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ДФ „Смарт Тех” (с предишно наименование „Алфа Избрани Акции“) – постигната 
възвращаемост за 2019 г. 
 

  30.12.2017 г. 21.12.2018 г. 23.12.2019 г. Доходност(%) 

Нетна стойност на активите 
на един дял (НСАД) 

0.6164 лв. 0.5093 лв. 0.5009 лв. -1.65% 

 
 
Минимална и максимална НСАД,  емисионна стойност и цена на обратно изкупуване: 
 
 минимална максимална 
Нетна стойност на активите на един дял 0.4631 лв. 0.5327 лв. 
Емисионна стойност 0.4677 лв. 0.5399 лв. 
Цена на обратно изкупуване 0.4619 лв. 0.5314 лв. 

 
СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОРА ПРЕЗ 2019 г.  
 
През изминалата година американските индекси записаха сериозни ръстове, като съответно по-
широкият S&P 500 добави 28.9%, Dow Jones Industrial Average се покачи с 22%, а технологичния 
NASDAQ нарасна с 35.2% на годишна база. Всички 11 сектора в състава на S&P 500 приключиха 
с повишение, което е факт за първи път от 2010 г. Ръстовете от 2019 г. се случиха на фона на 
продължаващото търговско напрежение между САЩ и Китай, решението на Федералния резерв 
да намали три пъти водещите лихви и оставащото стабилно потребителско доверие. Apple и 
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР 

До Собствениците на дялове на 

ДОГОВОРЕН ФОНД СМАРТ ТЕХ 

гр. София 

·-

RS�JI 
РСМ БГООД 

ул. проф. Фритьоф Нансен 9, ет.7, 
1142 София, 

България 
Т: +359 2 987 55 22 

www.rsmbg.bg 

Доклад относно одита на финансовия отчет 

Мнение 

Ние извършихме одит на финансовия отчет на Договорен фонд "Смарт Тех" (,,Фонда"), съдържащ отчета 
за финансовото състояние към 31 декември 2019 г. и отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход, отчет за промените в нетните активи, принадлежащи на инвеститорите в дялове на 
Фонда и отчета за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните 
приложения към финансовия отчет, включващи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни 
политики. 

По наше мнение, приложеният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото 
състояние на Фонда към 31 декември 2019 г., неговите финансови резултати от дейноспа и паричните 
му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за 
финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС, модифицирана от Фонда база за оценка на финансовите 
активи, посочени в пояснение 2 "Основа за изготвяне на финансовите отчети" и българското 
законодателство, 

Параграф за обръщане на внимание 

Обръщаме внимание на: 

1. Пояснение № 19 Събития след края на отчета в което е оповестено, че на 20.2.2020 г. Ръководството на 
Фонда, предвид прогресивното намялаване на нетните активи на Фонда и липсата на оптимистични 
перспективи за поддържането на нива, които да осигурят растеж,  е взело решение да обявяви Фонда в 
ликвидация. Решението е одобрено от Комисията за финансов надзор на заседание, проведено на 
19.3.2020 г.

2. Пояснение № 2 "Основа за изготвяне на финансовия отчет", в което е оповестено, че съобразно 
решението на Ръководството и очакванията за събития през следващия отчетен период, ръководството на 
Фонда счита, че използването на принципа на действащото предприятие не е уместно при изготвянето на 
финансовия отчет към 31 декември 2019. За постигане на представяне на надеждна и уместна 
информацията във финансовите отчети на Фонда за 2019 г. е приложена модифицирана база за оценка 
на финансовите активи и резултатите от дейноста на Фонда към 31.12.2019 г. С цел достоверно 
представяне на акrивите на Фонда във финансовия отчет, финансовите активи към 31.12.2019 г. са 
оценени по тяхната нетна реализируема стойност, представляваща справедливата им стойност към 
датата на финансовия отчет, намалена с очакваните разходи по реализирането им.

Нашето мнение не е модифицирано във връзка с тези въпроси. 

ТНЕ POWER OF BEING UNDERSTOOD 

AUDIT I ТАХ I CONSULТING 

RSM BG OOD is а member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used Ьу the members of the RSM network. Each member of the 
RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself а separate legal entity in any 
jurisdiction. 












































































	FS_audited.pdf
	1-3
	1-3
	FS_audited



