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Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2008 г., 

изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО). 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 
 
Аванти Кепитъл ЕАД  (Дружеството) е регистрирано на 31 август 2006 г. с основна дейност изготвяне на 

концепции за търговска дейност, търговско представителство и посредничество на местни и 

чуждестранни лица, комисионна и посредническа дейност, с цел реализиране на печалби. 

 
 
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА 
 
Развитието и резултатите от дейността на Дружеството 
Основните аспекти от дейността през изминалата година включват:  

• Проучване на пазара. 

Състоянието на Дружеството е оповестено в приложения финансов отчет, заедно с всички приложения. 

Дружеството не е извършвало действия в областта на научноизследователската дейност и развойната 

дейност и не планира такива в обозримо бъдеще. Дружеството не развива дейности, които оказват 

влияние на околната среда. През отчетния период Дружеството няма нает персонал.  

 

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет 
Дружеството няма съществени събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния 

финансов отчет. 

 

Вероятното бъдещо развитие на предприятието 
Ръководството на Дружеството е в процес на анализиране на възможностите за инвестиции и развитие 

на дейността.  

 

 

СТРУКТУРА НА ОСНОВНИЯ КАПИТАЛ 
Собственият капитал на Дружеството е в размер на 50 хил.лв, разделен на 100 броя акции от 500 лева 

всяка, притежавани еднолично от ЕКУЕСТ ЕАД, регистрирано в България, от които платени са 25 броя 

на стойност 12 500 лв.  
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СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 
Членове на Съвета на директорите са Георги Боянов Крумов, Кари Юкка Рикард Хаатая и Любомир 

Божидаров Дафински. Членовете на Съвета на директорите не са получавали възнаграждения от 

Дружеството през отчетния период, нямат притежавани, придобити или прехвърлени акции от 

Дружеството, както и нямат права да придобиват акции и облигации на Дружеството. 

 

Изпълнителният директор на Дружеството Любомир Божидаров Дафински, в качеството му на член на 

Съвета на директорите е изпълнителен директор и/или член на Съвета на директорите на: 

• „Дам мад” ООД, гр. София, ул. „Ярослав Вешин” 32, Управител 

• „Ел Ел Си Консултинг” ЕАД, гр. София, бул. „България” 5, Управител 

• „СФилм” АД, гр. София, ул. Хан Аспарух 8, заместник председател на Съвета на директорите 

• „Смарт Аутолизинг” АД, гр. София, жк Люлин, бл. 380, член на Съвета на директорите 

• „Ултима Файнанс” АД, гр. София, жк Гоце Делчел, бл. 5А, член на Съвета на директорите 

 

Изпълнителният директор Любомир Божидаров Дафински притежава повече от 25 % от капитала на 

следните дружества: 

• „Дам мад” ООД, гр. София, ул. „Ярослав Вешин” 32, 70 % 

• „Ел Ел Си Консултинг” ЕАД, гр. София, бул. „България” 5, 50 % 

• „Би мобайл” ООД, гр. София, жк Св.Троица, бл. 335, 50% 

 

Георги Боянов Крумов, член на Съвета на директорите, участва в управлението на следните дружества: 

• „Екуест” ЕАД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, член на Съвета на Директорите. 

• „Авто юнион” АД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, изпълнителен директор 

• „айКуест” ЕАД, гр. София, ул. „Плачковица” 1А, член на Съвета на Директорите 

• „Аксес юроп” ООД, гр. София, ул. „Цар Калоян” 8, съдружник и управител 

• „Бояна Резидънс” ООД, гр. София, ул. „Бреза” 2, Управител 

• „ВИП Интернешънъл Сървисиз” ООД, гр. София, бул. Витоша 41, Управител 

• „Гранспорт Ауто” ЕООД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, Управител 

• „Джи Би Кей” ЕООД, гр. София, бул. „Драган Цанков” 12-16,  управител 

• „Новера” ЕАД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, Председател на Съвета на директорите 

• „Застрахователна компания Уника” АД, гр. София, ул. „Уилям Гладстон” 5, член на Надзорния 

съвет 

• „Лексингтън” ЕАД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, член на Съвета на директорите 

• „Международен център по фирмено управление” АД, с. Бистрица, член на Надзорния съвет 

• „Рила Самоков 2004” АД, общ. Самоков, „Македония” 34, Изпълнителен директор 

• „Спартак Турс” АД, гл. Благоевград, пл. „Македония” 2, заместник председателя на Съвета н 

Директорите. 
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Георги Боянов Крумов, член на Съвета на директорите, притежава повече от 25 % от капитала на 

следните дружества: 

• „Аксес юроп” ООД, гр. София, ул. „Цар Калоян” 8, съдружник, размер на участието: 50 % 

• „айКуест” ЕАД, гр. София, ул. „Плачковица” 1А, размер на участието: 100 %. 

• „ВИП Интернешънъл сървисиз” ООД, гр. София, бул. „Витоша” 41, ет. 10, размер на участието: 

50 %. 

• „Джи Би Кей” ЕООД, гр. София, бул. „Драган Цанков” 12-16, размер на участието: 100 %. 

• „Зидарите” АД, гр. София, ул. „Шейново” 21, акционер, размер на участието: 50 %. 

• „Милтех” ЕООД, гр. София, ул. „Кукуш” 1, размер на участието: 100 % 

 

Георги Боянов Крумов, член на Съвета на директорите, участва като неограничено отговорен съдружник 

в „Ниго-62” СД, гр. София, ул. „Никола Фурнаджиев” 12. 

 

Карри Юкка Рикард Хаатая, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, участва в 

управлението на следните дружества: 

• „Екуест” ЕАД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, член на Съвета на директорите 

• Боровец Инвестмънт ЕАД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, член на Съвета на директорите 

• „Застрахователна компания Уника – живот” АД, гр. София, ул. „Искър” 8, член на Съвета на 

директорите  

• „Новера” ЕАД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, член на Съвета на директорите 

• „Сенека йист” ООД, гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” 49, управител 

• „Лексингтън” ЕАД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, член на Съвета на директорите 

• „Рила – Самоков 2004” АД, гр. Самоков, ул. „Македония” 34, член на Съвета на директорите 

 

Карри Юкка Рикард Хаатая, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор, не притежава 

повече от 25 % от капитала на други дружества. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 
Дружеството няма клонове или обекти извън мястото на регистрация. 

 

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И РИСК 
Финансовият риск, на който е изложено Дружеството е оповестен в приложение 3 от финансовия отчет. 

Експозицията на предприятието по отношение на ценовия, кредитния и ликвидния риск и риска на 

паричния поток са оповестени в приложение 3 от финансовия отчет. 
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1 Резюме на дейността 
  
 АВАНТИ КЕПИТЪЛ ЕАД (Дружеството) е еднолично акционерно дружество със седалище и адрес на 

управление ул. Хан Аспарух 8, София. 

 

Основната дейност  на Дружеството е изготвяне на концепции за търговска дейност, търговско 

представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионна и посредническа 

дейност.  

ЕКУЕСТ ЕАД, регистрирано на адрес гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, притежава 100 % от капитала на 

АВАНТИ КЕПИТЪЛ ЕАД. 

  
2 Счетоводна политика 
  
 По-долу следва описание на счетоводната политика, прилагана при изготвяне на финансовия отчет. 

Политиката е била последователно прилагана за всички представени години, освен ако изрично не е 

упоменато друго. 

  
 Принцип на действащо предприятие 

 
 Финансовите отчети са изготвени на принципа на действащо предприятие, който предполага, че 

Дружеството ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. Бъдещата дейност на Дружеството 

зависи от бизнес средата, както и от обезпечаването на финансиране от страна на настоящите и 

бъдещи собственици и инвеститори. Ако стопанските рискове бъдат подценени и дейността на 

Дружеството бъде затруднена или прекратена, а съответните активи продадени, следва да бъдат 

извършени корекции, за да се намали балансова сума на активите до тяхната ликвидационна 

стойност, да се начислят евентуални бъдещи задължения, и да се извърши рекласификация на 

дълготрайните активи и дългосрочните пасиви като краткотрайни такива. Като се има предвид 

оценката на очакваните бъдещи парични потоци, управителите на Дружеството считат, че е 

подходящо финансовите отчети да бъдат изготвени на база на принципа на действащото 

предприятие. 

  
 Консолидация 

 
 Дружеството не участва в консолидация.  
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2 Счетоводна политика (продължение) 
 2.1 База за изготвяне на финансовия отчет 
  

 Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните стандарти 

за финансови отчети (МСФО), приети от Европейския съюз, при спазване принципа на историческата 

цена. 

  

 
 2.2 Сделки в чуждестранна валута 
  
 (a) Функционална валута и валута на представяне 

  

 Отделните елементи на финансовите отчети се оценяват във валутата на основната икономическа среда, 

в която предприятието извършва дейността си (“функционална валута”). Финансовите отчети са 

представени в лева, която е функционалната валута. 

  

 (б) Сделки и салда 

 

Сделките в чуждестранна валута са отчетени по валутните курсове в деня на сделката: отрицателни и 

положителни валутно-курсови разлики при разплащане се отчитат в отчета за доходите. Паричните активи и 

пасиви в чуждестранна валута се отчитат по заключителен курс на Българска Народна Банка (БНБ) към 

датата на баланса. Отчетените отрицателни и положителни валутно-курсови разлики се отразяват в отчета 

за доходите. 

 

 Значими валутни курсове: 

  31 декември 2008 г. 31 декември 2007 г.
  лева лева
  

 1 щатски долар се равнява на 1.38731 1.33122

 1 евро се равнява на 1.95583 1.95583

  

 2.3 Парични средства и парични еквиваленти 

  
 Паричните средства и парични еквиваленти включват пари в брой, пари по банкови сметки, други високо 

ликвидни краткосрочни инвестиции с падеж до 3 месеца, както и банкови овърдрафти. В баланса 

овърдрафтите се включват като краткосрочно задължение в категорията на краткосрочните заеми. 
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2 Счетоводна политика (продължение) 
 2.4 Собствен капитал 
  
 Акциите се класифицират като основен капитал. 
 Разходите по емисията на нови акции, които са пряко свързани с нея, се отчитат в собствения капитал като 

намаление на постъпленията от емисията, като се елиминира ефекта на данъците върху дохода. Разходите по 

емитирането на акции или опции, или директно свързани с бизнескомбинация, са включени в цената на 

придобиване. 

 
 

 2.5 Заеми 
  
 Заемите се признават първоначално по справедлива стойност, намалена с направените разходи по 

извършването на транзакцията. В последствие заемите се отчитат по амортизируема стойност; всяка 

разлика между дължимите плащания (нетирани с разходите по извършването на транзакциите) и 

стойността на заема се признава в отчета за доходите през периода на заема, като се използва метода 

на ефективната лихва. 

 

Разходите за заеми, извършени във връзка с придобиването и изграждането активи, се 

капитализират в стойността на тези активи, за периода от време, нужен за завършването и 

подготовката на актива за неговото предназначение. Всички останали разходи за заеми се отчитат 

като текущи разходи. 

 

Заемите се класифицират като краткосрочни задължения, освен ако Дружеството има безусловно право да 

отсрочи уреждането на задължението за период най-малко 12 месеца след датата на счетоводния баланс. 

 
  

 2.6 Свързани лица 

  
 За целта на изготвянето на настоящия финансов отчет собственикът, дъщерни и асоциирани дружества, 

служителите на ръководни постове, както и близки членове на техните семейства, включително и 

дружествата, контролирани от всички гореизброени лица, се третират като свързани лица. Подробна 

информация за операциите със свързани лица и разчетите с тях в края на годината е представена в 

Приложение 10. 
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3 Управление на финансовия риск 
  

 3.1 Фактори на финансовия риск 

  
 Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложенo на многообразни финансови рискове: пазарен 

риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти 

под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна 

на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на 

Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на 

финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия 

резултат на Дружеството.  
  

 (а) Валутен риск 

  

 Дружеството е изложено на валутен риск, произтичащ от  експозиции в различни валути, най-вече по 

отношение на ЕВРО. Валутните рискове възникват от бъдещи търговски сделки, признати активи, 

пасиви и от нетни инвестиции в чуждестранна дейност. 

 

Основната маса на регулярните доставки е в лева, поради което вариациите на валутните курсове 

(извън ЕВРО и лева) не оказват определящо влияние върху нивото на разходите спрямо реализираните 

приходи 

  

 
 (б) Кредитен риск 

  

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск.  Дружеството има разработена и 

внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукция и услуги на едро се извършват на 

клиенти с подходяща кредитна история.  

Дружеството има изградена политика, която ограничава размера на кредитната експозиция към отделна 

финансова институция.  

  
 (в) Ликвиден риск 

 

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество 

парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с 

кредити. 

Поради динамиката на основните бизнес процеси, Дружеството има за цел да поддържа гъвкавост във 

финансирането, предимно със собствен ресурс, като не изключва вариант на ползуване на видове 

кредитни линии, овърдрафти и други кредитни лостове, при необходимост. 
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3 Управление на финансовия риск (продължение) 
 (г) Лихвен риск 

  

 Дружеството ползва  краткосрочни заеми с фиксиран лихвен процент  и фиксиран срок на изплащане на 

лихвата, като внимателно следи лихвената си експозиция. 

  
 3.2 Управление на капиталовия риск 
  
 Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на Дружеството да 

продължи като действащо предприятие с цел да осигури възвръщаемост за акционерите и поддържане 

на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала. 
  
4 Значими счетоводни приблизителни оценки и преценки 
  
 Приблизителните оценки и преценки са базирани на натрупан опит и други фактори, включително 

очаквания за бъдещи събития при наличните обстоятелства. Достоверността на приблизителните 

оценки и преценки се преразглежда редовно.  
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(във всички приложения сумите са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго) 
 

5 Парични средства и парични еквиваленти 
 

 

 За целите на отчета за паричния поток парите и паричните еквиваленти се състоят от: 
  31.12.2008 31.12.2007
   

 Пари в банка 13 13

  13 13

 

6 Основен капитал   

  Брой акции 
 

Размер на 
капитала

   
 Оторизирани акции, 100 бр. по номинал 500 лева 100 50

 Невнесен капитал - (37)

   

 Към 31 декември 2008 г. 100 13

 

7 Краткосрочни заеми 
 

 

  
  31.12.2008 31.12.2007
   

 Балансова стойност 2 -

  2 -

   
 Краткосрочният заем, ползван от Дружеството е деноминиран в лева и е с фиксиран лихвен процент от 

8%. Падежът на заема е на 24.01.2009г. 
   

 

8 Търговски и други задължения 
 

 

  
  31.12.2008 31.12.2007
   

 Търговски задължения 1 1

 Начислени разходи 2 2

  3 3

   
 Търговски задължения са деноминирани в лева.  
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(във всички приложения сумите са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго) 
 

9 Административни разходи   

  
Административните разходи включват разходи за външни услуги.  

 

10 Сделки със свързани лица   

 Дружеството е получило заем в размер на 2 хил.лв от Екуест ЕАД през 2008г. Падъжът на заема, 

лихвените условия и валутната деноминация са оповестени в Приложение 7.  

През 2007г. Дружеството не е извършвало сделки със свързани лица.  
 
 
11 

 
 
Условни активи и пасиви 

 

   

 Дружеството няма условни активи и пасиви към датата на баланса.  

 

12 Поети ангажименти   
   

 Дружеството няма поети ангажименти към датата на баланса. 

 

13 Събития след датата на баланса 
  

 Няма съществени събития след датата на баланса, които оказват влияние върху годишния 

финансов отчет. 
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Ea pa3pa6orLr oArrropcKn flpoqeAypr4, KoHTo ca rroAxoAstrlrl rrprr re3rr o6croqrercrBa, Ho He c IIen Il3pil3.lBaHe

Ha MHeHr4e orHocHo eQexrunnocrra Ha cl,IcreMara 3a BarpeueH KoHTpon Ha rrpeArlpl{.flTlrero.

OAumr c:brro raKa BKrrorrBa orIeHKa Ha yMecrHocrra Ha flpruaraHure cqeroBoAHrr [oJrlrrr4xrr 14

pa3yMHocrra na npr,r6la:HTeJIHLITe crIeToBoAHI,I oueHKIr, HarIpaBeHII oT pbKoBoAcrBoTo, KaKTo Ir oIIeHKa Ha

ur;locrHoro [peAcraBfiHe era QnuaucoBr4r orqer. Cvnraue, qe u3Bl,pureHlrflr or r'ac olvrr [peAocraBt

Aocrarbr{Ha r4 noAxoa.flnla 6asa sa rr3pa3eHoro or Hac oAr{TopcKo MHeHI{e.

Odumopcxo MHeHue

B pesy,rrar Ha roBa yAocroBep.rlBaMe, qe $nuaHcoeuar orqer [peAcraBr AocroBepHo, BT,B BcuqKr4

cbrrlecrBeHlr acrreKTu, $uHaHconoro r.1 r4MyrrlecrBeHo cbcro{Hr4e Ha Asaurr4 Keuuml EA,{ ruu 31 4ereunpu

2008 r., KaKTo I{ SunaHcoalrre pe3ynrarr4 or Aeluocrra v naptrLr:aLrre rrororrr{ 3a roArrHara, 3aBbprxBarua

roraBa, B cborBercrBr.re c MeN4ynapoAHr{Te craHAaprr.r:a SuHaucono orqrrraHe.

O6ptu4ane Ha BHuMaHue

Ee: Aa II3pa3tBaMe pe3epBr4 o6prrqalre BHr.rMaHtre na $axra, are KbM 31 4exeunplr 2008 r.

QnHanconllrr pe3ynrar or 4eiilrocrra na AeaHru Kenlrr:u EAI e orpnrlareneH [opaArr roBa, ire

,{pyNecreoro Bce oIr1e He e 3arrorrHirJro Aa pa3Br4Ba AefiHocr npe: 2008 r. Plxoeo4crBoro Ha ,{pyNecrnoro

B:b3HaN{eptBa Aa rlpoAT,nxaBa Aa rroAnoMara (puuaucono 4efiuocrra I1 [pe3 cneABarrlara foAuHa, TaKa qe ro Aa

orroBapr Ha Kpr{Tep}rr{re 3a AefcrBarqo flpeAnprirrrrre.

B Aorcrnerure, Kr,M 31 4exeunpu 2008 r. AeaHrr4 Kenlrrul EA.{ ue e BHecJro B rbreH pa3Mep

3anLrcanlrr ycraBeH KanrrraJ.r Karo A:bJrxuMara cyMa BT,3JrI43a ua 37,500 JrB., Koero e B HapyueHlle Ha

3AKO HO B UTE V3 LICKB AHU'T.

florcuud onpxy dpyzu npssHu u pezJ)ramopHu u3ucKcaHu,fl

C'suacso Irt3r.{cKBaHI4rITa sa 3axoga 3a cqeroBoAcrBoro HIte ce 3ano3HaxMe c roAr4ruHrur AoKnaA 3a

4eiinocr,a, 3a I,I3rorBtHero na rofiro e orroBopuo pbxoBoAcrBoro na AeaHrr.r Kenuml EAA. foalrumnsr

AoKnaa sa Aeiluocna e flpt{noxeH KbM Hacroqquq orqer. CuuraNae, qe cbluecrByBa c6orBercrBr4e MexAy

roAI4IIIHr4{ AoKnaA:a Aeiisocrra v o4r4Tltrpa]H]!{-f foAr{rrreH lpunancon orqer Ha AsaHru Kenrarun EA,{.

CoSu-a, 29.06.2009 r.

,{EC, pervcrpnpaH oAr4rop




