които не са одобрени за прилагане от ЕС
Следните нови или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към
съществуващи стандарти, които към отчетната дата са издадени от Съвета по
международни счетоводни стандарти (СМСС), все още не са одобрени за прилагане от
ЕС и съответно не са взети предвид от Дружеството при изготвянето на финансовите
отчети.
•
МСФО 9 Финансови инструменти (издаден на 12 ноември 2009 г.) и Допълнения
към МСФО 9 и МСФО 7 Задължителна дата на влизане в сила и оповестявания за
перминаването (издадени на 16 декември 2011 г.), в сила от 1 януари 2015 г.; отчитане на
хеджирането и изменения към МСФО 9, МСФО 7 и МСС 39 (издадени на 19 ноември
2013 г.).
МСФО 9 е първата част от проекта на СМСС да замени съществуващия МСС 39
Финансови инструменти: Признаване и оценяване към края на 2010 г. и заменя,
базирайки се на един единствен принцип, четирите категории финансови активи при
тяхното оценяване, съгласно класификацията на МСС 39. МСФО 9 изисква всички
финансови активи да се оценяват или по амортизирана или по справедлива стойност.
Амортизираната стойност предоставя информация, която е полезна при вземането на
решения, касаещи финансови активи, които са държани преди получаването на парични
потоци, които представляват плащания на главници и лихви. За всички останали
финансови активи, включително тези държани за търгуване, най-подходящата база за
оценка е справедлива стойност. МСФО 9 премахва необходимостта от няколко метода на
амортизация и разрешава метода на амортизация само при активи, оценявани по
амортизирана стойност. Все още се разработват допълнителни раздели, свързани с
обезценката на активи и отчитането на хеджиране. Ръководството на дружеството трябва
да оцени ефектите от измененията върху финансовите отчети. Въпреки това, то не очаква
промените да бъдат прилагани преди издаването на всички раздели на стандарта, когато
ще може да оцени цялостното им въздействие върху финансовите отчети.
•
МСФО 14 Сметки за разсрочване в сектори, подлежащи на ценова регулация
(издаден на 30 януари 2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г.
МСФО 14 позволява на дружество, което прилага за първи път МСФО да продължи да
отчита, с някои ограничени промени, салдата по сметките за разсрочване, съгласно
изискванията на предишната база за съставяне на финансови отчети, както при
първоначално прилагане на МСФО, така и при последващи финансови отчети. Салдата
по сметките за разсрочване и движенията в тях се представят отделно в отчета за
финансовото състояние, отчета за печалби и загуби, отчета за другия всеобхватен доход
и в специфичните оповестявания, които се изискват.
•
МСФО 15 Приходи от договори с клиенти (издаден на 28 май 2014 г.), в сила от 1
януари 2017 г.
МСФО 15 уточнява как и кога дружество, прилагащо МСФО признава приход и поставя
изисквания такива дружества да предоставят на ползвателите на финансовите отчети
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повече информация в уместни оповестявания. Стандартът предвижда прилагането на
един единствен, базиран на принципи модел в пет стъпки за всички договори с клиенти.
•
Изменения на МСФО 11 Отчитане на придобиване на дялове в съвместни
споразумения (издадени на 6 май 2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г.
Измененията изясняват отчитането на придобиването на участие в съвместно
споразумение, когато споразумението предствлява бизнес.
•
Изменения към МСС 16 и МСС 38: Разяснения за допустими методи на
амортизация (издадени на 12 май 2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г.
Измененията поясняват, че методът, базиран на приходите не се счита за подходяща
проява на изразходване.
•
Изменения на МСС 16 и МСС 41: Плододайни растения (издадени на 30 юни 2014
г.), в сила от 1 януари 2016 г.
Измененията добавят плододайните растения, които се използват за отглеждане на
продукция в обхвата на МСС 16, за да се отчитат по същия начин, както имоти, машини
и съоръжения.
•
Изменения на МСС 27: Метод на собствения капитал в индивидуални финансови
отчети (издаден на 12 август 2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г.
Измененията възстановяват метода на собствения капитал като вариант за отчитане на
инвестиция в дъщерни предприятия, съвместни дружества или асосицирани предприятия
в индивидуалните финансови отчети на дружеството.
Изменения към МСФО 10 и МСС 28: Продажба или вноски на активи между
•
инвеститор и негово асоциирано или съвместно предприятие (издадени на 11 септември
2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г.
Измененията са насочени към противоречие между изискванията на МСС 28 Инвестиции
в асоциирани предприятия и изискванията на МСФО 10 Консолидирани финансови
отчети и поясняват, че в сделка, включваща асоциирано предприятие или съвместно
предприятие степента на отчитане на печалби и загуби зависи от това дали продадения
или апортиран актив представлява бизнес.
•
Годишни подобрения към МСФО 2012 г. – 2014 г. (издадени на 25 септември
2014 г.), в сила от 1 януари 2016 г.
Измененията на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени
дейности добавят специфични случаи за напътствие при прилагане, в които дружество
рекласифицира актив, държан за продажба в такъв, държан за дистрибуция или
обратното и случаи, в които се преустановява отчитане на държани за дистрибуция
активи.
Измененията на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване добавят допълнителни
насоки, за да изяснят дали договор за обслужване представлява продължаващо участие в
прехвърлен актив за целите на идентификацията на необходимите оповестявания.
Последващото изменение на МСФО 1 изяснява приложимостта на измененията на
МСФО 7, касаещи намаляването на оповестявания към кратките междинни финансови
отчети.
Измененията на МСС 19 Доходи на наети лица изясняват, че първокачествените
корпоративни облигации, използвани при определянето на дисконтовия процент за
доходите след напускане трябва да се деноминират във валутата на доходите, които
подлежат на плащане (следователно дълбочината на пазара за тези облигации трябва да
се оцени на ниво валута).
Измененията на МСС 34 Междинно финансово отчитане изясняват значението на текста
„на друго място във финансовия отчет” и изискват използването на препратки.
Изменения на МСС 1: Инициатива за оповестяване (издадени на 18 декември 2014
•
г.), в сила от 1 януари 2016 г.
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Измененията целят да разяснят МСС 1 и са насочени към забелязаните пречки пред
съставителите при използването на преценки в представянето на финансовите отчети.
•
Изменения към МСФО 10, МСФО 12 и МСС 28: Инвестиционни дружества:
Прилагане на изключението за консолидация (издадени на 18 декември 2014 г.).
Измененията се отнасят до проблеми, възникващи при прилагането на изключението за
консолидация при инвестиционните дружества.
Някои от стандартите и разясненията, посочени по-горе не са приложими за дейността на
ФОНДА, поради което няма да окажат влияние върху финансовите отчети. За останалите
към датата на съставянето на тези отчети все още не са оценени потенциалните ефекти
от тези промени върху финансовите отчети.
Управляващото дружество се е съобразило с всички стандарти, разяснения и законови
изисквания, които са приложими за дейността на ФОНДА към датата на изготвяне на
настоящия финансов отчет.
Счетоводството се осъществява при спазване на следните основни счетоводни принципи:
• текущо начисляване - приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития,
се начисляват към момента на тяхното възникване, независимо от момента на
получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти и се
включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;
• действащо предприятие - приема се, че Фондът е действащ и ще остане такъв в
предвидимо бъдеще; Фондът няма нито намерение, нито необходимост да ликвидира
или значително да намали обема на своята дейност, не са налице събития, които биха
могли да се отразят съществено върху дейността му;
• предпазливост - оценяване и отчитане на всички предполагаеми рискове и
евентуални загуби с цел получаване на действителен финансов резултат;
• съпоставимост между приходите и разходите - разходите, извършени във
връзка с определена сделка или дейност, се отразяват във финансовия резултат за
периода, през който се получава изгода от тях; приходите се отразяват за периода,
през който са отчетени разходите за тяхното получаване;
• предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се
отразяват според тяхната икономическа същност и финансова реалност, а не според
правната им форма;
• запазване при възможност на счетоводната политика от предходния
отчетен период – целта е постигане съпоставимост на финансовите отчети през
отделните отчетни периоди;
• независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между
начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си
независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период,
като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период съвпадат с
данните в края на предходния отчетен период
• последователност – представянето и класификацията на статиите във
финансовите отчети се запазва през отделните отчетни периоди, освен ако не е
настъпила съществена промяна в характера на дейността на Фонда или в случай че
промяната във формата на финансовите отчети е наложена с нормативен акт;
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• същественост – всички съществени статии и суми се представят отделно във
финансовите отчети, несъществените суми с подобен характер се обединяват и не се
посочват отделно;
• документална обоснованост – спазват се изискванията за съставяне на
документите, съгласно действащото законодателство

2. Отчетна единица
Финансовият отчет е представен в хиляди български лева (BGN ‘000),
3. Пари и парични еквиваленти
Паричните средства в левове на Фонда се отчитат по тяхната номинална стойност.
Паричните средства във валута се преоценяват ежедневно по фиксинга на Централната
банка към датата на оценяване, като курсовите разлики се отчитат като текущ приход
или разход. Българският лев е фиксиран към еврото при курс 1 EUR = 1.95583 BGN.
4. Емитиране и обратно изкупуване на дялове
Договорният Фонд ежедневно емитира дялове по емисионна стойност, основана на
нетната стойност на активите на един дял, увеличена с разходите по емитирането,
съгласно Правилата на Фонда.
Договорният Фонд е задължен, по искане на притежателите на дялове, да изкупува
обратно дяловете си по цена, основана на нетната стойност на активите на един дял,
намалена с разходите по обратното изкупуване, съгласно Правилата на Фонда.
Емитираните и обратно изкупени дялове се отчитат по тяхната номинална стойност.
Разликата между нетната стойност на активите на един дял и номиналната стойност на
един дял се отчита като премии или отбиви от емитиране или обратно изкупуване на
дялове.
Разходите по емитиране и обратно изкупуване на дялове, включени в емисионната
стойност и цената за обратно изкупуване, се начисляват като дължими към
Управляващото дружество и се посочват в Отчета за финансовото състояние като други
пасиви.
5. Финансови инструменти
(МСС 32, 39)
Активите на Фонда се оценяват съгласно Правилата за оценка на портфейла и за
определяне на нетната стойност на активите, приети от Управляващото дружество Астра
Асет Мениджмънт АД.
Първоначалното признаване на ценните книжа се извършва по цена на придобиване като
класификацията им е в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети
(МСФО). Финансовите инструменти се класифицират като “държани за търгуване” или
“на разположение за продажба”. Финансов актив се класифицира като държан за
търгуване, ако съществува намерение за търгуване или е част от портфейл със скорошна
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история на търгуване. Финансовият актив се класифицира като на разположение за
продажба, ако не изпълнява критериите на държан за търгуване актив
.
Фондът извършва ежедневна преоценка на финансовите инструменти в портфейла си.
Активите се оценяват по пазарна цена, а когато такава не е налице – по справедлива
стойност. Ликвидността на дадена ценна книга е основният фактор при установяване
дали тази ценна книга има пазарна цена.
Сделките с ценни книжа се отчитат по метода на дата на търгуване, като ценните книжа
се записват /отписват/ в Отчета за финансовото състояние на Фонда на датата на
сключване на сделката. Преоценката на ценните книжа започва от датата на завеждането
им в Отчета за финансовото състояние на Фонда, съгласно изискванията на МСС 39.
Отписването на ценни книжа става по балансова стойност към датата на сключване на
сделката, като разликата между балансовата стойност и продажната цена се отразява
като приход или разход от операции с финансови инструменти в нетните приходи от
операции с финансови активи в Отчета за всеобхватния доход.

6. Дълготрайни активи (МСС 16, МСС 38)
Фондът не притежава дълготрайни материални и нематериални активи.

7. Други активи и пасиви
Като други активи и пасиви Фондът отчита активите и пасивите, които очаква да бъдат
реализирани в рамките на дванадесет месеца от датата на Отчета за финансовото
състояние. Вземанията и задълженията се отчитат по тяхната договорна стойност.

8. Признаване на приходите и разходите
Фондът начислява и признава приходите и разходите съгласно Международните
стандарти за финансови отчети.
Приходите и разходите на Фонда се структурират на нетно оперативни приходи и общо
оперативни разходи. Преоценката на активите държани за търгуване и на разположение
за продажба се извършва по пазарна цена, като разликите от промените в цените на
ценните книжа (реализирани и нереализирани) се признават текущо в Отчета за
всеобхватния доход като нетни приходи от операции с финансови инструменти.
Приходите от лихви по банкови депозити и дългови ценни книжа се начисляват текущо,
признавайки натрупаната лихва към момента на оценката, съгласно характеристиките на
всеки финансов актив.
Реализираните курсови разлики при сделки се начисляват текущо в Отчета за
всеобхватния доход като нетни приходи от операции с финансови активи.

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017 г

10

Договорен фонд Астра Комодити
Към оперативните разходи се отнасят и начисляват ежедневно възнагражденията за
управляващото дружество и независимия финансов одит, годишната такса към КФН,
месечните такси за банката депозитар и ЦД.
9. Провизии, условни пасиви и условни активи
Към датата на отчета, Фонда няма признати провизии, условни активи и условни пасиви.
III. Бележки към финансовия отчет
10. Парични средства
Паричните средства включват парични средства в брой и по сметки в банки.
Парични средства

Към 30.06.2017

Към 31.12.2016

(BGN ‘000)

(BGN ‘000)

Парични средства в брой
Парични средства по банкови депозити, в т.ч.:
Банкови депозити в лева
Банкови депозити във EUR
Банкови депозити във USD
Парични средства по безсрочни депозити
Общо парични средства (в лева)

-

134
134

87
87

11. Финансови инструменти (МСС 32, 39)
Фондът класифицира своите финансови активи в следните категории:
•
“финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата”;
•
“кредити и вземания”, включително паричните средства и еквиваленти;
•
“финансови активи на разположение и за продажба”.
Класификацията е в зависимост от същността и целите (предназначението) на
финансовите активи към датата на тяхното придобиване. Ръководството определя
класификацията на финансовите активи на дружеството към датата на първоначалното
им признаване в отчета за финансовото състояние.
Обичайно Фондът признава в отчета за финансовото си състояние финансовите активи
на датата на търгуване – датата, на която то се е обвързало (поело е окончателен
ангажимент) да закупи съответните финансови активи. Всички финансови активи
първоначално се оценяват по тяхната справедлива стойност плюс преките разходи по
транзакцията.
Финансовите активи се отписват от отчета за финансовото състояние на
дружеството, когато правата за получаване на парични средства (потоци) от тези активи
са изтекли, или са прехвърлени и дружеството е прехвърлило съществената част от
рисковете и ползите от собствеността върху актива на друго дружество (лице). Ако
Фондът продължава да държи съществената част от рисковете и ползите асоциирани със
собствеността на даден трансфериран финансов актив, то продължава да признава актива
в отчета за финансовото си състояние, но признава също и обезпечено задължение (заем)
за получените средства.
Към 30.06.2016 г. Фондът е класифицирал като текущи финансови инструменти ценни
книжа в размер на 278 хиляди лева.
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Финансови инструменти
Към 30.06.2017
Към 31.12.2016
1. Нетекущи финансови инструменти
Ценни книжа
Други финансови инструменти
2. Текущи финансови инструменти
278
264
Ценни книжа, в т.ч.
Акции и дялове, издавани от борсово
търгувани фондове и други борсово търгувани
продукти и КИС
278
264
Общо финансови инструменти
278
264

12. Депозити
Към 30.06.2017 г. Фондът няма парични средства в банковите депозити.
13. Вземания
Вземанията са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания,
които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в отчета за финансовото състояние
по тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва,
намалена с направена обезценка. Активи в тази група са вземания по цесия в размер на
138 хиляди лева. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато
матуритетът им е в рамките на 12 месеца, а останалите – като нетекущи. Лихвеният
доход по вземанията се признава на база ефективна лихва, освен при краткосрочните
вземания под 3 месеца, където признаването на такава лихва е неоснователно като
несъществено и в рамките на обичайните кредитни условия. Той се представя в отчета за
всеобхватния доход е към “приходи

14. Други пасиви
Задълженията се отчитат по тяхната номинална стойност. Съгласно Правилата на
Договорен Фонд “Астра Комодити”, задълженията на Фонда към управляващото
дружество, банката депозитар, одиторското предприятие, и други задължения, свързани
с неговата дейност се начисляват ежедневно. Разходите за учредяване на Фонда се
начисляват в продължение на една календарна година считано от 23.09.2009 г. (датата на
достигане на нетната стойност на активите на Фонда в размер на 500 000 лева).
Към 30 юни 2017 г. задълженията на Фонда са в размер на четири хиляди лева.
Други пасиви

Към
30.06.2017

Към
31.12.2016

(BGN ‘000)

Задължение към Управляващото дружество
Задължения към контрагенти
Задължения по сделки с финансови инструменти
Общо други пасиви
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1
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1
1
2
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15. Приходи и разходи
Към 30 юни 2017 година нетно оперативните приходи на Фонда възлизат на 53 хиляди
лева.
Нетно оперативни приходи

30.06.2017

30.06.2016

(BGN ‘000)

(BGN ‘000)

Приходи от дивиденти
Приходи от лихви, в т.ч.
по банкови депозити
по разплащателни сметки
по дългови финансови инструменти

0

0

Нетни приходи от операции с финансови активи
Положителни разлики от операции с финансови
активи
Отрицателни разлики от операции с финансови активи
Приходи, свързани с валутни операции
Разходи, свързани с валутни операции

53
204

72
290

(222)
456
(385)

(236)
520
(502)

Нетно оперативни приходи

53

72

Към 30 юни 2017 година общо оперативните разходи за дейността на Фонда възлизат на
(7) хиляди лева.
Общо оперативни разходи
Други финансови разходи
Разходи за външни услуги
Разходи за Управляващото дружество
Такса Банка-депозитар
Разходи за одит и ЦД
Общо оперативни разходи

30.06.2017

30.06.2016

(BGN ‘000)

(BGN ‘000)

-

(1)

(7)
(4)
(2)
(1)

(7)
(4)
(2)
(1)

(7)

(8)

В други финансови разходи се отнасят платените разходи за трансфер на ценни книжа на
Банката-депозитар, а така също и банковите такси.
Като разходи за външни услуги се отчитат и начисляват ежедневно възнагражденията за
управляващото дружество и независимия финансов одит, годишната такса към КФН,
месечната такса за банката депозитар и ЦД.
Доходи на наети лица
Фондът няма нает персонал и не начислява и не изплаща доходи на наети лица.
16. Активи на ДФ “Астра Комодити”
Активите на Фонда са представени в следните групи:
Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017 г
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Към
30.06.2017

Относително
тегло (%)

(BGN ‘000)

Парични средства по безсрочни депозити
Акции и борсово търгувани фондове
Вземания
Общо активи:

134
278
138
550

24.36 %
50.55 %
25.09 %
100.00%

17. Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове /Нетна стойност на
активитe/
Към 30.06.2017 г. нетните активи принадлежащи на инвеститорите в дялове на Фонда са
в размер на 546 хиляди лева, разпределени както следва:
Основен капитал
Премии от емисии
Натрупана печалба
Непокрита загуба
Текуща печалба (загуба)
Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове /НСА/
Емитираните дялове на Фонда към 30.06.2017 г. са 93 108.1258 броя а нетната
стойност на активите на един дял2 е 3.4187 USD.

1 596
(204)
38
(930)
46
546

18.Отчет за паричните потоци
Фондът е класифицирал нетните си парични потоци както следва:
Парични средства в началото на периода
Нетен паричен поток от основна дейност
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
Нетен паричен поток от неспециализирана дейност
Парични средства в края на периода

87 хил. лева
120 хил. лева
(71) хил. лева
(2) хил. лева
134 хил.лева

19. Оповестяване на политиката по управление на риска
Дейността на договорния фонд се регулира от Комисията за финансов надзор.
Нормативно установените условия и изисквания, както и осъществявания от Банката –
депозитар мониторинг ограничават значително рисковете, свързани с операциите на
Фонда.
При управлението на дейността на ДФ „Астра Комодити”, Управляващото
дружество спазва Правила за управление на риска и Правила за поддържане и
управление на ликвидността.
Рисковете, произтичащи от финансовите инструменти, в които Фондът инвестира са
изброени по-долу.
2

Посочена е последната официално публикувана НСА на 1 дял за съответния период

Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017 г

14

Договорен фонд Астра Комодити
• Фирмен риск – Свързан е с естеството на дейността на емитентите на
съответните финансови инструменти.
• Кредитен риск – Опасността издателят на ценна книга да изпадне в състояние
на несъстоятелност или неплатежоспособност. За притежателите на акции
кредитния риск се изразява във възможността да загубят част или цялата
инвестиция в акции на дружеството, а за притежателите на дългови ценни
книжа, този риск се изразява в невъзможността на емитента да изпълни
задълженията си по изплащане на лихвата или главницата. Притежателите на
акции от дружество, изпаднало в несъстоятелност или неплатежоспособност,
имат право на ликвидационен дял, само след като са обслужени всички други
задължения на дружеството.
• Риск от неизпълнение - Риск от загуба в следствие неизпълнение на
задълженията от отсрещната страна по сделка за покупко-продажба на ценна
книга, дериватен инструмент или по договор за депозит, поради внезапна загуба
на платежоспособност.
• Пазарен риск - възможността да се реализират загуби поради неблагоприятни
изменения в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни
курсове и други. Компоненти на пазарния риск са:
Ценови риск – Рискът от намаляване на стойността на инвестицията в
дадена ценна книга при неблагоприятни промени на нивата на пазарните цени. Ценовият
риск при акциите се влияе от икономическото развитие на страните емитенти, сектора, в
който оперира емитента, неговата финансова стабилност и перспективи за растеж и
развитие, а при облигациите се влияе от фактори като емитент, падеж, равнище на
купона.
Лихвен риск – Рискът от промяната на стойността на акциите и дълговите
ценни книжа в следствие на промяната на лихвените равнища. Евентуално повишаване
на лихвените равнища би забавило икономическия растеж и намалило печалбата на
търговските дружества, както и би понижило цената на фиксираните дългови
инструменти в портфейла на Фонда.
Ликвиден риск – Определя се от пазарното търсене на инвестиционния
инструмент и зависи от характеристиките на конкретния емитент, размера на емисията и
нейните характеристики, както и от степента на развитие на капиталовите пазари.
Колебанията в доходността на международните финансови пазари през 2014 година и
тяхното влияние върху волатилността на търгуваните в България финансови
инструменти повишиха значително ликвидния риск на българския капиталов пазар.
Валутен риск – Рискът от намаляване на стойността на инвестицията в
дадена ценна книга или депозит, деноминирани във валута, различна от щатския долар,
поради изменение на курса на обмяна между тази валута спрямо щатския долар.
• Оперативен риск – Отнася се до риска от загуби или негативно влияние върху
дейността на Фонда, породени от неправилна или неефективна вътрешна
организация на Управляващото дружество. През първото шестмесечие на 2014
година няма констатирани загуби в резултат на събития от оперативен характер.
Цели на Договорен Фонд „Астра Комодити” при управление на риска
Фондът следва агресивна инвестиционна политика при умерено до високо ниво на риск.
Във връзка с определения рисков профил на Фонда, основните цели при управлението на
риска са:
• Поддържане на умерено до високо ниво на риск, съответстващо на
инвестиционните цели за риск и доходност на Фонда;
• Достигане на ефективност при хеджирането;
Шестмесечен финансов отчет към 30.06.2017 г
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• Оптимизация на инвестиционните резултати. Фондът се стреми да постигне
оптимално съотношение между риск и доходност (постигане на максимална
доходност при минимален риск).
Политика на Договорен Фонд „Астра Комодити” по управление на риска
• Използваният рисков измерител за оценка на лихвения риск на финансовите
инструменти е дюрацията, валутният риск се оценява чрез историческата волатилност
на курса на съответната валута, а ценовият риск чрез един от приложимите за
съответния пазар на ценни книжа количествени методи – стандартно отклонение на
възвращаемостта на съответната акция, β-коефициент към индексите на съответните
пазари или стандартното отклонение на избрания индекс на регулирания пазар.
• Управлението на отрасловия и фирмения риск се осъществява посредством
количествен и фундаментален анализ на компаниите на ниво отрасъл и отделна
компания.
• Фондът контролира кредитния риск и риска от неизпълнение посредством
фундаментален и кредитен анализ на емитентите на ценни книжа и кредитен анализ на
контрагентите по сделките, които сключва.
• Управлението на ликвидността се извършва посредством ежедневно следене и
анализ на структурата на активите и пасивите по видове и матуритет; ежедневно следене
на входящите и изходящите парични потоци; поддържане на оптимален размер на
парични средства и други ликвидни активи с цел посрещане на задълженията на Фонда;
разработване на краткосрочна и дългосрочна парична политика на Фонда; разработване
на сратегии за предотвратяване на кризисни ситуации.
• Управляващото дружество следи за нивото на оперативния си риск ежедневно,
като създава база данни със събития от операционен характер и анализира риска по два
показателя – честота на възникване и степен на въздействие.
• Управляващото дружество ще сключва хеджиращи сделки с цел предпазване от
валутен риск. Всички активи, деноминирани във валута, различна от щатския долар, се
хеджират посредством валутни форуърди.
20. Събития, възникнали след датата на отчета
Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне на отчета,
които да променят финансовия отчет към 30.06.2017 г.

20 юли 2017 г.
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