Междинен доклад за дейността на “Адванс Терафонд” АДСИЦ
за първо тримесечие на 2008 година
І. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху
резултатите във финансовия отчет
“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.


На 31.03.2008 г. Адванс Терафонд АДСИЦ сключи договор за инвестиционен
кредит за 15 (петнадесет) милиона EUR с National Bank of Greece, London
Branch за рефинансиране на кредитни задължения на Адванс Терафонд
АДСИЦ към ИНГ Банк Н.В. - клон София в размер на 8 (осем) милиона BGN,
и за финансиране покупката на земеделски и градски земи. Кредитът се
олихвява с лихвен процент в размер, равен на едномесечен EURIBOR плюс
надбавка в размер на 2.50 (две цяло и пет десети) пункта годишно.



Към края на първо тримесечие на годината, Дружеството има сключени за
стопанската 2007-2008 година договори за наем и аренда за 133 500 декара,
които съставляват 61% от земите, закупени до момента. Средният размер
на арендното/наемното плащане е 14 лв/дка, а общата сума за получаване
от аренди и наеми
е 1 852 000 лв. За текущата 2007-2008 година
вземанията от наем и аренда са застраховани в Българска Агенция за
Експортно Застраховане ЕАД (БАЕЗ). Кампанията по отдаване под наем и
аренда продължава да края на май, когато изтича срока за подаване на
заявления от земеделските производители за субсидии по линия на
директните плащания за обработвана площ.
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II. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът
през останалата част от финансовата година.
“Адванс Терафонд” АДСИЦ е изложено на общите рискове, които се отнасят до
всички публични компании и стопански субекти в сектора на недвижимите имоти,
а именно конюнктура на пазара и по-конкретно на пазара на земеделска земя,
ликвидността на инвестициите, сравнително ниска заетост на инвестиционните
имоти. Очакванията на дружеството са, влиянието на тези рискове да не е
съществено, тъй като пазарът на земеделски земи става все по-динамичен и
ликвиден, а пазарните отношения в сектора стимулирани чрез субсидиране на
земеделските производители.
III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.
За цитирания период няма сключени големи сделки между “Адванс Терафонд”
АДСИЦ” и свързани с него лица.

Дата: 23.04.2008г.

Изпълнителен директор:
/Радослав Манолов/
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към финансовия отчет за първо тримесечие на 2008
“АДВАНС ТЕРАФОНД”АДСИЦ
I. Информация съгласно чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2
1. Относителен дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия
размер на секюритизираните активи:
Към 31.03.2008 г. относителният дял на отдадените под наем и аренда активи е 62 на сто от
общия размер на секюритизираните активи към този момент.
2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на
сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след
датата на изготвяне на годишния финансов отчет:
Няма извършени продажби или покупки на нови активи на стойност над 5 на сто от стойността
на секюритизираните активи, както и такива сделки след датат на изготвяне на годишния
финансов отчет.
3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти:
Няма извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти.
4. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата
стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения
за наем, лизинг и аренда:
Към 31.03.2008 г. относителният дял на неплатените наеми и аренди за изтеклата стопанска
2006-2007 година е 4 на сто всички вземания на Дружеството в края на отчетния период.
II. Информация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините
за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и
собствения капитал на емитента;
През отчетния период Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в
такава група;
Дружеството не участва в икономическа група.
3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от
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дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване
на дейност;
През отчетния период няма настъпили организационни промени в рамките на емитента, като
преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на
дейност.
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат
резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко
за следващото тримесечие;
Дружеството не е публикувало официални прогнози за резултати от текущата година.
5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко
5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и
промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния
тримесечен период;
Към 31.03.2008 год. в Адванс Терафонд АДСИЦ акционери - юридически лица с 5 на сто
или повече от акциите на дружеството с право на глас са:
Наименование
Карол Финанс ЕООД
Седалище и адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 57
131421411
Код по БУЛСТАТ
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2008 год.
Процент от капитала към 31.03.2008 год.

5 796 354
13.16%

Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2007 год.

5 796 354

Процент от капитала към 31.12.2007 год.

13.16%

Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период

0.00%

Наименование

HANSAPANK CLIENTS

Седалище и адрес: 8 LIVALAIA STR, TALLINN, ESTONIA
100060701
Код по БУЛСТАТ
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2008 год.
Процент от капитала към 31.03.2008 год.

3 041 512
6.90%

Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2007 год.

2 483 553

Процент от капитала към 31.12.2007 год.

5.64%

Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период

1.26%

2

Наименование

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ДОВЕРИЕ АД

Седалище и адрес: гр. София, ул.Дунав №5
130474628
Код по БУЛСТАТ
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2008 год.
Процент от капитала към 31.03.2008 год.

2 272 400
5.16%

Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2007 год.

2 272 400

Процент от капитала към 31.12.2007 год.

5.16%

Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период

0.00%

Към 31.03.2008 год. Адванс Терафонд АДСИЦ акционери - физически лица, притежаващи
пряко и непряко 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:
Име

Станимир Маринов Каролев

Начин на притежаване на акциите
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2008 год.
Процент от капитала към 31.03.2008 год.

Непряко
5 931 465
13.46%

Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2007 год.

5 905 254

Процент от капитала към 31.12.2007 год.

13.40%

Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период

0.06%

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и
контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените,
настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;
Лице
Радослав Илиев Манолов
Изпълнителен директор
Длъжност
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2008 год.

41 000

Процент от капитала към 31.03.2008 год.

0.09%

Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2007 год.

41 000

Процент от капитала към 31.12.2007 год.

0.09%

Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период

0.00%
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Лице
Борислав Витанов Петков
Председател на СД
Длъжност
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2008 год.

10 000

Процент от капитала към 31.03.2008 год.

0.02%

Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2007 год.

10 000

Процент от капитала към 31.12.2007 год.

0.02%

Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период

0.00%

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал
на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по
всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се
представя информация за всяко производство поотделно;
Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи
задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.
8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми,
предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово
дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на
взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница,
лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.
Дружеството не е предоставяло заеми и гаранции и не е поемало задължения към едно лице или
негово дъщерно дружество.
III. Информация По Приложение No 9 /Вътрешна информация/ от Наредба No 2
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.
Няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.
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.
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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.
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.
Няма промяна на одиторите на дружеството.
1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.
През изтеклото тримесечие няма обявена печалба на дружеството.
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.
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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.
Няма решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно
условията и реда за неговото изплащане
1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово
дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.
По силата на сключения през 2007г. договор с търговско дружество “Проджект Истейт –
ЕООД” за учредяване на право на строеж, върху притежавания УПИ в гр.Стара Загора за
изграждане на търговски комплекс, е получен аванс в размер на 3,470 хил. лв.
На 31 март 2008 Дружеството сключи договор за инвестиционен кредит в размер на EUR
15 000 000 (петнадесет милиона евро), предназначен за рефинансиране на главницата по
кредита към ИНГ Банк Н.В. – клон София и за финансиране на покупка на инвестиционни
имоти. Усвояването на средствата ще се извърши на траншове в срок до 30.09.2008г. Лихвата
по кредита е в размер на едномесечен EURIBOR плюс надбавка 2.50/две цяло и пет
десети/пункта годишно и ще се плаща ежемесечно. Главницата ще се погаси в срок до
31.03.2009г. с еднократна вноска.
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.
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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.
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.
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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

23 април 2008
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