МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„Адванс Екуити Холдинг” АД

към 31 март 2012 г.

(на неконсолидирана база)

І. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите във
финансовия отчет
1. Събития, настъпили през І-то тримесечие на 2012 г.
-

На 10.01.2012 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД учреди корпоративна гаранция в полза на
„БНП Париба Суис”, гр. Женева (BNP Paribas (Suisse) SA), която ще послужи като
обезпечение на настоящи и бъдещи задължения, които „Агро Тера Север” АД има и ще има
към „БНП Париба Суис” по силата на договор за експортно финансиране, сключен между
„БНП Париба Суис” и „Агро Тера Север” АД. Максималният размер на гаранцията е до
3 000 000 (три милиона) евро.

-

На 20.01.2012 г. е удължен срокът на овърдрафт за оборотни средства в размер на 195 583
лв., отпуснат от „Банка ДСК“ ЕАД на дъщерното на холдинга дружество „Спиди Нет“ АД,
до 01.07.2012 г.

-

На 23.01.2012 г. се прекратяват функциите на Директора за връзка с инвеститорите Христо
Михайлов Вълев. Считано от 23.01.2012 г., длъжността Директор за връзка с инвеститорите
в „Адванс Екуити Холдинг” АД се заема от Гален Ангелов Терзийски.

-

На 26.01.2012 г. „Агро Тера Север“ АД получава земеделски субсидии от Държавен фонд
„Земеделие” в размер на 643 хил. лв. по СЕПП и СНДП.

-

На 27.01.2012 г. дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество „СЕП България”
АД погаси облигационен заем в размер на 1 000 000 евро, емитиран в началото на 2011 г.
Параметрите на заема са представени в Раздел I, т. 3.

-

С решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД, взето на 30.01.2012
г., е увеличен капиталът на „Енерджи Ефект“ ЕАД – дъщерно на холдинга дружество, от
300 000 лв. (триста хиляди лева) на 3 000 000 лв. (три милиона лева) чрез емисия на 2 700
000 (два милиона и седемстотин хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 лв.
(един лев) всяка и право на 1 (един) глас в ОСА.
Увеличението е направено чрез непарична вноска на основание чл. 192, ал. 1 – издаване на
нови акции, чл. 193 и чл. 194, ал. 4 от ТЗ. Новоиздадените акции се придобиват на
основание чл. 195 от ТЗ изцяло от акционера „Адванс Екуити Холдинг” АД с ЕИК:
175028954 по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 2 700 000 лв.
(два милиона и седемстотин хиляди лева). Вземането произтича от Договор за заем при
обща стойност на дължимата от „Енерджи Ефект” ЕАД сума в размер на 3 178 844.09 лв.
(три милиона, сто седемдесет и осем хиляди, осемстотин четиридесет и четири лева и 09
ст.) – представляваща непогасена главница и неизплатена лихва към 30.11.2011 г., които са
начислени по реда и в сроковете на описания Договор и последвалите Анекси към него.
Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите
лица към Търговския регистър по Акт за назначаване № 20111103151210/07.11.2011 г.,
допълнен с Акт за назначаване № 20111103151210-3/12.12.2011 г.
След увеличението на капитала, акционерната структура на „Енерджи Ефект” ЕАД
придобива следния вид:
Акционер
Екуити
Холдинг“ АД
„Адванс

Брой акции
3 000 000

Дял от капитала
100%

Всички посочени обстоятелства са вписани по партидата на „Енерджи Ефект” ЕАД в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 02.02.2012 г.

-

„СЕП Сървис” ЕАД с ЕИК: 201594892, издаде първа емисия корпоративни, безналични,
поименни, обикновени, неконвертируеми, лихвоносни, свободно прехвърляеми и
необезпечени облигации, предложени и записани при условията на частно предлагане.
Облигационният заем е сключен успешно на 10.02.2012 г. при следните параметри:
Издател: „СЕП Сървис” ЕАД;
ISIN: Код на емисията: BG 2100001127, регистрирана в „Централен Депозитар” АД;
Размер на сключения облигационен заем: 1 500 000 евро /един милион и петстотин
хиляди евро/;
Валута на емисията: евро;
Брой облигации: 1500 /хиляда и петстотин/;
Номинална стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ евро;
Емисионна стойност на една облигация: 1 000 /хиляда/ евро;
Обща номинална стойност на цялата емисия облигации: 1 500 000 /един милион и
петстотин хиляди/ евро;
Обща емисионна стойност на цялата емисия облигации: 1 500 000 /един милион и
петстотин хиляди/ евро;
Облигациите са издадени като неконвертируеми;
Срок до падежа на емисията: една година, считано от датата на издаване на емисията
(сключване на облигационния заем);
Падеж на емисията: 10.02.2013 г.;
Дата, от която тече срокът до падежа: 10.02.2012 г.;
Дата на сключване на облигационния заем: 10.02.2012 г.;
Лихва по облигационния заем: 9% /девет процента/ фиксирана годишна лихва, база:
ACT/ACT, като дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая;
Извършване на лихвените плащания /падеж на лихвените плащания/: Първото лихвено
плащане е дължимо след 3 (три) месеца от датата на сключване на облигационния заем,
а следващите лихвени плащания ще се извършват при изтичане на 3 (три) месеца от
предходното, както следва: първото плащане е на 10 май 2012 г., а следващите - на 10
август 2012 г., на 10 ноември 2012 г., на 10 февруари 2013 г.
В случай, че датата на лихвеното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се
извършва на първия следващ работен ден.
Извършване на плащането по главницата: еднократно на падежа на емисията - на
10.02.2013 г., заедно с последното лихвено плащане.
Плащането на главницата и лихвените плащания ще бъдат извършвани по нареждане на
емитента от ТБ „Алианц Банк България” АД, ЕИК: 128001319 чрез „Централен
Депозитар” АД.
Цел на емисията: Средствата от отпуснатия облигационния заем ще бъдат използвани
за увеличаване на абсолютната стойност на съществуващите инвестиции на
дружеството и за инвестиране в следните основни направления:
Софтуерно и хардуерно обезпечаване, необходимо за законосъобразното и качествено
извършване на дейностите, изграждане на терминална инфраструктура - създаване на
широка и наситена мрежа от търговци, в обектите на които да бъдат разположени

ПОС/ВПОС терминали, чрез които да се извършват мобилни плащания, провеждане на
мащабна кампания и активна маркетингова и комуникационна политика, която да
популяризира предлаганите платежни услуги.
-

На 16.02.2012 г. Съветът на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД, в качеството си
на орган, упражняващ правата на мажоритарен собственик на капитала на „Агро Тера
Север” АД, взе решение да бъде предоставена на членовете на Съвета на директорите на
„Агро Тера Север” АД възможност за получаване на непарична престация под формата на
общо до 255 000 бр. налични поименни акции от дела на „Адванс Екуити Холдинг” АД в
дружеството (холдингът към момента притежава 5 090 000 бр. налични поименни акции),
при постигане на определени резултати, касаещи дейността му. Непаричната престация
може да се трансформира в парична при изход на „Адванс Екуити Холдинг” АД от
инвестициите му в „Агро Тера Север” АД, съгласно получената цена на една акция.
Условията за получаване на непаричната престация са следните:
Печалбата преди разходи за данъци, лихви, такси, комисионни и амортизации (съгласно
годишния консолидиран отчет за доходите на дружеството) през последната приключена
календарна година преди придобиването на 216 750 бр. акции, да е в размер на минимум
2 000 000 лв. и да бележи средногодишен ръст от минимум 40% годишно през последните 3
календарни години. Три годишният период започва да тече считано от 01.01.2008 г.
Да е реализирана препродажба на минимум 15 000 мт земеделски стоки и да е налице
положителен финансов резултат (съгласно консолидирания отчет за доходите на
дружеството за предходните 4 тримесечия) от извършваната търговска дейност за
предходните 12 месеца преди придобиването на останалите 38 250 бр. акции.

-

На 27.02.2012 г. в „Адванс Екуити Холдинг” АД е постъпило уведомление за разкриване на
дялово участие по реда на чл. 145 от ЗППЦК от „Карол Стандарт” ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. София, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 57. В
уведомлението се посочва, че с дата на регистрация на сделката в „Централен депозитар”
АД 22.02.2012 г., „Карол Стандарт” ЕООД е придобило 200 000 (двеста хиляди) броя акции
от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД (ISIN: BG1100033064), в резултат на което
акционерното участие на „Карол Стандарт” ЕООД в „Адванс Екуити Холдинг” АД
нараства от 19.618% или 7 051 629 (седем милиона петдесет и една хиляди шестотин
двадесет и девет) броя акции на 20.174% или 7 251 629 (седем милиона двеста петдесет и
една хиляди шестотин двадесет и девет) броя акции.

-

На 12.03.2012 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД встъпи като солидарен длъжник по
споразумение между дъщерното му дружество „Енерджи Инвест” ЕАД и „Еко Енерджи”
ООД за окончателно уреждане на отношенията по съществуващ Предварителен договор за
създаване на проекти за вятърни ферми. Остатъчното задължение на „Енерджи Инвест”
ЕАД по този договор е 436 000 евро и ще бъде изплатено на две части в рамките на 6
месеца, поръчител (солидарен длъжник) за което е едноличния собственик на капитала му –
„Адванс Екуити Холдинг” АД.

-

На заседание на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД, проведено на
12.03.2012 г., е взето решение за удължаване крайните сроковете на кредитните линии,
отпуснати от Емитента на дъщерните му дружества „Агро Тера Север” АД, „Енерджи
Ефект” ЕАД, „Енерджи Инвест” ЕАД и „СЕП България” АД, до срока на съществуване на
холдинга, а именно 06.02.2016 г. Останалите условия по кредитните линии към съответните
дружества остават непроменени.

С решения на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД през периода 01.01 –
31.03.2012 г. към дъщерните и асоциирани предприятия са отпуснати нетно заеми, в
рамките на договорените кредитни линии, както следва:

-

Предприятие
Дъщерни:
„Агро Тера Север” АД
„Енерджи Ефект” ЕАД
„Енерджи Инвест” ЕАД
„Спиди Нет” АД
„СЕП България” АД
Асоциирани:
„Енеси” АД

Салдо към
31.12.2011 г.
19 846 288
6 985 011
3 092 340
3 656 832
4 478 105
1 634 000
96 250
96 250

Заеми (в лева)
Нето
отпуснати през
периода
(1 435 769)
327 349
(2 483 500)
649 665
15 300
55 417
0
0

Салдо към
31.03.2012 г.
18 410 518
7 312 360
608 840
4 306 497
4 493 405
1 689 417
96 250
96 250

Общото намаление на заемите към дъщерните и асоциирани предприятия се отразява в
понижаване на нетекущите и текущите вземания от свързани предприятия. Значителното
намаление на заема на дъщерното дружество „Енерджи Ефект” ЕАД е за сметка на
увеличението на капитала на дружеството, записано и внесено изцяло от „Адванс Екуити
Холдинг” АД (информация за това беше представена по-горе в този доклад). Отпуснатите
допълнително средства на другите дъщерни дружества са при условията на договорените
кредитни линии.
-

Размерът на разходите за външни услуги в раздел „Разходи по икономически елементи” на
отчета за приходите и разходите на „Адванс Екуити Холдинг” АД за периода 01.01 –
31.03.2012 г. е 155 хил. лв. и бележи ръст от 7% спрямо същия период на 2011 г. Разходите
за външни услуги за първото тримесечие на 2012 г. са формирани от следните компоненти:
Разходи за възнаграждение по договора за
консултантски услуги с „Карол Финанс” ЕООД*:

141 744.71 лв.

Такси, свързани с дейността:

2 277.20 лв.

Годишни абонаменти за програмни продукти
ипечатни издания:

1 725.89 лв.

Консултации по договори

7 823.32 лв.

Юридически услуги

1 400.00 лв.

* Начислените възнаграждения са съгласно Договор за инвестиционни, правни и управленски
консултации, подписан между „Адванс Екуити Холдинг” АД и „Карол Финанс” ЕООД на 18.08.2006 г.,
както и Анекса към него от 23.12.2010 г. (описан в междинния доклад за дейността за четвъртото
тримесечие на 2010 г.). Съгласно този Договор „Карол Финанс” ЕООД доставя непрекъснати
консултантски услуги на „Адванс Екуити Холдинг” АД срещу възнаграждение в размер на 0.375% без
ДДС от нетните активи по неконсолидирания баланс холдинга за всяко тримесечие.

-

Приходите от лихви през периода 01.01 – 31.03.2012 г. са в размер на 238 хил. лв. и
бележат спад от 39.13% спрямо същия период на миналата година. Спадът се дължи на
нетно понижение в размер на 3 387 948 лв. в кредитните експозиции на „Адванс Екуити

Холдинг” АД към неговите дъщерни дружества за периода от 31.03.2011 до 31.03.2012 г.
Приходите от лихви са формирани от следните компоненти:
Лихви по заеми на дъщерните дружества:
от които
„Агро Тера Север” АД
„Енерджи Ефект” ЕАД
„Енерджи Инвест” ЕАД
„Спиди Нет” АД
„СЕП България” АД
Лихви по разплащателни сметки:

-

238 449.84 лв.
105 117.53 лв.
21 248.10 лв.
56 097.31 лв.
22 432.96 лв.
33 440.63 лв.
7.79 лв.

Нетната печалба на „Адванс Екуити Холдинг” АД на неконсолидирана база за периода
01.01 – 31.03.2012 г. е 12 хил. лв. и бележи спад от 88.79% спрямо същия период на 2011
г. Този спад се дължи на нетните погашения по кредитните линии, отпуснати от Емитента
на дъщерните му дружества.

2. Събития, настъпили след приключването на междинния финансов отчет за I-то
тримесечие на 2012 г.
Няма събития, настъпили след приключване на междинния финансов отчет за І-то тримесечие
на 2012 г., които да представляват съществена информация по смисъла на чл. 27, ал. 1 от
Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор и чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби
с финансови инструменти.

ІІ. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен Емитентът през
останалата част от финансовата година
„Адванс Екуити Холдинг” АД не е изправен пред непосредствени рискове извън обичайните за
дейността му на финансов инвеститор в частни компании. Дружеството няма задължения към
банки и небанкови финансови институции, освен поръчителството по заем на дъщерното на
„Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД от „Банка Пиреос България” АД,
поръчителството по банкова гаранция, издадена от „Банка Пиреос България“ АД по искане на
„Енерджи Инвест“ ЕАД, поръчителството по заем на дъщерното дружество „Енерджи Ефект”
ЕАД от „УниКредит Булбанк” АД, поръчителството по заем на дъщерното дружество „Агро
Тера Север” АД от „Банка Пиреос България” АД, поръчителството по заем на дъщерното
дружество „Спиди Нет” АД по заем от „Банка ДСК” ЕАД, поръчителството по корпоративна
гаранция по искане на „Агро Тера Север” АД в полза на „БНП Париба Суис”, както и
поръчителство по лизингови договори на дъщерните дружества „Агро Тера Север” АД от
„УниКредит Лизинг” АД и „Дойче Лизинг България” ЕАД, и „Спиди Нет” АД от „Алианц
Лизинг България” АД.
„Адванс Екуити Холдинг” АД инвестира собствения си и привлечения капитал чрез участие
като акционер-учредител на нови дружества със силен потенциал за растеж или чрез покупка
на дялове в съществуващи такива. Новите инвестиции се предприемат след внимателна и
аргументирана селекция на бизнес планове и инвестиционни проекти.

ІІІ. Информация за сключени големи сделки между свързани лица
-

Няма сключени големи сделки между свързани лица от групата на Емитента в рамките на
отчетния период.

Ventsislav
Stoyanov
Petrov
Венцеслав Петров:
27.04.2012 г., гр. София

Digitally signed by Ventsislav Stoyanov
Petrov
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57,Sofia,PK:1303,EGN:6607194702,
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Stoyanov Petrov, title=Izpalnitelen
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57,Sofia, postalCode=1303,
email=vpetrov@karoll.net, 2.5.4.20=02
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Изпълнителен директор, „Адванс Екуити Холдинг” АД

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

от

„Адванс Екуити Холдинг” АД

Съгласно Чл. 33, Ал. 1, Т. 6 от Наредба №2 на КФН
за проспектите при публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и
другите емитенти на ценни книжа

към 31 март 2012 г.

(на неконсолидирана база)

А. Информация за промени в счетоводната политика на Емитента:
През периода 01.01 – 31.03.2012 г. не са извършвани промени в счетоводната политика на
„Адванс Екуити Холдинг” АД.

Б. Информация за настъпили промени в икономическата група на Емитента:
През периода 01.01 – 31.03.2012 г. са настъпили промени в икономическата група на Емитента:
-

С решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД, взето на 30.01.2012
г., е увеличен капиталът на „Енерджи Ефект“ ЕАД – дъщерно на холдинга дружество, от
300 000 лв. (триста хиляди лева) на 3 000 000 лв. (три милиона лева) чрез емисия на 2 700
000 (два милиона и седемстотин хиляди) броя поименни акции с номинална стойност 1 лв.
(един лев) всяка и право на 1 (един) глас в ОСА.
Увеличението е направено чрез непарична вноска на основание чл. 192, ал. 1 – издаване на
нови акции, чл. 193 и чл. 194, ал. 4 от ТЗ. Новоиздадените акции се придобиват на
основание чл. 195 от ТЗ изцяло от акционера „Адванс Екуити Холдинг” АД с ЕИК:
175028954 по номинална стойност срещу апортиране на вземане в размер на 2 700 000 лв.
(два милиона и седемстотин хиляди лева). Вземането произтича от Договор за заем при
обща стойност на дължимата от „Енерджи Ефект” ЕАД сума в размер на 3 178 844.09 лв.
(три милиона, сто седемдесет и осем хиляди, осемстотин четиридесет и четири лева и 09
ст.) – представляваща непогасена главница и неизплатена лихва към 30.11.2011 г., които са
начислени по реда и в сроковете на описания Договор и последвалите Анекси към него.
Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно заключение на вещите
лица към Търговския регистър по Акт за назначаване № 20111103151210/07.11.2011 г.,
допълнен с Акт за назначаване № 20111103151210-3/12.12.2011 г.
След увеличението на капитала, акционерната структура на „Енерджи Ефект” ЕАД
придобива следния вид:
Акционер
„Адванс Екуити Холдинг“ АД

Брой акции
3 000 000

Дял от капитала
100%

Всички посочени обстоятелства са вписани по партидата на „Енерджи Ефект” ЕАД в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 02.02.2012 г.

В. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата
група на Емитента:
Няма организационни промени в икономическата група на Емитента.

Г. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година:
„Адванс Екуити Холдинг” АД не публикува прогнози за финансовите си резултати.

Д. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
Общото събрание на Емитента:
Съгласно Книгата на акционерите в „Адванс Екуити Холдинг” АД от 31.03.2012 г., лицата с
над 5 на сто от гласовете на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството са:
-

„Карол Стандарт” ЕООД със 7 320 589 бр. акции, или 20.37% от капитала на Дружеството.
„Карол Стандарт” ЕООД, с адрес на управление гр.София 1303, бул. „Христо Ботев ” №57,
е еднолична собственост на Станимир Маринов Каролев.
Към края на I-то тримесечие на 2012 г. „Карол Стандарт” ЕООД е увеличило дела на
притежаваните гласове в ОСА на Емитента спрямо края на предходното тримесечие. с
1.92%.
Станимир Маринов Каролев, чрез собствеността си в други три дружества – ФК „Карол”
АД, „Карол Инвестмънт” ЕАД и „Неттелком“ ЕООД, притежава към 31.03.2012 г. още
общо 1 406 508 бр. акции, или 3.91% от капитала на Дружеството;

-

Пенсионни фондове, управлявани от ПОК „Доверие” АД, с общо 3 009 700 бр. акции, или
8.37% от капитала на Дружеството, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Доверие”

2 357 500 бр. акции

Професионален пенсионен фонд „Доверие”

402 200 бр. акции

Доброволен пенсионен фонд „Доверие”

250 000 бр. акции

Към края на I-то тримесечие на 2012 г. делът от капитала на Емитента на пенсионните
фондове, управлявани от ПОК „Доверие“ АД, се е увеличил спрямо този от предходното
тримесечие с 1 200 бр. акции.
-

„Интерсервиз Узунови” АД с общо 1 797 500 бр. акции или 5.001% от гласовете в ОСА на
Емитента. Към края на I-то тримесечие на 2012 г., делът на дружеството не бележи промяна
спрямо този от предходното тримесечие.

-

Пенсионни фондове, управлявани от „Пенсионно осигурително дружество Алианц
България” АД, с общо 2 273 733 бр. акции, или 6.33% от капитала на Емитента, както
следва:
Задължителен универсален пенсионен фонд „Алианц България”

1 413 860 бр. акции

Доброволен пенсионен фонд „Алианц България”

699 742 бр. акции

Задължителен професионален пенсионен фонд „Алианц България”

161 131 бр. акции

Към края на I-то тримесечие на 2012 г. делът на пенсионните фондове, управлявани от ПОД
„Алианц България“ АД от капитала на Емитента се е увеличил с 0.45% спрямо този от края
на предходното тримесечие.
-

Yarkon Associate LLC с общо 1 940 098 бр. акции или 5.40% от капитала на Емитента. Към
края на I-то тримесечие на 2012 г. делът на дружеството се е увеличил с 0.41% спрямо този
от края на предходното тримесечие.

Е. Данни за акции на Емитента, притежавани от членове на неговите управителни и
контролни органи:
Име

Длъжност

Венцеслав Стоянов Петров

Изпълнителен директор,
Член на Съвета на Директорите
Председател на Съвета на
Директорите
Член на Съвета на Директорите

Борислав Витанов Петков
Боян Христов Иванчев
Христо Михайлов Вълев

Директор за връзки с
инвеститорите до 23.01.2012

Гален Ангелов Терзийски

Директор за връзки с
инвеститорите от 23.01.2012

Акции към
31.12.2011 г.

Акции към
31.03.2012 г.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

2 000

2 000

Ø

Ø

Ж.

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от
собствения капитал на Емитента или на дружество от неговата икономическа група:
(1). През периода 20.07 – 03.08.2010 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД заведе
общо девет съдебни дела с правно основание чл. 367, ал. 1 от Търговския закон във връзка с чл.
372, ал. 1 от Търговския закон, във връзка с чл. 49 от Закона за автомобилните превозвачи и чл.
1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки срещу „Свиат
123” ЕООД по повод необслужвани вземания. Общата сума по делата е 167 714.28 лв. „Свиат
123” ЕООД, в качеството си на спедиторска компания, дължи посочената сума на „Агро Тера
Север” АД по повод извършена от дружеството международна транспортна дейност в периода
05-11.2009 г.
Към края на I-то тримесечие на 2012 г. са издадени съдебни решения по всичките девет
заведени дела в полза на „Агро Тера Север” АД. На основание на тези решения, „Свиат 123”
ЕООД трябва да заплати на „Агро Тера Север” АД общата сума на исковете от 167 714.28 лв.
плюс съдебните разноски.
(2). Към 20.04.2012 г. „Енерджи Ефект“ ЕАД е предявило заявления по чл. 410 от ГПК срещу
свои контрагенти на обща сума от 75 хил. лв. Обща стойност на тези заявления както по
отделно, така и кумулативно не надвишава 10% от собствения капитал на дружеството.

З. Информация за отпуснати от Емитента или от негово дъщерно дружество заеми и
предоставени гаранции:
През периода 01.01 – 31.03.2012 г. Емитентът е предоставил следните заеми (нетно) на дъщерните
си и асоциирани дружества:

Предприятие
Дъщерни:
„Агро Тера Север” АД
„Енерджи Ефект” ЕАД
„Енерджи Инвест” ЕАД
„Спиди Нет” АД
„СЕП България” АД
Асоциирани:
„Енеси” АД

Салдо към
31.12.2011 г.
19 846 288
6 985 011
3 092 340
3 656 832
4 478 105
1 634 000
96 250
96 250

Заеми (в лева)
Нето
отпуснати през
периода
(1 435 769)
327 349
(2 483 500)
649 665
15 300
55 417
0
0

Салдо към
31.03.2012 г.
18 410 518
7 312 360
608 840
4 306 497
4 493 405
1 689 417
96 250
96 250

Условията, при които са отпуснати заемите от Емитента на дъщерните му дружества са
следните:
„Агро Тера Север” АД:
(i) Кредитна линия за реализация на инвестиционна програма и за оборотни средства:
- максимален размер на заема – до 12.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2016 г.
(ii) Инвестиционен заем за придобиване на дялово участие в друго предприятие:
- максимален размер на заема – до 650 хил. лв;
- лихвен процент – 3 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2016 г.
„Енерджи Ефект” ЕАД:
(i) Кредитна линия за реализация на инвестиционна програма и за оборотни средства:
- максимален размер на заема – до 5.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2016 г.
„Енерджи Инвест” ЕАД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7.2 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2016 г.

„Спиди Нет” АД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 6.5 млн. лв.;
- лихвен процент – 6 % на годишна база с месечно натрупване върху усвоените средства;
- срок на заема – 07.01.2013 г.
„СЕП България” АД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7 млн. лв.;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2016 г.

Условията, при които е отпуснат заемът от холдинга на асоциираното му (34% от
капитала) дружество „Енеси” АД са следните:
- максимален размер на заема – 1 100 хил. лв.;
- лихвен процент – 10 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 31.12.2012 г.
- цел – реализация на инвестиционна програма на дружеството.

Дружеството „Агро Тера Север” АД през периода 01.01 – 31.03.2012 г. е получило нетно
погашение по предоставен на неговото дъщерно предприятие „Ремусс” ООД заем в размер на 199
хил. лв. в рамките на договорената между дружествата кредитна линия:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 5.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 7 (седем) години (падеж на: 01.12.2013 г.).

Салдото по този заем към 31.03.2012 г. е 3 492 хил. лв.
„СЕП Сървис” ЕАД през периода 01.01– 31.03.2012 г. е отпуснало нетно на „СЕП България” АД
заем в размер на 2 276 хил.лв. в рамките на договорената между дружествата кредитна линия:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 4.0 млн. лв;
- лихвен процент – 7 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 1 (една) година (падеж на: 27.06.2012 г.).

Салдото по този заем към 31.03.2012 г. е 2 694 хил. лв.

„Енерджи Ефект” ЕАД през периода 01.01-31.03.2012 г. е отпуснало нетно на „Адванс Енерджи
1” ООД заем в размер на 31 хил. лв. в рамките на договорената между дружествата кредитна
линия:
(i) Кредитна линия за реализация на проект за внедряване на енергоефективни мерки:
- максимален размер на заема – до 150 хил. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 1 година (падеж на: 01.08.2012 г.).

Салдото по този заем към 31.03.2012 г. е 69 хил. лв.

Условията, при които са предоставени депозити между дружества от групата на Емитента са
следните:
„Проджект Истейт“ ЕООД:
(i) Депозит от дружеството към „Адванс Екуити Холдинг“ АД:
- максимален размер на депозита – до 900 хил. лв.;
- лихвен процент – 5 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на депозита – 3 (три) години (окончателно изплащане на: 24.07.2012 г.).

Салдото по този депозит към 31.03.2012 г. е 674 хил. лв.

„ИнтерСол“ АД:
(i) Депозит от дружеството към „Адванс Екуити Холдинг“ АД:
- максимален размер на депозита – до 250 хил. лв.;
- лихвен процент – 4.5 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на депозита – 1 (една) години (окончателно изплащане на: 28.11.2012 г.).

Салдото по този депозит към 31.03.2012 г. е 175 хил. лв.
(ii) Депозит от дружеството към „ЕргоСол“ ЕАД:
- максимален размер на депозита – до 90 хил. лв.;
- лихвен процент – 4.5 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на депозита – 1 (една) години (окончателно изплащане на: 28.11.2012 г.).

Салдото по този депозит към 31.03.2012 г. е 89 хил. лв.

Венцеслав Петров:
27.04.2012 г., гр. София

Изпълнителен директор, „Адванс Екуити Холдинг” АД

Вътрешна информация относно обстоятелствата,
настъпили през І-то тримесечие на 2012 г.
Съгласно изискванията на Чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 за проспектите
при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на
ценни книжа и за разкриването на информация от публични дружества и
други емитенти на ценни книжа

Информацията за всички обстоятелства и събития, настъпили през първото тримесечие на
2012 г., както и за сключените сделки между свързани лица е представена в Междинния

доклад за дейността към 31 март 2012 г.
Данните за притежаваните акции на Дружеството от членове на неговите управителни и
контролни органи са представени в оповестената Допълнителна информация,
съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба №2 на КФН.

Венцеслав Петров
Изпълнителен директор
„Адванс Екуити Холдинг” АД

27.04.2012 г., гр. София

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 31 март 2012 г
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Бележки
АКТИВИ
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Инвестиции в асоциирани предприятия
Инвестиции в дъщерни предприятия
Предоставени кредити на свързани предприятия
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
ТЕКУЩИ АКТИВИ
Текущи вземания от свързани предприятия
Вземания по лихви от свързани предприятия
Парични средства и парични еквиваленти
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ
ОБЩО АКТИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Акционерен /дялов/ капитал
Неразпределена печалба
Други компоненти на собствения капитал
ВСИЧКО
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ
Краткосрочни задължения към свързани лица
Търговски и други задължения
Дължими текущи данъци
Краткосрочни провизии
Други краткосрочни пасиви
ОБЩО КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ
ОБЩО ПАСИВИ
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Съставил: ________________
Петя Станишева

Към
31.03.2012

Към
31.12.2011

34
21 873
18 507
40 414

34
19 173
19 943
39 150

2 002
84
2 086
42 500

30
2 136
1 634
3 800
42 950

35 946
2 127
1 853
39 926
39 926

35 946
2 115
1 853
39 914
39 914

2 447
94
31
1
1
2 574
2 574
42 500

2 912
91
31
1
1
3 036
3 036
42 950

6
6
5

5

7
7
7
7
7

Изпълнителен директор: _______________
Венцеслав Петров

Дата:
27.04.2012 г.
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
За периода, приключващ на 31 март 2012 г
Всичко суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Бележки
Приходи от услуги
Разходи за външни услуги
Разходи за персонала
Други
Финансови приходи / разходи нетно
Дял от печалба на асоциирани предприятия
Печалба преди данъчно облагане
Разходи за данъци
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА

Съставил: ________________
Петя Станишева

За периода
01.01-31.03.2012

За периода
01.01-31.03.2011

1
(155)
(29)
(30)
225

1
(145)
(27)
(113)
391

12
12
12

107
107
107

10
11
10,11

Изпълнителен директор: _______________
Венцеслав Петров

Дата:
27.04.2012 г.
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 31 март 2012 г
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Основен
капитал

Премийни
резерви

Неразпределена
печалба

Общо

Салдо към 01.01.2011
Изменеие за периода
Салдо към 31.12.2011

35 946
35 946

1 853
1 853

1 855
260
2 115

39 654
260
39 914

Изменение за периода
Салдо към 31.03.2012

35 946

1 853

12
2 127

12
39 926

Съставил: ________________
Петя Станишева

Дата:
27.04.2012 г.

Изпълнителен директор: _________________
Венцеслав Петров

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За периода приключващ на 31 март 2012 г
Всички суми в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания, свързани с възнаграждения
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху
Платени корпоративни данъци върху печалбата
Други постъпления /плащания от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност:
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи
Предоставени заеми
Възстановени (платени) предоставени заеми
Получени лихви по предоставени заеми
Нетен поток от инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от заеми
Платени лихви по заеми
Нетен паричен поток от финансова дейност
Изменения на паричните средства през периода
Парични средства в началото на периода
Парични средства в края на периода, в т.ч.:
наличност в касата и по банкови сметки
блокирани парични средства

Съставил: ________________
Петя Станишева
Дата:
27.04.2012 г.

За периода
01.01-31.03.2012

За периода
01.01-31.03.2011

10
(75)
(13)

2
(8)
(4)

(36)
(2)
(116)

(1)
(11)

(820)
482
789
200

(591)
25
599
33

(1)
(1)
83
1
84

(1)
(1)
21
1
22

1
83

2
20

Изпълнителен директор: _________________
Венцеслав Петров

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към неконсолидиран междинен финансов отчет
към 31 март 2012 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. „Адванс Екуити Холдинг” АД
„Адванс Екуити Холдинг” АД („Дружеството”) е акционерно дружество от холдингов тип,
чиито книжа са регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София. Дружеството е
учредено на 10 януари 2006 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД е вписано в Търговския регистър
на Софийски градски съд под № 434 от 2006 г., партида № 100989, том 1351, рег. I, стр. 123, и
пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по всписванията с ЕИК: 175028954.
Регистрираният капитал на Дружеството е 35 945 592 (тридесет и пет милиона деветстотин
четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и две) обикновени поименни акции с право на
глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка.
Дружеството има Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) членове. Съветът на
директорите отговаря за прилагането на инвестиционната политика на Дружеството и за
наблюдението и контрола над нейните инвестиции.
Основната дейност на „Адванс Екуити Холдинг” АД е придобиване, управление, оценка и
продажба на дялове в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружествата, в
които участва, както и всички други дейности, характерни за холдинговите компании. Фокусът
на „Адванс Екуити Холдинг” АД е в инвестирането чрез участие като акционер-учредител или
покупката на дял от капитала в частни фирми с висок потенциал за растеж, определен на база
на изготвен бизнес план след процес на селекция. Финансовият ресурс за целта се набира чрез
публично предлагане на ценни книжа на индивидуални и институционални инвеститори, както
и чрез банкови заеми.
1.2.

Инвестиционна политика на Дружеството

Водеща цел на „Адванс Екуити Холдинг” АД е да осигури на своите акционери максимално
нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план чрез структуриране и
управление на портфейл от частни предприятия. Основните критерии за подбор на
портфейлните инвестиции са: наличието на сериозен и опитен мениджърски екип, бизнес модел
с висок потенциал за растеж, както и очаквана вътрешна норма на възвръщаемост на
инвестицията от минимум 20% годишно за прогнозен инвестиционен период от 5 години.

2.

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

2.1. База за изготвяне на финансовите отчети
Този финансов отчет е изготвен във всички съществени аспекти, в съответствие с
Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), издадени от Съвета по
международни счетоводни стандарти (СМСС) и разясненията за тяхното прилагане, издадени
от Комитета за разяснение на МСФО (КРМСФО), приети от Европейския съюз (ЕС) и
приложими в Република България.
Промени в МСФО

Стандарти и разяснения, издадени от СМСС и приети от ЕС, които все още не са влезли в
сила
Следните МСФО, изменения на МСФО и разяснения са приети от ЕС към датата на
одобряване на настоящия финансов отчет, но все още не са влезли в сила:

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към неконсолидиран междинен финансов отчет
към 31 март 2012 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

•

Изменения на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване – прехвърляне на финансови
активи, приети от ЕС на 22 ноември 2011 (в сила за годишни финансови периоди,
започващи на или след 1 юли 2011).

Дружеството е избрало да не приема тези стандарти, изменения и разяснения преди датата на
влизането им в сила. Дружеството очаква приемането на тези стандарти, изменения и
разяснения да не окаже съществен ефект върху финансовия отчет на Дружеството в периода на
първоначалното им прилагане.
Стандарти и разяснения, издадени от СМСС, които все още не са приети от ЕС
Понастоящем, МСФО, приети от ЕС не се различават съществено от тези, приети от СМСС, с
изключение на следните стандарти, изменения на съществуващи стандарти и разяснения, които
все още не са одобрени от ЕС към датата на одобряване на настоящия финансов отчет:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МСФО 9 Финансови инструменти (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1
януари 2015),
МСФО 10 Консолидирани финансови отчети (в сила за годишни периоди, започващи на
или след 1 януари 2013),
МСФО 11 Съвместни ангажименти (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1
януари 2013),
МСФО 12 Оповестяване на дялове в други предприятия (в сила за годишни периоди,
започващи на или след 1 януари 2013),
МСФО 13 Оценяване на справедлива стойност (в сила за годишни периоди, започващи на
или след 1 януари 2013),
МСС 27 (ревизиран през 2011) Индивидуални финансови отчети (в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2013),
МСС 28 (ревизиран през 2011) Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия (в сила
за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013),
Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО – хиперинфлация и премахването
на фиксирани дати за дружества, прилагащи за първи път МСФО (в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 юли 2011),
Изменения на МСФО 7 Финансови инструменти: Оповестяване – нетиране на финансови
активи и финансови пасиви (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари
2013),
Изменения на МСФО 9 Финансови инструменти и МСФО 7 Финансови инструменти:
Оповестяване – Задължителна дата за влизане в сила и преходни оповестявания,
Изменения на МСС 1 Представяне на финансови отчети – представяне на пера от друг
всеобхватен доход (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2012),
Изменения на МСС 12 Данъци върху дохода – отсрочени данъци: възстановимост на
активи (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2012),
Изменения на МСС 19 Доходи на наети лица – подобрения при отчитането на доходите
след напускане (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2013),
Изменения на МСС 32 Финансови инструменти: Представяне- Нетиране на финансови
активи и финансови задължения (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или
след 1 януари 2014),
КРМСФО 20 Разходи за премахване на отпадъци по време на фазата на производство в
открит рудник (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 януари
2013).

Дружеството очаква, че приемането на тези стандарти, изменения на съществуващите
стандарти и разяснения няма да окаже съществен ефект върху финансовия отчет на
Дружеството в периода на първоначалното им прилагане.

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към неконсолидиран междинен финансов отчет
към 31 март 2012 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

В същото време, отчитането на хеджирането, отнасящо се до портфейли от финансови активи и
пасиви, чиито принципи не са приети от ЕС, е все още нерегулирано.
Настоящия финансов отчет е изготвен при спазване на конвенцията за историческа цена, с
изключение на финансови активи държани за търгуване и инвестиции на разположение за
продажба, които се преоценяват по справедлива стойност. Другите финансови активи и пасиви
и нефинансовите активи и пасиви са отчетени по амортизирана или историческа стойност.
Изготвянето на финансовите отчети изисква от ръководството да прави оценки и
предположения, които влияят върху балансовата стойност на активите и пасивите към датата на
баланса и върху размера на приходите и разходите през отчетния период, както и върху
оповестяването на условни активи и пасиви. Въпреки че тези оценки се базират на най-точната
преценка на текущите събития от страна на ръководството и на наличната информация към
датата на издаване на финансовия отчет, бъдещите действителни резултати може да се
различават от прогнозните оценки.Разходите и приходите на Дружеството се начисляват
ежедневно, съгласно принципа за текущо начисляване. Отчетът за паричните потоци е изготвен
на база на прекия метод.

2.2.

Валута за разчети и представяне

Дружеството води своята отчетност и подготвя финансовите си отчети в националната валута
на Р. България – българския лев. От 1 януари 1999 г., българският лев е фиксиран към еврото в
разменно сътношение от BGN 1.95583 = EUR 1. Сумите в този финансовия отчет са в хиляди
български лева (хил. лв.).

3.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

3.1. Признаване на приходите
Приходите от лихви по депозити се признават в Отчета за доходите на Дружеството към
момента на тяхното възникване, съобразно условията на депозита. Приходите от лихви по
дългови ценни книжа се признават текущо в Отчета за доходите на Дружеството, в момента на
тяхното възникване, пропорционално на времевата база, чрез метода на ефективния доход от
актива. Реализираните лихви от депозити и ценни книжа, държани до падежа им, се отчитат в
Отчета за паричните потоци като „Получени лихви”.Дивидентите за получаване по дялови
участия се признават, когато бъде установено правото на Дружеството да получи такова
плащане.

3.2.

Нетни печалби от валутни операции

Транзакциите, деноминирани в чуждестранни валути, се отчитат в български лева (BGN) по
курса на Българска народна банка (БНБ) към датата на съответната транзакция. Монетарните
активи и пасиви, деноминирани в чуждестранни валути, се преизчисляват в лева към датата на
съставяне на баланса по заключителния курс на БНБ. Печалбите и загубите в резултат на
курсови разлики и търговия с валута са отчетени в Отчета за доходите в периода на тяхното
възникване. Считано от 1 януари 1999 г. българският лев е обвързан към валутата на
Европейския съюз (евро), при курс BGN 1.95583 = EUR 1. Движението на всички други валути
спрямо лева отразява движението на същите валути спрямо еврото на международните пазари.

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към неконсолидиран междинен финансов отчет
към 31 март 2012 г.
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3.3.

Разходи

Всички разходи се отчитат на база на възникването им и се включват в Отчета за доходите,
освен в слудните случаи:
Непредвидените разходи във връзка с придобиването на инвестиции се включват в
стойността на инвестициите;
Непредвидените разходи във връзка с продажбата на инвестиции се изваждат от
постъпленията от продажба на инвестициите.

3.4. Инвестиции
Инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия се отчитат по цена на придобиване,
намалена с евентуалното понижение на стойността на инвестициите, в случай на наличие на
такова.

3.5. Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и паричните еквиваленти представляват пари в брой, разплащателни
сметки и краткосрочни депозити в банкови институции, чиято срочност най-често е три или помалко месеца.

3.6. Данък върху печалбата
Разходите за плащане на данъка върху печалбата представляват сума от текущо дължимия
данък и отсрочения данък.
Текущ данък
Данъкът, който текущо трябва да бъде платен, се изчислява на база на облагаемата печалба за
годината. Облагаемата (данъчната) печалба се различавата от печалбата, посочена в Отчета за
доходите, тъй като тя изключва елементи, които не подлежат на облагане или приспадане.
Задължението на Дружеството по текущия данък се изчисляват по данъчната ставка, която е в
сила към датата на съставянето на баланса.
Отсрочен данък
Отсроченият данък се признава върху разликите между балансовите стойности на активите и
пасивите във финансовия отчет и съответстващата им данъчна база, използвана за изчисляване
на облагаемата печалба. Отчита се, чрез използването на метода на балансовите пасиви.
Задълженията по отсрочени данъци се признават за всички облагаеми временни разлики в
степента, в която е вероятно да бъде налице облагаема печалба, срещу която да бъдат
използвани тези приспадаеми временни разлики. Такива активи и пасиви не се признават ако
временните разлики възникват от търговска репутация или от първоначалното признаване
(различно от това в бизнес комбинации) на други активи и пасиви в транзакция, която не засяга
нито облагаемата печалба, нито счетоводната печалба.
Балансовата стойност на отсрочените данъци се преразглежда към всяка дата на съставяне на
счетоводния баланс и се намалява в степен, в която вече не е вероятно да бъде реализирана
достатъчна облагаема печалба, позволяваща целият актив или част от него да бъде
възстановена.
Активите и пасивите по отсрочени данъци се изчисляват по данъчни ставки, които се очаква да
бъдат в сила в периода, в който задължението ще бъде уредено или активът – реализиран, на
базата на данъчни ставки (или данъчни закони), които са били в сила към датата на съставяне
на счетоводния баланс. Измерването на отсрочените данъчни активи и пасиви отразява
данъчните последствия, които биха настъпили от начина, по който Дружеството очаква, към
отчетната дата, да възстанови или уреди балансовата стойност на своите активи и пасиви.
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3.7. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Имотите, машините, съоръженията и оборудването се отчитат в счетоводния баланс по цена на
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и настъпилото понижение в стойността на
активите, ако има такова. Амортизациите се изчислява по линейния метод на база на следните
годишни амортизационни ставки:
Офис оборудване

50%

Софтуер

50%

3.8. Сделки и отношения със свързани лица
Отношенията със свързани лица съществуват, когато една страна има способността да
контролира, пряко или непряко, чрез един или повече посредници, друга страна или да
упражнява значително влияние над друга страна във вземането на финансови и оперативни
решения. Такива отношения съществуват и между организации, които са под общ контрол с
отчитащото се предприятие, или между отчитащото се предприятие и неговия ключов
управленски състав, директорите или акционерите му.

3.9. Финансови инструменти
Всички редовни покупки и продажби на финансови инструменти се отчитат по метода „дата на
търгуване”.
Финансовите активи и финансовите пасиви, посочени в баланса, включват парични средства и
еквиваленти, капиталови инвестиции, класифицирани „на разположение за продажба”,
търговски и други вземания и задължения и получени дългосрочни заеми.

Оценяване
Счетоводната политика за оценяване на тези елементи е както следва:
Позиция:

Класифицирана като:

Принцип на оценяване:

Парични средства

Парични средства

Справедлива стойност

Търговски и други вземания

Вземания възникнали
първоначално в Дружеството и
Дъщерните му дружества

Цена на придобиване, минус
натрупана загуба от обезценка

Други инвестиции

Държани за продажба

Цена на придобиване, минус
натрупана загуба от обезценка

Търговски задължения

Финансови пасиви, други освен за
търгуване

Очаквана стойност за уреждане на
задължение

Дългосрочни задължения

Финансови пасиви, други освен за
търгуване

Амортизирана стойност
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Инвестициите, които нямат пазарна цена на активен пазар и за които други методи за
достоверна оценка на справедливата стойност са очевидно неприложими или неуместни, се
оценяват по амортизирана стойност, ако са с фиксиран падеж или по цена на придобиване, ако
не са с фиксиран падеж.
Обезценката и несъбираемостта се измерват и се отчитат за отделни активи или портфейл от
подобни активи, които не са определени индивидуално като обезценени.
Индивидуални вземания, за които е ясно че няма да бъдат събрани изцяло се обезценяват
отделно.
Останалите вземания се обезценяват като група използвайки историческата информация за
събираемост, както и други фактори, известни на Дружеството-майка .

Дългосрочните заеми първоначално се признават по справедлива стойност, нетно от
разходите по транзакцията, а след това се оценяват по амортизирана стойност, чрез
използване на метода на ефективната лихва. Към 31 декември 2010 г. ефективният
лихвен процент по дългосрочните заеми е равен на номиналния лихвен процент.
4.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Тази сметка включва следното:
Към 31.03.2012

Към 31.12.2011

Парични средства в брой

1

8

Парични средства в банки

9

1 552

Блокирани парични средства

74

74

Общо парични средства

84

1 634

5.
ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ И ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ ОТ АСОЦИИРАНИ И ДЪЩЕРНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ

Към 31.03.2012

Към 31.12.2011

609

3 092

„Енерджи Инвест” ЕАД
„Агро Тера Север” АД

4 307

3 657

7 312

6 985

„Спиди Нет” АД
„СЕП България” АД

4 493

4 478

1 690

1 634

18 411

19 846

96

96

18 507

19 942

ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

„Енерджи Ефект” ЕАД

ОБЩО ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩО ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ
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ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ

Към 31.03.2012

Към 31.12.2011

„Енерджи Ефект” ЕАД

322

300

„Енерджи Инвест” ЕАД
„Агро Тера Север” АД

58

20

105

330

1 465

1 444

34

54

1 984

2 149

17

17

2 001

2 166

ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

„Спиди Нет” АД
„СЕП България” АД
ОБЩО ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ
6.

ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятието

Брой
притежавани
акции

Дял от
собствеността

19 374 228

Дъщерни:

Стойност на
инвестицията
21 873

„Агро Тера Север” АД

5 090 000

99.8%

5 090

„Енерджи Ефект” ЕАД
„Енерджи Инвест” ЕАД

3 000 000

100%

3 000

2 400 000

100%

2 400

„СЕП България” АД

8 700 000

87%

8 740

„СЕП Сървис” ЕАД

75 000

100%

750

60

60%

1

5 000

100%

500

104 168

50%

1 392

„ Адванс Енерджи 1” ООД
„Проджект истейт” ЕООД
„Спиди нет” АД
Асоциирани:
„Енеси” АД

340
340

34
34%

34

7. 7. ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Към 31.03.2012

Към 31.12.2011

1 597

1 925

41

62

7

2

Задължение към персонала

46

27

Данъчни задължения

31

31

2

2

1 724

2 049

Задължения към свързани предприятия
Задължение към доставчици
Задължение към осигурителни предприятия

Други текущи задължения
Общо
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8.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Движение на основния капитал

Номинална
стойност
(лв.)

Брой акции

Към 1 януари 2011 г.

Основен
капитал
(хил. лв.)

35 946

1

35 946

-

-

-

35 946

1

35 946

Емитирани акции

-

-

-

Обратно изкупени акции

-

-

-

35 946

1

35 946

Емитирани акции
Към 31 декември 2011 г.

Към 31 март 2012 г.

9.

ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ АКЦИИ

Премии към 1 януари 2012 г.
Увеличение от емисия акции
Намаление от обратно изкупуване на акции
Общо към 31 март 2012 г .

10.

Към 31.03.2012
1 853
1 853

ПРИХОДИ

Към 31.03.2012
Приходи от услуги

1

Приходи от лихви

239
Общо

11.

240

РАЗХОДИ

Към 31.03.2012
155
29
30

Външни услуги
Персонал
Непризнат данъчен кредит
Разходи за лихви

14

Други финансови разходи

Общо

228

Към 31.12.2011
1 853
1 853
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12.

ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Дружеството има подписан договор за консултантски услуги с „Карол Финанс” ЕООД
(„Консултант”). Консултантът не притежава дял в капитала на Дружеството, но едноличният
му собственик – Станимир Маринов Каролев, чрез друго свое дружество – „Карол Стандарт”
ЕООД, притежава към 31 март 2012 г. дял от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД в
размер на 20.37% (за повече информация виж т. Д от допълнителната информация към този
тримесечен финансов отчет за дейността). По силата на подписания Договор от 18.08.2006 г.
и Анекса към него от 23.12.2010 г., Консултантът извършва консултиране и структуриране на
инвестиционния портфейл на Дружеството, както и други административни услуги, срещу
които Дружеството заплаща текуща такса в размер на 0.375% без ДДС от набрания капитал на
всяко тримесечие, както и такса за успешна реализация в размер 20% от реализираната
доходност при продажба на дяловото участие на „Адванс Екуити Холдинг” АД в дъщерно
и/или асоциирано дружество от неговата група, в случай, че с тази продажба е реализирана наймалко Целевата доходност в размер на 8% на година за периода на инвестицията.

13.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Кредитен риск
Дружеството прилага кредитни политики, с цел привличане на инвеститори и клиенти с
подходяща кредитна репутация за управление на инвестиционни проекти, кредитна история и
финансови възможности. Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск. Вземанията
се наблюдават регулярно с цел предприемане на навременни действия.
Ликвиден риск
Дружеството се стреми към поддържането на определена структура на своите активи и пасиви,
която да й позволи навременното и на разумна цена обслужване на задълженията, без да бъде
необходимо продаването на рентабилни активни в неподходящо време. Дружеството набира
ресурс чрез емисия на акции. Ликвиден риск би могъл да възникне от ниската ликвидност на
капиталовия пазар, който риск е общ за всички пазарни участници, а не специфичен за
Дружеството.
Лихвен риск
Дружеството няма задължения, по които би могъл да възникне лихвен риск. Опасността от
лихвен и кредитен риск за Дружеството произтича от предоставените от нея лихвоносни заеми
към определени дъщерни и асоциирани предприятия. Дружеството наблюдава отблизо своята
кредитна експозиция и непрекъснато оценява кредитоспособността на своите длъжници.
Валутен риск
Дружеството е изложено на валутен риск при извършване на транзакции с финансови
инструменти, деноминирани в чужда валута. Транзакциите, деноминирани в чужда валута
пораждат приходи и загуби от разлики във валутни курсове. Към 31.12.2011 г., финансовите
активи инвестиции са деноминирани в лева и евро, като в условията на установения валутен
борд в страната, курсът на лева към еврото е фиксиран и не поражда валутен риск. Към тази
дата Дружеството няма експозиция във валута различна от лев и евро.
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Коефициент на задлъжнялост в края на периода
Дружеството използва дългово финансиране след инвестиране на набрания акционерен
капитал. Политиката на Дружеството е да сключва краткосрочни мостови кредити до следващо
увеличение на капитала.
14. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значителни събития след датата на отчета за финансовото състояние.
15. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Няма сключени големи сделки между свързани лица от групата на Емитента в рамките на
отчетния период.
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