Пояснителни бележки към финансовия отчет
на “Адванс Терафонд”АДСИЦ за второ тримесечие на 2007 година
I. Общи бележки
Този финансов отчет е изготвен в съответствие със счетоводните стандарти, прилагани в
България, които са Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО), издание
2005, одобрени за прилагане от Комисията на Европейския съюз, така както са приети с
ПМС 207/07.08.2006 и обнародвани в ДВ, бр. 66 от 15.08.2006.
“Адванс Терафонд” АДСИЦ (Дружеството) е публично акционерно дружество, създадено
през 2005г. на Учредително събрание от 12 април 2005 с капитал в размер на 500 000 лева,
разпределен в 500 000 акции с номинал 1 лев всяка. Дружеството е регистрирано от
Софийски градски съд на 26 април 2005 и е вписано в търговския регистър на СГС по ф.д.
№ 4785/2005, партиден номер 92950, том 1216, рег. I, стр. 149. Седалището и адресът на
управление на Дружеството е град София, бул. „Христо Ботев” № 57.
II. Анализ на финансовото състояние на “Адванс Терафонд”АДСИЦ към 30 юни
2007г.
Общата стойност на активите на дружеството е 59 495 994 лева. Дружеството е
инвестирало основно в земеделски земи в различни райони на страната, които инвестиции
са на стойност
51 750 786 лева или 86.98% от стойността на активите. Паричните
средства към 30 юни 2007г. са в размер на 5 095 105 лева, в това число по безсрочни
депозити и в брой 3 095 105 лева и по банкови депозити 2 000 000 лева. Предоставените
аванси по договори за посредничество при покупка на инвестиционни имоти в края на
отчетния период възлизат на 1 995 338 лева, а платените суми по предварителни договори
за покупка на имоти и процедура по замяна на имоти са в размер на 154 075 лева.
III. Инвестиционни имоти
Към 30 юни 2007 година инвестиционните имоти включват: земеделска земя с площ
приблизително 173 084 декара на стойност 42 657 858 лева, имоти в процес на регулация с
площ приблизително 41 декара на стойност 5 647 923 лева и имоти в регулация с площ
приблизително 22 декара на стойност 3 445 005 лева, включително 9 192 134 лева
преоценка до справедлива стойност на имотите.
От началото на 2007 година Дружеството е вложило 17 834 380 лева за закупуване на
инвестиционни имоти в страната.
Новопридобитите имоти от началото на 2007 година до 30 юни са на стойност 15 275 509
лева, а продадените имоти на стойност 1 566 лева.
През месец май Дружеството реализира замяна на 11 имота в община Симеоновград.
Във връзка с изискването на чл.41, ал.2, т.3 от НАРЕДБА № 2 за проспектите при
публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
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дружества и другите емитенти на ценни книжа, дружеството информира, че няма
извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти.
Към датата на съставяне на настоящия финансов отчет Дружеството има сключени
договори за аренда на приблизително 65 559 декара инвестиционни имоти, които
съставляват 53.08% от секюритизираните имоти към края на 2006 година и 37.86% от
общо секюритизираните имоти към 30 юни 2007 година.
IV. Търговски и други вземания
“Адванс Терафонд” АДСИЦ има сключени договори за посредничество при закупуване на
земеделски земи и по силата на тях е превело авансово суми, които в края на отчетния
период са в размер на 1 995 338 лева.
Към 30 юни 2007 година Дружеството има сключени 3/три/ предварителни договора за
покупка на имоти в региона на София и една стартирала процедура по замяна на имоти, по
които е извършило плащания в размер на 154 075 лева.
Дружеството има вземания в размер на 455 755 лева по сключените договори за аренда на
инвестиционни имоти, които са събираеми до края на стопанската 2006 – 2007 година.
В края на отчетния период Дружеството има открит депозит в “Обединена Българска
Банка”АД на стойност 2 000 000 лева и вземанията от лихви по него възлизат на 39 639
лева.
V. Парични средства и парични еквиваленти към 30 юни 2007г.
Парични средства
1. Парични средства
1.1. Парични средства в брой в каса
1.2. Парични средства по разплащателни сметки в лева
1.3. Парични средства по банкови депозити в лева

Сума в лева
5 095 105
356 310
2 738 795
2 000 000

VI. Разходи за бъдещи периоди
Към разходи за бъдещи периоди са отнесени плащанията по договор за доброволно
здравно осигуряване, договор за трудова медицина на работещите в дружеството,
абонаментни и други годишни такси.
VII. Основен капитал
Основният капитал на “Адванс Терафонд”АДСИЦ към 30 юни 2007г. е 44 056 058 броя
обикновени поименни безналични акции, с номинална стойност 1/един/ лев всяка.
Дружеството извърши четири увеличения на основния си капитал. Първоначалното
задължително увеличение със 150 000 броя обикновени поименни безналични акции, с
номинална стойност 1/един/ лев всяка е вписано с решение Nо 2 от 21.09.2005г. на СГС по
фирмено дело Nо 4785/2005г. Второто учеличение на основния капитал на “Адванс
Терафонд”АДСИЦ приключи със записване на 10 400 000 броя нови обикновени
безналични акции с номинална стойност 1/един/ лев всяка. Посоченото увеличение на
капитала е вписано с решение No 3 от 24.11.2005г. на СГС по фирмено дело No
4785/2005г. С решение Nо 4 от 28.04.2006г. на СГС, беше вписано третото увеличение на
основния капитал на дружеството от 11 050 000 на 22 086 729 лева, чрез издаване на
11 036 729 броя нови обикновени поименни акции, с номинална стойност 1 лев всяка.
Процедурата, стартирала на 28 ноември 2006 год., по четвъртото увеличение на капитала
на “Адванс Терафонд”АДСИЦ приключи успешно и с решение No 5 от 24.01.2007г. на
СГС беше регистрирано четвъртото увеличение на капитала на Дружеството от 22 086 729
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лева на 44 056 058 лева, чрез издаване на 21 969 329 броя нови обикновени поименни
акции, с номинална стойност 1 лев всяка.
VIII. Резерви
Дружеството формира премийни резерви при емитиране на ценни книжа в размер на
7 701 178 лева, като 1 500 лева са от продажбата на 150 000 права във връзка с
първоначалното задължително увеличение на капитала с 30%, 2 207 346 лева са в резултат
на разликата между номиналната и емисионната стойност на емитираните нови 11 036 729
броя акции при третото увеличение на капитала, а 5 492 332 лева са формирани в резултат
на емитирането на 21 969 329 броя акции при последното увеличение на капитала.
IX. Текущи задължения
Текущи задължения
1.Задължения
1.1. Задължения към доставчици и клиенти
1.2. Задължение към Обслужващо дружество
1.3. Задължение към банка депозитар
1.4. Задължения към осигурителни предприятия
1.5. Данъчни задължения
1.6. Задължения по получени авансови плащния на аренда

Сума в лева
313 537
5 315
277 630
100
642
80
29 770

X. Финансов резултат
Текущият финансов резултат към 30 юни 2007г. е загуба в размер на 353 021 лева.
XI. Разходи за дейността
Разходите, свързани с дейността на “Адванс Терафонд”АДСИЦ към 30 юни 2007г. са в
размер на 1 068 388 лева.
Разходи
1. Общо разходи
1.1. Административни разходи
1.1.1. Разходи за заплати и възнаграждения
1.1.2. Разходи за осигуровки
1.1.3. Разходи за реклама и публикации
1.1.4. Разходи за канцеларски материали и литература
1.1.5. Разходи за превод на документи
1.1.6. Банкови такси
1.1.7. Финансови разходи по заличаване на ипотеки
1.1.8. Разходи за лихви по кредит
1.1.9. Разходи за изготвяне на оценки
1.1.10. Разходи за последващи разходи по експлоатация на
имоти
1.1.11. Други разходи и такси
1.2. Други разходи за дейността
1.2.1. Такси за Комисия по финансов надзор
1.2.2. Такси за Централен депозитар
1.2.3. Такса Българска фондова борса
1.2.4. Възнаграждение на Банка депозитар

Сума в лева
1 068 388
100 561
13 168
4 975
646
103
1 347
1 011
3 412
24 271
10 240
32 476
8 912
967 827
540
7 093
300
600
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Разходи
1.2.5. Възнаграждение на Обслужващо дружество
1.2.6. Възнаграждение на Инвестиционен посредник

Сума в лева
546 184
413 110

XII. Приходи от дейността
Приходите, свързани с дейността на “Адванс Терафонд”АДСИЦ към 30 юни 2007г. са в
размер на 715 367 лева, които съставляват: 275 186 лева приходи от лихви по
разплащателна сметка, приходи от лихви от депозити и приходи от репо сделки с
Държавни ценни книжа, слючени с ОББ АД; 437 300 лева приходи към 30 юни 2007
година от сключените арендни договори за стопанската 2006 – 2007 година и 2 881 лева
реализирани приходи от продажбата на инвестиционни имоти и учредени вещни права.
XIII. Корпоративен данък и отсрочени данъци
Дружеството е освободено от облагане с корпоративен данък върху печалбата.
XIV. Условни активи и пасиви
Към датата на съставяне на финансовия отчет Дружеството няма условни вземания и
задължения.
XV. Други събития
На 20.06.2007 год. в гр.София, хотел “Анел” беше проведено годишно общо събрание на
акционерите на “Адванс Терафонд”АДСИЦ при предварително обявен дневен ред.
Финансовият отчет за първото тримесечие на 2007 год. е одобрен на заседание на Съвета
на директорите.

Дата: 30.07.2007г.

Съставител:
/Й.Георгиева/

Ръководител:
/Р.Манолов/
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА
“АДВАНС ТЕРАФОНД”АДСИЦ, гр. СОФИЯ
КЪМ 30 ЮНИ 2007 ГОДИНА
По Приложение No 9 /Вътрешна информация/ от Наредба No 2 от 17.09.2003 г. за
проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация
от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и
причини за промяната;
промени в начина на представляване; назначаване или
освобождаване на прокурист.
Проведеното годишно общо събрание на акционерите на “Адванс Терафонд”АДСИЦ преизбра за
нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите.
1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
Не са извършвани изменения и/или допълнения в устава на дружеството.
1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването;
структурни промени в дружеството.
Няма решение за преобразуване на дружеството и за извършване на структурни промени в
дружеството.
1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с
производството.
Няма открито производство по ликвидация на дружеството.
1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.
Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.
1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност
по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК .
През изтеклото тримесечие дружеството не е придобило, предоставило за ползване и не се е
разпоредило с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.
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1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
Няма взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за
финансов надзор .
Няма издадено решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните
дружества и други емитенти на ценни книжа.
1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.
На проведеното годишно общо събрание на акционерите на дружеството беше избран одитор на
дружеството за финансовата 2007 година – “Делойт Одит”ООД (одитор на дружеството и за
финансовата 2006 година).
1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.
На проведеното годишно общо събрание на акционерите на дружеството беше обявена печалбата
за 2006 година в размер на 7 347 884(седем милиона триста четиридесет и седем хиляди
осемстотин осемдесет и четири) лева, която съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със
специална инвестиционна цел не подлежи на разпределяне.
1.12. Съществени загуби и причини за тях.
Дружеството не е претърпяло съществени загуби.
1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на
което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три
или повече процента от нетните активи на дружеството.
Няма настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер,
вследствие на което дружеството да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента
от нетните активи на дружеството.
1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.
Няма публикуван модифициран одиторски доклад.
1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно
условията и реда за неговото изплащане.
На проведеното общо събрание беше взето решение дружеството да не разпределя дивидент,
предвид обстоятелството, че реализираната печалба не подлежи на разпределяне.
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1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно
дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
Няма възникнало задължение, което да е съществено за дружеството.
1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия
падеж.
Няма възникнало вземане, което да е съществено за дружеството.
1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.
Дружеството няма ликвидни проблеми.
1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.
През изтеклия период не е извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал на
дружеството.
1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.
През изтеклото тримесечие няма водени преговори за придобиване на дружеството.
1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с
обичайната дейност на дружеството.
Няма сключени или изпълнени съществени договори, които не са във връзка с обичайната
дейност на дружеството.
1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
Няма изразено становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.
1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които
формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
Няма прекратени или съществено намалени взаимоотношения с клиенти, които формират наймалко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
Няма въведени нови продукти и разработки на пазара.
1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за
последните три години).
Няма приети или изпълнени големи поръчки.
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1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените
мощности.
Няма настъпила промяна в развитието и обема на поръчките, както и в използването на
производствените мощности.
1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от
приходите на дружеството.
Не е извършвано преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част
от приходите на дружеството.
1.28. Покупка на патент.
Няма настъпило такова обстоятелство.
1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за
дейност (лиценз).
През изминалия период дружеството не е получавало, временно преустановявало ползването на
разрешение за дейност(лиценз), както и не му е отнемано разрешение за дейност.
1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните
активи на дружеството.
Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с
цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.
1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за
инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да
притежават публично предлагани ценни книжа.
През отчетния период не са настъпили други обстоятелства по Приложение 9 към чл.28, ал.2, от
Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на
информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и не е налице важна
информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена във
финансовия отчет.

Радослав Манолов
Изпълнителен Директор
30.07.2007 г.
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