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До 

Комисия за Финансов Надзор 

Управление „Надзор на Инвестиционната дейност” 

 

 

 

Шестмесечен отчет на ДФ „ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН” 

 

 

Уважаеми Господа, 

Уведомяваме Ви, че към 30.06.2019 г. от ДФ „ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН” са емитирани 

общо 504,9622 дяла с номинал 1000 лв., като за отчетния период  няма подадени поръчки за 

записване или за обратно изкупуване на дялове. Нетната стойност на активите на един дял към 30-06-

2019 г. е 984,1362 лв. 

1. Aктивите на фонда са разпределени, както следва: 

a. Държавни ценни книжа (ДЦК) – 0,0% ( няма изменение от 31.12.2018г.); 

b. Срочни депозити – 19,28% (изменение от 31.12.2018г.: +0.25%); 

c. В брой и в разплащателни сметки – 80,72% (изменение от 31.12.2018г.: -0.25%); 
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2. Структурата на портфейла на фонда по видове валута е следната: 

a. В лева 61,03% (изменение от 31.12.2018г.: -0,49%); 

b. В евро 38.97% (изменение от 31.12.2018г.: +0,49%); 
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3. Приходите и разходите, довели до промени в състоянието на активите, в рамките на отчетния 

период са следните: 

a. Приходи от лихвени плащания за отчетния период: 13,57 лв. (0,003% от НСА към 

30.06.2019г.); 

b. Такса управление за отчетния период: 2 451,06 лв. (0,49% от НСА към 30.06.2019г.); 

c. Такса банка депозитар за отчетния период (вкл. Потвърждаване на НСА и разходи за 

съхранение и сетълмент на ЦК): 1080 лв. (0,22% от НСА към 30.06.2019г.);  

d. Такса за емитиране и обратно изкупуване: 0.00 лв. (0,00% от НСА към 30.06.2019г.); 

e. Нетни вложения/тегления: 0.00 лв.; 

f. Няма промяна в инвестициите в ДЦК: 0.00 лв.  

g. Нарастване/Спад на инвестициите в срочни депозити: от  95 933.66 лв. до  95 947.03 лв. 

(изменение от 31-12-2018г.: +0,01%); 

h. Нарастване/Спад на паричните средства в разплащателни сметки: от  408 081.96 лв. до  

401 696.20 лв. (изменение от 31-12-2018г.: -1.56%); 

 

В резултат на всички тези промени, НСА за отчетния период се е намалила с -1,15%, от 502 745,99 

лв. (към 31.12.2018г.) до 496 951,57 лв. (към 30.06.2019 г.).  

В периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. не са сключвани репо сделки от името и за сметка на 

управлявания от Дружеството ДФ „Тренд Фонд Консервативен“. 

В периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. не са възниквали факти и обстоятелства, които могат да бъдат 

квалифицирани като вътрешна информация и такава не е разкривана. 

 

10.07.2019г. 

София         Траян Кършутски 

Изпълнителен директор 

         УД Тренд Асет Мениджмънт АД 


