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Ръководството представя своя годишен доклад и годишния финансов отчет към 31 декември 2007 г., 

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

одитиран от Румяна Гичева, регистриран одитор. 

 
 
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 

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

• „Белвю пропърти мениджмънт” ЕАД, гр. София, ул. „Хан Аспарух” 8, председател на Съвета на 

директорите 

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

Директорите 

• „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 % 

• „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 % 

• „Протех” АД, гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” 71, акционер, размер на участието: 50 % 

 

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 

• „Застрахователна компания Витоша – 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 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарти, изменения и разяснения в сила от 2007 г. 

МСФО 7 „Финансови инструменти:Оповестявания”, и допълнителни изменения към МСС 1, 

„Представяне на финансовите отчети –оповестяване на капитала”,  

въвежда нови оповестявания отнасящи се до финансовите инструменти и не засяга класификацията и 

оценката на финансовите инструменти на Групата, или оповестяванията, отнасящи се до данъците и 

търговските и други вземания. 

 

КРМСФО 8 „Обхват на МСФО 2”, изисква разглеждане на транзакции свързани с емитирането на 

капиталови инструменти, когато идентифицируемата насрещна престация е по-ниска от 

справедливата стойност на емитирания капиталов инструмент, за да установи дали те попадат в 

обхвата на МСФО 2. Този стандарт не оказва влияние върху финансовия отчет на Дружеството.  
 
КРМСФО 10 „Междинни финансови отчети и обезценка” забранява признати загуби от обезценка в 

междинния финансов отчет, свързани с репутация, инвестиции в капиталови инструменти и 

инвестиции във финансови активи, които се отчитат по цена на придобиване, да бъдат сторнирани на 

следваща дата на баланса. КРМСФО 10 не оказва влияние върху финансовия отчет на Дружеството. 

 

Следните стандарти, допълнения и тълкувания са задължителни за прилагане за отчетни 

периоди започващи на или след 01 януари 2007 г., но не са приложими за Дружеството: 

• МСФО 4 „Застрахователни договори”; 

• КРМСФО 7 „Прилагане на подхода на преизчисление според МСС 29, Финансово отчитане в 

условията на хиперинфлация”; 

• КРМСФО 9 „Повторна преценка на производни деривативи”. 
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Счетоводна политика (продължение) 
2.1 База за изготвяне на финансовия отчет (продължение) 
 

Стандарти, допълнения, разяснения и тълкувания на вече съществуващи стандарти, които не са 

влезли в сила и не са по-рано приложени от Дружеството. 

 

МСС 1, Представяне на финансови отчети (изменен през септември 2007 г.; в сила за отчетни 

периоди започващи на или след 1 януари 2009 г.). Основната промяна в МСС 1 е замяната на отчета 

за доходите с отчета за пълните доходи, който ще включи също така и всички промени в капитала, 

които не са по решение на собствениците, както например преоценката на финансовите активи на 

разположение за продажба. Като алтернатива, дружествата ще могат да представят два отчета: 

отделен отчет за доходите и отчет за пълните доходи. Измененият МСС 1 също така въвежда 

изискването да представи баланс към началото най-ранният представен период в случаите когато 

дружеството промени сравнителните отчети поради рекласификации, промени в счетоводните 

политики или коригиране на грешки. Дружеството очаква измененият МСС 1 да доведе до промени в 

представянето на финансовите отчети, но да няма отражение върху признаването или оценката на 

отделни стопански операции или балансови позиции.  

МСФО 3, Бизнес комбинации (изменен през януари 2008 г.; в сила за бизнес комбинации, за които 

датата на придобиване е на или след началото на първият годишен отчетен период, започващ на или 

след 1 юли 2009 г.). Измененият МСФО 3 ще позволи на дружествата да изберат да оценяват 

миноритарните участия, използвайки съществуващият метод на МСФО 3 (пропорционален дял в 

нетните идентифицируеми активи на придобиваното дружество) или според същият принцип като 

счетоводните стандарти на САЩ (по справедлива стойност). Измененият МСФО 3 предоставя по-

подробни инструкции за прилагане метода на покупката при бизнес  комбинации. Отпада изискването 

да се оценяват по справедлива стойност всеки актив и пасив при всеки етап на поетапно придобиване 

за целите на изчисляване положителната репутация. Вместо това, положителната репутация ще бъде 

изчислявана като разликата към датата на придобиване между справедливата стойност на 

инвестицията в дружеството преди придобиването на този етап, платената сума и придобитите нетни 

активи. Разходите, свързани с придобиването ще трябва да бъдат отразявани отделно от бизнес 

комбинацията и следователно отчитани като разходи, а не като част от положителната репутация. 

Придобиващото дружество ще трябва да признае към датата на придобиване пасив за условно 

плащане на покупката. Промените в стойността на този пасив след датата на придобиване ще бъде 

признато в съответствие с изискванията на други приложими МСФО, а не чрез коригиране на 

положителната репутация. Измененият МСФО 3 включва вече в своя обхват бизнес комбинации само 

съвместни дружества, както и бизнес комбинации осъществени единствено на база договор. 
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Счетоводна политика (продължение) 
2.1 База за изготвяне на финансовия отчет (продължение) 
 

МСС 23 (Изменение), „Разходи по заеми” (в сила от 1 януари 2009 г.). Изменението на стандарта е все 

още обект на одобрение от Европейския съюз. Според него предприятията трябва да капитализират 

разходите по заеми свързани с придобивания, строежи или производство на отговарящ на условията 

актив (актив, изискващ значително време за привеждане в състояние за употреба или продажба) като 

част от разходите за този актив. Вариантът с незабавното осчетоводяване на тези разходи по заеми в 

отчета за доходите, ще бъде премахнат. Дружеството ще приложи МСС 23 (Изменен) от 1 януари 

2009 г., но към момента той е неприложим за Дружеството, защото то няма отговарящи на условията 

активи. 

МСФО 8, „Оперативни сегменти” (в сила от 1 януари 2009 г.). Този стандарт заменя МСС 14 и 

приравнява отчитането по сегменти с изискванията на Американския стандарт SFAS 131, 

„Оповестявания за сегментите на предприятието и свързана информация”. Новият стандарт изисква 

„управленски подход”, който изисква сегментната информация да бъде представена на същата база, 

като тази използвана за вътрешнофирмени и управленски отчети. Дружеството няма оперативни 

сегменти и не се очаква този стандарт да окаже влияние върху финансовите отчети на Дружеството.  

КРМСФО 14, „МСС 19 – Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за 

минимални фондове и тяхното взаимодействие” (в сила от 1 януари 2008). КРМСФО 14 дава насоки за 

преценка на границата в МСС 19 на сумата на превишението, която може да бъде призната като 

актив. Той също разяснява как пенсионният актив или задължение могат да бъдат повлияни от 

законови или конструктивни изисквания за минимални фондове. Дружеството ще приложи КРМСФО 

14 от 1 януари 2008 г., но това не се очаква да окаже влияние върху отчетите на Дружеството. 

 

Тълкувания към съществуващи стандарти, които не са влезли в сила и не се отнасят към 

дейността на Дружеството 

 

КРМСФО 12 „Концесионни договори за предоставяне на услуги” (в сила за годишни периоди 

започващи на или след 1 януари 2008 г.). КРМСФО 12 разяснява прилагането на съществуващите 

МСФО от операторите по концесионни договори за предоставяне на услуги при отчитането на техните 

права и задължения по концесионните договори. КРМСФО не е приложим за Дружеството, защото не 

предоставя услуги в публичния сектор. 

КРМСФО 13, „Програми за лоялни клиенти” (в сила от 1 юли 2008 г.). КРМСФО 13 разяснява, че когато 

стоки и услуги се продават заедно с цел поощряване на лоялните клиенти (например, точки за 

лоялност или безплатни продукти), тази транзакция представлява многоелементна сделка и сумата, 

която се получава от клиента, се разделя между нейните компоненти въз основа на техните 

справедливи цени. КРМСФО 13 не е приложим за Дружеството. 
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2 Счетоводна политика (продължение) 
 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 2007 г. 31 декември 2006 г.
  лева лева
  

 1 щатски долар се равнява на 1.33122 1.48506

 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. 

 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. 
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2 Счетоводна политика (продължение) 
 2.5 Признаване на приходи 
  
 Приходите включват справедливата цена на продадените стоки и услуги, нетно от данъци върху 

добавената стойност и предоставени отстъпки. Приходи се признават като следва: 

  

 (а) Продажба на продукция 

 

Приходите от продажба на продукция се признават, когато Дружеството е доставило на клиента, а 

клиента е приел продукцията, и съществува известна сигурност, че вземането от продажбата ще бъде 

събрано. 

 

 (б) Продажба на услуги 

 

Приходите от предоставени услуги се признават в отчетния период, в който са извършени, на базата на 

степента на изпълнение, определена като процент на извършените услуги до момента от всички услуги, 

които трябва да бъдат предоставени.   

 

 (в) Приходи от лихви 

 

Приходите от лихви се признават пропорционално на времето, като се използва метода на ефективната 

лихва. При обезценка на вземане, Дружеството намалява балансовата му стойност до възстановимата 

му стойност, която представлява очакваните бъдещи парични потоци, дисконтирани на база на 

първоначалната ефективен лихва.  
 

  

 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 8. 
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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 

  

 Приходите на Дружеството и паричните потоци от дейността му са в голяма степен независими от 

измененията на пазарните лихвени проценти. Лихвоносните активи са малка част от общите активи на 

Дружеството и са с фиксиран лихвен процент. Политиката на Дружеството е да поддържа оптимален 

валутен ресурс за депозит с договорен лихвен процент. Дружеството ползва  дългосрочните заеми с 

фиксиран и променлив 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: 
  31.12.2007 31.12.2006
   

 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 2007 г. 100 13

 

7 Административни разходи   

  
Административните разходи включват разходи за външни услуги.  

 

8 Сделки със свързани лица   

 Дружеството не е извършвало сделки със свързани лица през 2007 и 2006 година. 
 
 
9 

 
 
Условни активи и пасиви 

 

   

 Дружеството няма условни активи и пасиви към датата на баланса.  

 

10 Поети ангажименти   
   

 Дружеството няма поети ангажименти към датата на баланса. 

 

11 Събития след датата на баланса 
  

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

финансов отчет. 

 

 

 




