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Данни за Групата
„Адванс Екуити Холдинг” АД е учредено на 10.01.2006 г. Съществуването му не е ограничено със
срок. Като резултат от промяната на статута, наименованието и предмета на дейност на
дружеството, с Решение № 3 на Софийски градски съд (СГС) от дата 07.04.2006 г., фирмата на
дружеството е изменена от „Адванс Екуити” АД в „Адванс Екуити Холдинг” АД.
„Адванс Екуити Холдинг” АД е вписано в Търговския регистър на СГС под № 434 от 2006 г.,
партида № 100989, том 1351, рег. I, стр. 123, ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954.
Седалище и адрес на управление:
гр.София, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 57, телефон / факс: (02) 987 54 40;
електронен адрес: adveq@karoll.bg и електронна страница в Интернет (web-site)
www.advancequity.bg.
Предмет на дейност:
Дейността на „Адванс Екуити Холдинг” АД е придобиване, управление, оценка и продажба на
участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на
облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване
на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на други дружества, в
които дружеството участва, извършване на други търговски сделки, незабранени от Закона.
Капитал:
„Адванс Екуити Холдинг” АД има регистриран капитал от 35 945 592 лв., който представлява
35 945 592 бр. обикновени акции с номинална стойност от 1 (един) лв. всяка и право на 1 (един)
глас в Общото събрание на акционерите.
Икономическата група („Групата”) на „Адванс Екуити Холдинг” АД („Компанията-майка”)
към 31.12.2011 г. се състои от:
Инвестиция в
Дъщерно дружество:
Дял от капитала
капитала(в лева)
„Агро Тера Север” АД
5 090 000
99.8%
„Енерджи Ефект” ЕАД
300 000
100%
„Енерджи Инвест” ЕАД
2 400 000
100%
„Проджект Истейт” ЕООД
500 000
100%
8 740 000
87.4%
„СЕП България” АД
„Спиди Нет” АД
1 391 590
50%
„СЕП Сървис“ ЕАД
750 000
100%
„Адванс Енерджи 1“ ООД
600
60%
Инвестиция в
Асоциирано дружество:
Дял от капитала
капитала (в лева)
„Енеси“ АД
34 000
34%
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„Адванс Екуити Холдинг” АД се представлява от Изпълнителния директор на дружеството
Венцеслав Стоянов Петров. Компанията-майка има Съвет на директорите (СД) в състав:
Борислав Витанов Петков

–

Председател на СД;

Венцеслав Стоянов Петров

–

Зам.-председател на СД, Изпълнителен директор;

Боян Христов Иванчев

–

Член на СД.

І. Информация по чл. 33 (ал. 3) от Закона за счетоводството:
Дейността на „Адванс Екуити Холдинг” АД е свързана с инвестиране чрез участие като
съучредител в нови или придобиване на дял от съществуващи частни (непублични) фирми с висок
потенциал за растеж. „Адванс Екуити Холдинг” набира своя финансов ресурс чрез публично
предлагане на акции на индивидуални и институционални инвеститори, както и чрез банкови
заеми и облигационни емисии. Инвестиционната стратегия на Дружеството е да подбира
перспективни бизнес планове и/или функциониращи малки частни фирми, да финансира тяхното
развитие и оказва подкрепа в стратегическото им управление. Инвестиционният хоризонт на
„Адванс Екуити Холдинг” във всяка от неговите инвестиции е между 3 и 7 години, след което се
търси изход чрез продажба на участието в подкрепената компания на стратегически инвеститор,
през фондовата борса или обратно на предприемача.
1. Преглед на резултатите от дейността, развитието и състоянието на Групата:
През 2011 г. Групата реализира нетни приходи от продажби в размер на 27 661 хил.лв., което
представлява ръст от 79% спрямо 2010 г. Съществена част от този ръст се дължи на увеличение в
приходите на дъщерните групи от дружества „Агро Тера Север” и „Енерджи Инвест”. През
отчетния период са реализирани и приходи от финансирания в размер на 1 719 хил. лв. (в т.ч.
субсидии за земеделска дейност, безвъзмездно финансиране във връзка с реализирането на
инвестиционни проекти и др.).
Разходите по икономически елементи на Групата за отчетния период са в размер на 30 513 хил.лв.,
от които разходите за амортизации (непарични разходи) са 3 340 хил.лв. Така финансовият
резултат на Групата преди амортизации, лихвени начисления, други нетни финансови приходи
(разходи) и данъчно облагане за 2011 г. възлиза на печалба в размер на 2 207 хил. лв., което
представлява ръст от 50% спрямо същия показател за 2010 г.
Нетните финансови разходи на Групата за отчетния период са 1 106 хил.лв. при 710 хил.лв. за
предходния период.
Нетният финансов резултат на Групата за 2011 г., след отчитане дела на малцинственото участие,
представлява загуба в размер на 1 860 хил. лв., спрямо загуба от 2 156 хил. лв. за 2010 г.
Дъщерните дружества на „Адванс Екуити Холдинг” АД отчитат резултати от дейността си през
2011 г., както следва:
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„Агро Тера Север” АД:
Предмет на дейност: Реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на
селското стопанство, производство на непреработена и/или преработена
земеделска продукция с цел продажба, продажба на стоки собствено
производство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид, както и извършване на
всякакви други сделки, незабранени от Закона.
„Агро Тера Север” АД притежава 67% от капитала на „Ремусс” ООД - гр.
Враца.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 57,
телефон / факс: (02) 4008 391 / 426. Страница в интернет:
http://agroterrasever.com

Регистриран капитал: 5 100 хил.лв., разпределен в 5 100 000 броя обикновени поименни акции,
всяка с номинал от 1 (един) лв. и право на 1 (един) глас в Общото
събрание на акционерите (ОСА).
Собственици:

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Константин Цеков Кърлов

5 090 000 бр. акции (99.8%)
10 000 бр. акции ( 0.2%)

През отчетния период, в рамките на групата „Агро Тера Север” са настъпили следните събития:
-

С решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Агро Тера Север” АД,
проведено на 15.12.2010 г., е увеличен капиталът на дружеството от 100 000 лв. (сто
хиляди лева) на 5 100 000 лв. (пет милиона и сто хиляди лева) чрез емисия на 5 000 000
(пет милиона) 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, а 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 5 000 000
лв. (пет милиона лева), произтичащо от Договор за заем при обща стойност на
дължимата от „Агро Тера Север” АД сума в размер на 11 428 126.63 лв. (единадесет
милиона, четиристотин двадесет и осем хиляди, сто двадесет и шест и 0.63 лева) –
главница, върху която е начислена лихва по реда и в сроковете на описания Договор и
последващите Анекси към него. Конкретната оценка на непаричната вноска е
определена съгласно заключение на вещите лица към Търговския регистър по Акт за
назначаване 20101014152504/21.10.2010 г.
След увеличението на капитала акционерната структура на „Агро Тера Север” АД се
променя, както следва:
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Акционер

Брой акции

Дял от капитала

„Адванс Екуити Холдинг” АД

5 090 000

99.8%

Константин Цеков Кърлов

10 000

0.2%

Общо:

5 100 000

100.0%

Всички посочени обстоятелства са вписани по партидата на „Агро Тера Север” АД в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 05.01.2011 г.
-

На 14.07.2011 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север“ АД стартира сътрудничество
с една от най-големите европейски банки, специализирани във външнотърговско
финансиране – „БНП Париба Суис“ (BNP Paribas Suisse SA).
Дружеството откри специална сметка в централното търговско бюро на банката,
локализирано в град Женева. Чрез сметката „Агро Тера Север” АД ще финансира
външнотърговските си операции и ще получи достъп до специализирано експортно
кредитиране. Всичко това се очаква да доведе до значително разширяване на дейността
и на експортния потенциал на групата „Агро Тера Север“ („Агро Тера Север” АД и
дъщерното й предприятие „Ремусс” ООД).
Финансирането е при изгодни условия, тъй като се отнася само за експортни сделки с
първокласни контрагенти и не включва държавен риск. Така определените условия на
практика поставят дружеството като износител на земеделска продукция на високо
европейско ниво.

-

На 20.07.2011 г. беше подписан договор за целеви оборотен кредит за финансиране на
търговска дейност между „Агро Тера Север” АД и „Първа Инвестиционна Банка” АД.
Одобреното финансиране е с размер до този на държавните субсидии, или 860 хил. лв.
Срокът на кредита съвпада със законовия срок за изплащане на държавните субсидии за
площ (СЕПП) или до 30.06.2011 г.

-

На 29.09.2011 г., по силата на стартираното на 14.07.2011 г. сътрудничеството между
„БНП Париба Суис“ и „Агро Тера Север“ АД, банката финансира приблизително 70%
от външнотърговски договор на „Агро Тера Север“ АД, който е на обща стойност от 603
хил. евро.

-

На 20.10.2011 г., „Агро Тера Север” АД сключи договор за банков кредит в размер на
350 хил. евро със „СИБанк” АД. Паричните средства се отпускат за основната дейност
на дружеството.
Основните параметрите на банковия кредит са:
- годишен лихвен процент: 6-мес. EURIBOR + 4.0%, но не по-малко от 9.15%.
- срок за погасяване на кредита: до месец 19 март 2015 г.

-

На 07.11.2011 г. „Ремусс” ООД, дъщерно дружество на „Агро Тера Север” АД, получи
от НСЗ удостоверение за търговия със зърно. Удостоверението предоставя възможност
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на компанията да стартира търговска дейност със зърнени и маслодайни култури, която
ще е спомагателна към извършваната до момента дейност.
Финансови резултати: През отчетния период групата „Агро Тера Север” реализира нетни
приходи от продажби в размер на 20 195 хил.лв., от които 83% са в
резултат на дейността на компанията-майка „Агро Тера Север” АД, а
останалите 17% - на дъщерното дружество „Ремусс” ООД.
Групата реализира още приходи от финансирания в размер на 1 686 хил.
лв., които са по линия на правителствени субсидии за земеделие,
безвъзмездно финансиране от ДФ „Земеделие”.
Разходите по икономически елементи на групата „Агро Тера Север” през
отчетния период са 20 852 хил. лв., от които 78% са разходи,
принадлежащи на компанията-майка „Агро Тера Север” АД, а 22% са
разходи на дъщерното дружество „Ремусс” ООД.
Групата реализира нетни финансови разходи в размер на 903 хил. лв.
хил.лв. Те са получени от реализирани финансови приходи в размер на 59
хил. лв. и финансови разходи в размер на 962 хил. лв., в т.ч. разходи за
лихви по заеми от финансови институции – 414 хил.лв., разходи за лихви
по заеми от мажоритарния собственик на „Агро Тера Север” АД –
„Адванс Екуити Холдинг” АД, в размер на 390 хил. лв., разходи по
отрицателни разлики от операции с финансови инструменти и валутни
курсове в размер на 52 хил. лв., както и други финансови разходи в размер
на 106 хил.лв.
Нетният финансов резултат на групата „Агро Тера Север” за 2011 г. е
печалба в размер на 168 хил. лв. при загуба от 1 071 хил.лв. през 2010 г.
Състояние:

През 2011 г. задълженията по отпуснатия на „Агро Тера Север” АД заем
от „Адванс Екуити Холдинг” АД намаляват с 4 343 хил. лв. в резултат на
увеличението на капитала на дружеството (събитието е описано по-горе).
От своя страна, „Агро Тера Север” АД е получило нетно погашение в
размер на 824 хил. лв. по предоставения на дъщерното си дружество
„Ремусс” ООД заем. Подробно описание на параметрите по тези
финансирания е дадено в Раздел ІІІ, т.8 и т.9.
Задълженията на групата (текущи и нетекущи) са в размер на общо 15 429
хил. лв. към 31.12.2011 г., от които нетекущите задължения на „Агро Тера
Север” АД към мажоритарния й собственик „Адванс Екуити Холдинг”
АД са 6 985 хил. лв., а задълженията на групата към финансови
институции (вкл. към ДФ „Земеделие”) възлизат на 5 912 хил.лв.
Подробна информация за използваните финансови инструменти от
групата е дадена в Раздел ІІІ, т. 8 и т. 9.

Рискове:

Оперативен - По своята същност, технологията на производство в
земеделието е силно зависима от природните и климатични условия.
Природни бедствия и/или неблагоприятно време могат да доведат до
лоши производствени, а оттам и лоши финансови резултати за групата. За
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управлението на рискове от такъв характер се сключват договори със
застрахователни компании.
Отраслов - Аграрният сектор в България традиционно се характеризира с
висока вътрешна конкуренция. Пълното интегриране на страната в
търговския блок на Европейския Съюз увеличи натиска върху фирмите от
бранша и по линия на външната конкуренция. Общата аграрна политика
на ЕС обаче създава достатъчно стимули за развитие на качествено
земеделие, а инвестирането в модерни агро-технологии може да повиши
сравнително ниската ефективност на българското земеделско
производство.
„Енерджи Ефект” ЕАД:
Предмет на дейност:

Управление на енергийни и инвестиционни проекти, предоставяне на
инженерингови и консултантски услуги, финансиране и предлагане на
енергоефективни услуги, енергиен одит и сертифициране, енергиен
мениджмънт на предприятия, проектиране, строителство, строителноремонтни и възстановителни дейности, търговско представителство и
посредничество; дейности по технически изпитвания и анализи, както и
извършване на всякакви други търговски сделки, незабранени от Закона.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 57,
телефон / факс: (02) 4008 357 / 426. Страница в интернет:
www.energyeffect-bg.com.
Регистриран капитал: 3 000 хил. лв., разпределен в 3 000 000 бр. обикновени поименни акции,
всяка с номинал от 1 (един) лв. и право на 1 (един) глас в ОСА.

Собственици:

„Адванс Екуити Холдинг” АД

3 000 000 бр. акции (100%)

През отчетния период във връзка с дейността на „Енерджи Ефект” ЕАД са настъпили следните
събития:
-

През отчетния период дружеството е получило приходи на обща стойност 1 338 хил.лв.,
които представляват:
Дейности по проектиране

154 хил. лв.

Дейности по СМР*

1134 хил. лв.

Доставка на материали (вкл. дограма)

10 хил. лв.

Енергийно обследване

40 хил. лв.
* строително-монтажни работи.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

-

На 24.03.2011 г. беше регистрирано дъщерно на „Адванс Екуити Холдинг” АД и
„Енерджи Ефект” ЕАД (което е на свой ред 100% собственост на „Адванс Екуити
Холдинг” АД) дружество „Адванс Енерджи 1” ООД (с ЕИК: 201501824). Капиталът на
новоучреденото дружество е в размер на 1 000 лв., разпределен в съотношение 60:40 в
полза на „Адванс Екуити Холдинг” АД. Създването на „Адванс Енерджи 1” е с цел
участие и изпълнение на обществени поръчки в областта на енергийната ефективност.

-

На 19.08.2011 г. е сключен договор между „Енерджи Ефект” ЕАД и дъщерното му
дружество „Адванс Енерджи 1” ООД (което е също дъщерно дружество и на „Адванс
Екуити Холдинг” АД) за изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на
територията на УМБАЛ „Св. Георги” в гр. Пловдив, описани в Договор за гарантиран
резултат между „Адванс Енерджи 1” ООД и УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД от 16.05.2011
г. Възложител по договора е „Адванс Енерджи 1” ООД, а изпълнител – „Енерджи
Ефект” ЕАД. Договорено е от своя страна „Енерджи Ефект” ЕАД да може да превъзлага
част от дейностите на други подизпълнители при необходимост. Стойността на
договора между двете дружества е 2 617 хил. лв.

-

На 19.09.2011 г., Съветът на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД –
дружество-едноличен собственик на капитала на „Енерджи Ефект” ЕАД, взе решение
за:
-

-

-

Освобождаване на „Адванс Екуити Холдинг” АД и неговия оправомощен на
основание чл. 234, ал. 1 от ТЗ представител от длъжност и отговорност като член
на Съвета на директорите на „Енерджи Ефект” ЕАД;
Избор на Христо Георгиев Томов за член на Съвета на директорите на „Енeрджи
Ефект“ ЕАД;
Промяна в начина на представителство на дружеството, като „Енeрджи Ефект”
ЕАД ще се представлява пред трети лица от всеки двама от тримата членове на
Съвета на директорите само заедно.

Решението е вписано в Търговския регистър на 29.09.2011 г.
-

На 12.12.2011 г. „Енерджи Ефект” ЕАД сключи допълнителен договор за строителномонтажни дейности (СМР) с Министерството на здравеопазването. Новият договор е в
допълнение към извършваната реконструкция на Националната референтна лаборатория
по туберкулоза в гр. София. Договорът обхваща СМР на всички външни връзки на
лабораторията.

Финансови резултати: Общият размер на приходите от продажби на „Енерджи Ефект” ЕАД през
отчетния период е 1 338 хил. лв., а разходите по икономически елементи
са 1 686 хил. лв. Поради спецификата на дейността на фирмата (ремонти
на сгради и строително-монтажни работи) печалбата от даден обект се
признава за нуждите на счетоводната отчетност при окончателното
завършване на обекта.
Дружеството реализира нетни финансови разходи в размер на 312 хил. лв.
Разходите за лихви включват лихви по заеми от финансови институции –

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

159 хил. лв., и разходи за лихви по заеми от едноличния собственик на
капитала „Адванс Екуити Холдинг” АД в размер на 166 хил.лв.
Нетният финансов резултат на „Енерджи Ефект” ЕАД за 2011 г. е загуба
от 643 хил. лв. при загуба от 897 хил. лв. за 2010 г.
Състояние:

През 2011 г. „Енерджи Ефект” ЕАД нетно е усвоило 546 хил. лв. в
рамките на отпуснатия заем от едноличния му собственик. Подробно
описание на параметрите по това финансиране е дадено в Раздел ІІІ, т.8.
Задълженията на дружеството (текущи и нетекущи) са в размер на общо
6 136 хил.лв. към 31.12.2011 г., от които нетекущите задължения на
„Енерджи Ефект” ЕАД към едноличния му собственик „Адванс Екуити
Холдинг” АД са 3 092 хил.лв., а задълженията към финансови институции
възлизат на 1 720 хил.лв. Подробна информация за използваните
финансови инструменти от дружеството е дадена в Раздел ІІІ, т.8.

Рискове:

Оперативен - Основният риск при изпълнението на мерки по енергийна
ефективност с гарантиран резултат (т. нар. ESCO-схема) се състои в
неточно измерване на енергийната консумация (т.е. нейното подценяване)
на дадена сграда преди извършване на санирането й. В резултат,
отчетените икономии на енергия след санирането са малки, което може да
рефлектира в недостатъчен обем от приходи за покриване на направените
разходи по дейността. За управление на този риск „Енерджи Ефект” ЕАД
инвестира в специализирана техника за измерване енергийното
потребление и разполага с квалифициран персонал за осъществяване на
необходимите процедури по измерване на енергийната консумация.
Отраслов Поради спада в конвенционалното строителство, предизвикан
от глобалната икономическа криза, част от строителните фирми се
преориентират към проекти в областта на енергийната ефективност. В
резултат конкуренцията в сектора се увеличава. От съществено значение е
и безпрепятственото усвояване на средствата по европейски програми,
което е пряко обвързано с успешното реализиране на вече стартираните
проекти по тях. По-мащабните проекти в сектора все още до голяма
степен се крепят именно на тези средства.

„Енерджи Инвест” ЕАД:
Предмет на дейност:

Реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на
енергетиката, изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения
за производство на електрическа енергия, производство на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници,
търговско представителство и посредничество, както и извършване на
всякакви други търговски сделки, незабранени от Закона.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

„Енерджи Инвест” ЕАД притежава 90% от капитала на „ИнтерСол” АД
– собственик на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) в района на
общ. Ихтиман.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 57,
телефон / факс: (02) 4008 352 / 426.
Регистриран капитал:
Собственици:

2 400 хил.лв., разпределен в 2 400 000 бр. обикновени поименни акции,
всяка с номинал от 1 (един) лв. и право на 1 (един) глас в ОСА.
„Адванс Екуити Холдинг” АД

2 400 000 бр. акции (100%)

През отчетния период, във връзка с дейността на „Енерджи Инвест” ЕАД, са настъпили следните
събития:
-

На 10.02.2011 г., в Търговския регистър към Агенцията по вписванията бе регистрирано
новоучреденото чрез апортна вноска на активите на вятърната електроцентрала с
мощност 2.4 MW дъщерно дружество на „Енерджи Инвест” ЕАД. Името на
дружеството е „Видно Уинд 1” ЕООД с ЕИК: 201420468 и регистриран капитал в
размер на 1 047 хил. лв. Очаква се прехвърлянето на собствеността върху това
дружество, съгласно предварителния договор за неговата покупко-продажба, сключен
между „Енерджи Инвест” ЕАД и „Екопарк 2010” ЕООД, да се реализира до средата на
годината.

-

С решение на Съвета на директорите (СД) на „Енерджи Инвест” ЕАД от 10.02.2011 г. е
предприета продажба на земеделски имот, притежаван от дружеството, в землището на
с. Дъбрава, общ. Балчик, с площ от 82.911 дка. СД на дружеството определя минимален
праг на продажната цена от 855 лв. на декар и упълномощава Изпълнителния директор
да осъществи всички необходими действия относно реализацията на продажбата.
Сделката е реализирана на 21.03.2011 г. на продажна цена от 900 лв. на декар.

-

На 13.06.2011 г. в Търговския регистър е вписана промяна в собствеността на
дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД (от своя страна 100% собственост на „Адванс
Екуити Холдинг” АД) дружество „Видно Уинд 1” ЕООД. Новият собственик на
дружеството е „Екопарк 2010” ЕООД.
С регистрирането на промяната в собствеността се приключи процедурата на продажба
на вятърната електроцентрала на „Енерджи Инвест” ЕАД с мощност 2.4 MW край с.
Видно, общ. Каварна. Процедурата стартира в края на м. август 2010 г. и включваше
погасяване на съществуващ банков кредит на „Енерджи Инвест” ЕАД, прехвърляне на
освободените от тежести активи на вятърната електроцентрала в ново дружество чрез
апортна вноска и преподписване на всички релевантни договори по експлоатацията на
вятърната електроцентрала от името на новото дружество („Видно Уинд 1” ЕООД).
Продажната цена на вятърната електроцентрала в размер на 1.37 млн. лв. бе увеличена
до 1.43 млн. лв. заради натрупалите се забавяния в процедурата по прехвърляне на
собствеността.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

-

На 19.07.2011 г. и 20.07.2011 г., „Енерджи Инвест” ЕАД, в изпълнение на задължението
си по §6, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) във връзка със
сключени Предварителни договори за присъединяване на ветроенергийни
електроцентрали, учреди банкови гаранции в полза на „Е.ОН България Мрежи” АД и
„НЕК” ЕАД.
Банковата гаранция в полза на „Е.ОН България Мрежи” АД е в размер на 100 хил. лв.
във връзка с Предварителен договор за присъединяване на ветроенергийна
електроцентрала в землището на с. Дъбрава, общ. Балчик, обл. Добрич с планирана за
инсталиране мощност от 4 MW. Гаранцията е издадена от „Банка Пиреос България” АД
при обезпечение от паричен депозит на „Енерджи Инвест” ЕАД в размер на 100 хил. лв.
Валидността й е до 30.01.2014 г.
Банковата гаранция в полза на „НЕК” ЕАД е в размер на 2 150 хил. лв. във връзка с
Предварителен договор за присъединяване на ветроенергийна централа в землището на
с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич с планирана за инсталиране мощност от 43 MW.
Гаранцията е издадена от „Банка Пиреос България” АД при обезпечение от паричен
депозит на „Енерджи Инвест” ЕАД в размер на 500 хил. лв., поемане на солидарно
задължение от страна на дъщерното му дружество „ИнтерСол” АД и едноличния му
собственик „Адванс Екуити Холдинг” АД, както и втора поред ипотека на
фотоволтаичната електроцентрала на „ИнтерСол” АД в полза на банката и залог на
вземания на „ИнтерСол” АД по продажби на електрическа енергия. Валидността й е до
30.07.2014 г.

-

На 01.09.2011 г. е сключен договор между „Енерджи Инвест” ЕАД и „Проджект
Истейт” ЕООД – и двете дружества еднолично притежавани от „Адванс Екуити
Холдинг” АД. Договорът е за организиране и администриране на проектни работи по
развитието на проект за изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) „Гурково” с
планирана мощност до 43 MW. Възложител по договора е „Енерджи Инвест” ЕАД, а
изпълнител – „Проджект Истейт” ЕООД. Предметът на договора обхваща
администрирането и финансирането на техническото проектиране на ВЕП „Гурково”,
което се очаква да приключи до края на ІI-то тримесечие на 2012 г. Договорът не е с
фиксирана стойност, тъй като отделните елементи по изпълнението му ще бъдат
възлагани на специализирани подизпълнители, с които „Проджект Истейт” ЕООД ще
договаря индивидуални цени. След приключване на проектните работи „Енерджи
Инвест” ЕАД има задължението да заплати на „Проджект Истейт” ЕООД всички
направени от него разходи.

-

На 30.11.2011 г., дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД (90%
от капитала), получи обезщетение по рекламационна претенция към доставчика на
техническото оборудване за фотоволтаичната електроцентрала, собственост на
дружеството. Обезщетението е в размер на 907 хил. евро.
Част от сумата на обезщетението е предоставена от „ИнтерСол” АД на „Адванс Екуити
Холдинг” АД чрез споразумение за взаимно прихващане на вътрешногрупови вземания
и задължения. Друга част от сумата е предоставена като депозити на „ИнтерСол“ АД
при „Адванс Екуити Холдинг” АД и „ЕргоСол“ ЕАД (за повече информация относно
условията по депозитите виж Раздел III, т. 9 от настоящия отчет).

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Финансови резултати: През отчетния период групата „Енерджи Инвест” реализира нетни
приходи от продажби в размер на 3464 хил.лв., от които приблизително
50% са в резултат от дейността на компанията-майка „Енерджи Инвест”
ЕАД, а останалите 50% - от дейността на дъщерното дружество
„ИнтерСол” АД.
Групата реализира още приходи от финансирания в размер на 33 хил.лв.,
които представляват текуща част от получен грант по Кредитната линия
за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
(КЛЕЕВЕИ), администрирана от Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР). Грантът е получен през 2009 г. за „ИнтерСол” АД във
връзка с изграждането на фотоволтаична (соларна) електроцентрала с
мощност 1 MWp.
За целите на по-достоверното представяне през отчетния период е
извършена рекласификация на дълготрайни активи на стойност 1 550 хил.
лв. от статията „Имоти, машини, съоръжения и оборудване“ в
„Дълготрайни активи в процес на изграждане“. Промените намират
отражение в отчета за финансовото състояние за 2009, 2010 и 2011 г.
Рекласифицираните активи представляват земи с променено
предназначение, част от проекти за изграждане на ветроенергийни
централи, които са в процес на развитие.
Разходите по икономически елементи на групата „Енерджи Инвест” през
отчетния период са в размер на 1 617 хил. лв., от които 75% са разходи,
принадлежащи на компанията-майка „Енерджи Инвест” ЕАД, а 25% са
разходите на дъщерното дружество „ИнтерСол” АД. Разходите за
амортизации, като част от разходите по икономически елементи, на
групата възлизат на 333 хил. лв.
Групата реализира нетни финансови разходи в размер на 461 хил. лв., от
които разходи за лихви по заеми от финансови институции – 128 хил. лв.,
разходи за лихви по заеми от едноличния собственик на „Енерджи
Инвест” ЕАД – „Адванс Екуити Холдинг” АД, в размер на 315 хил. лв.
Нетният финансов резултат на групата „Енерджи Инвест” за 2011 г. е
печалба в размер на 1 279 хил. лв., при печалба от 254 хил.лв. през 2010 г.
Състояние:

През 2011 г. „Енерджи Инвест” ЕАД нетно е погасило задължение в
размер на 1 809 хил. лв. към едноличния си собственик в рамките на
отпуснат заем. От своя страна, „Енерджи Инвест” ЕАД е получило нетно
погашение в размер на 1 471 хил. лв. по предоставен на своето дъщерно
предприятие „ИнтерСол” АД заем. Подробно описание на параметрите по
тези финансирания е дадено в Раздел ІІІ, т.8 и т.9.
Задълженията на групата (текущи и нетекущи) са в размер на общо7 201
хил. лв. към 31.12.2011 г., от които нетекущите задължения на „Енерджи
Инвест” ЕАД към едноличния му собственик „Адванс Екуити Холдинг”
АД са 3 657 хил. лв., а задълженията на групата към финансови
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институции възлизат на 2 480 хил. лв. Подробна информация за
използваните финансови инструменти от групата е дадена в Раздел ІІІ, т.8
и т. 9.
Рискове:

Оперативен - Функционалната ефективност на проектите в областта на
възобновяемите енергийни източници зависи главно от характеристиките
(количествени и качествени) на съответния източник – напр. сила,
плътност и разпределение на вятъра при проектите за вятърни
електроцентрали, интензитет на слънчевата радиация при проектите за
соларни паркове и т.н. При недостатъчно добри характеристики на даден
възобновяем енергиен източник може да се очаква и влошаване на
параметрите на инвестицията в проекта, основаващ се на неговото
използване (т.е. удължаване срока на икономическото изплащане на
инвестицията). Извършените замервания на вятърните характеристики в
района на с. Видно, общ. Каварна, с. Дъбрава и с. Гурково, общ. Балчик,
където се намират терените на проектите за вятърни електроцентрали,
които развива дружеството, дават основания за очакване на отлична
функционална ефективност на бъдещи електроцентрали, въпреки че
невъзможността за пълно предвиждане на климатичните промени трябва
също да се има предвид.
С оглед минимизиране на рисковете от неточно замерване
характеристиките на възобновяемите енергийни източници и респективно
надценяване очакваната ефективност на проектите, „Енерджи Инвест”
ЕАД използва външни консултанти с дългогодишен опит в тази сфера,
както и международни консултанти.
Отраслов - През първата третина на 2011 г. секторът на възобновяемите
енергийни източници (ВЕИ) беше регулиран от Закона за възобновяемите
и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ), приет в
средата на 2007 г. и изменен в края на 2008 г. На 03.05.2011 г. ЗВАЕИБ
беше отменен и на негово място приет нов Закон за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ).
ЗЕВИ внася нови изисквания към инвеститорите, развиващи проекти за
електроцентрали от възобновяеми енергийни източници, които могат да
се третират като ограничителни. Такива изисквания са заплащането на
аванс по цената на присъединяване, на етапа на сключване на
Предварителен договор за присъединяване, както и намаляването на срока
на продължителност на Предварителния договор за присъединяване от 2
години на 1 година.
Съгласно ЗЕВИ, всички проекти, които към момента на влизане на закона
в сила нямат сключен Предварителен договор за присъединяване, ще
трябва да кандидатстват по нов ред за сключването на такъв. Новият ред
включва подаване на искане до Държавната комисия за електрическо и
водно регулиране (ДКЕВР), след като тя публикува всяка година
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наличния свободен капацитет в разпределителните и преносната мрежи
по региони.
Промените, произтичащи от ЗЕВИ, биха могли да имат неблагоприятно
въздействие върху тези от проектите за вятърни електроцентрали на
„Енерджи Инвест” ЕАД, за които Дружеството няма сключени
Предварителни договори за присъединяване. Към датата на влизане в сила
на ЗЕВИ Дружеството има сключени Предварителни договори за
присъединяване на Ветроенергиен парк „Гурково” (до 43 MW) и Вятърна
електрическа централа „Дъбрава” (4 MW).
„Проджект Истейт” ЕООД:
Предмет на дейност:

„Проджект Истейт” ЕООД е създадено през 2007 г. с цел инвестиции в
областта на недвижимите имоти – изграждане и опериране на
търговски, логистични и индустриални сгради. След кризата в сектора
с недвижимите имоти, дружеството преориентира дейността си в
областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). От 2009 г.
„Проджект Истейт” ЕООД разработва проект за фотоволтаична
електроцентрала с планирана мощност от 3 MWp. Проектът е върху
собствен терен на дружеството и в напреднала фаза на развитие.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 57,
телефон / факс: (02) 4008 352 / 426.
Регистриран капитал:
Собственици:

500 хил. лв., разпределен в 5 000 бр. дялове по 100 лв. всеки.
„Адванс Екуити Холдинг” АД

5 000 бр. дялове (100%)

През отчетния период, във връзка с дейността на „Проджект Истейт” ЕООД са настъпили
следните събития:
-

През отчетния период продължи работата по развивания от Дружеството проект за
фотоволтаична електроцентрала с планирана мощност от 3 MWp в землището на с.
Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив. През периода бяха утвърдени Подробните
устройствени планове за имотите, върху които се предвижда да бъде изградена
фотоволтаичната електроцентрала. Проектът е в статус, позволяващ подаването на
валидно искане за присъединяване към електроразпределителната мрежа при условията
на новоприетия през 2011 г. Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

-

На 01.09.2011 г. е сключен договор между „Проджект Истейт” ЕООД и „Енерджи
Инвест” ЕАД – и двете дружества еднолично притежавани от „Адванс Екуити Холдинг”
АД. Договорът е за организиране и администриране на проектни работи по развитието
на проект за изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) „Гурково” с планирана мощност
до 43 MW. Възложител по договора е „Енерджи Инвест” ЕАД, в качеството си на
собственик на всички активи и права по проекта, а изпълнител – „Проджект Истейт”
ЕООД. Предметът на договора обхваща администрирането и финансирането на
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техническото проектиране на ВЕП „Гурково”, което се очаква да приключи до края на
IІ-то тримесечие на 2012 г. Договорът не е с фиксирана стойност, тъй като отделните
елементи по изпълнението му ще бъдат възлагани на специализирани подизпълнители, с
които „Проджект Истейт” ЕООД ще договаря индивидуални цени. След приключване
на проектните работи „Енерджи Инвест” ЕАД има задължението да заплати на
„Проджект Истейт” ЕООД всички направени от него разходи, както и възнаграждение в
размер на 10 хил. лв.
Финансови резултати:

През отчетния период дружеството не е реализирало приходи от
продажби на продукция, стоки, услуги или активи. Дружеството
реализира приходи от лихви в размер на 39 хил. лв. Разходите по
основната дейност за периода са в размер на 27 хил. лв., формирани
основно във връзка с изпълнение на сключен договор със свързаното
дружество „Енерджи Инвест” ЕАД (информация за който е
предоставена в събитията от дейността по-горе). Дружеството има
административни разходи през периода в размер на 18 хил.лв.
Нетният финансов резултат на „Проджект Истейт” ЕООД за 2011 г. е
загуба в размер на 6 хил. лв., при печалба от 26 хил. лв. за 2010 г.

Състояние:

Дружеството няма нетекущи задължения, а текущите му задължения
са в размер на 16 хил. лв. към 31.12.2011 г., формирани основно от
задължения към персонала, доставчици и клиенти.
„Проджект Истейт” ЕООД има предоставен депозит на едноличния си
собственик „Адванс Екуити Холдинг” АД в размер на 757 хил. лв. към
31.12.2011 г. Договорът за депозит е със срок от три години (падеж на
24.07.2012 г.) и при възнаграждение под формата на лихва от 5%
годишно.

Рискове:

Оперативен – С оглед на префокусирането на дейността на „Проджект
Истейт” ЕООД от развитие на недвижими имоти (търговски,
индустриални и логистични площи) към развитие на проекти за
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), оперативните рискове за
дейността на дружеството са аналогични на тези, характерни за
дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД (описани по-горе в този
доклад).
Отраслов - С оглед на префокусирането на дейността на „Проджект
Истейт” ЕООД от развитие на недвижими имоти (търговски,
индустриални и логистични площи) към развитие на проекти за
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), отрасловият риск за
дейността на дружеството е аналогичен на този, характерен за
дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД (описан по-горе в този
доклад).
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„Система за електронни плащания България (СЕП България)” АД:
Предмет на дейност:

Изграждане и опериране на система за електронни плащания;
извършване на търговска дейност (след получаване на разрешение от
Българска Народна Банка), която е непосредствено свързана и
обслужва дейността по опериране на платежната система и не е
забранена от Закона.

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, бул. „Шипченски Проход” № 18,
телефон: 0700 18 283. Страница в интернет: www.sep.bg.
Регистриран капитал:

Собственици:

Към 31.12.2011 г. регистрираният капитал на „СЕП България” АД е
10 000 хил.лв., разпределен в 10 000 000 бр. акции, всяка с номинална
стойност от 1 (един) лв. и право на 1 (един) глас в Общото събрание на
акционерите.
Към 31.12.2011 г. акционерната структура на „СЕП България” АД е:
„Адванс Екуити Холдинг” АД

8 700 000 бр. акции (87.0%);

„Ино Венчърс” ООД

650 000 бр. акции (6.5%);

„Сирма Солюшънс” АД

650 000 бр. акции (6.5%).

През отчетния период, във връзка с дейността на „СЕП България” АД са настъпили следните
събития:
-

Общото събрание на акционерите (ОСА) на дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг”
АД дружество „СЕП България” АД, проведено на 13.01.2011 г., взе решение за издаване
на емисия корпоративни облигации.
Облигационният заем беше успешно сключен на 20.01.2011 г. при следните параметри:
Издател - „СЕП България” АД;
ISIN код на емисията - BG 2100002117, регистрирана в „Централен Депозитар” АД;
Размер на сключения облигационен заем - 1 000 000 евро /един милион евро/;
Валута на емисията - евро;
Брой издадени облигации - 1 000 /хиляда/;
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 - 1 000 000 /един милион/ евро;
Обща емисионна стойност на цялата емисия облигации - 1 000 000 /един милион/ евро;
Облигациите са издадени като неконвертируеми;
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Срок до падежа на емисията - една година, считано от датата на издаване на емисията
(сключване на облигационния заем);
Дата, от която тече срокът до падежа - 20.01.2011 г.;
Падеж на емисията - 20.01.2012 г.;
Дата на сключване на облигационния заем и издаване на облигационната емисия - 20
януари 2011 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 20 Април 2011 г., а следващите – на
20 Юли 2011 г., на 20 Октомври 2011 г., на 20 Януари 2012 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 /падеж на главницата/ - еднократно на
падежа на емисията - на 20.01.2012 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.
Емисията е обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на 24.01.2011
г.
Средствата от облигационния заем ще бъдат използвани в основната си част за
покриване на инвестиционни разходи по закупуването на техническо оборудване и
адаптирането на софтуерни приложения при интеграцията на нови участници в
системата за електронни разплащания през мобилни телефони, оперирана от „СЕП
България” АД. Дружеството е 87% собственост на „Адванс Екуити Холдинг” АД.
-

На 27.06.2011 г. е сключен договор за предоставяне на заем между дъщерните на
Емитента дружества „СЕП Сървис“ ЕАД, в качеството на заемодател, и „СЕП България“
АД, в качеството на заемател. Заемът се отпуска под формата на кредитна линия със
следните параметри:
-

максимален размер – до 250 000 лв.;

-

лихвен процент – 7 % на годишна база, платими на тримесечие;

-

срок на заема – 9 (девет) месеца (впоследствие срокът е удължен – виж Раздел
III, т. 9).
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-

Общото събрание на акционерите (ОСА) на дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг”
АД дружество „СЕП България” АД, проведено на 07.09.2011 г., взе решение за издаване
на нова емисия корпоративни облигации.
Новият облигационен заем е със следните параметри:
Издател: „СЕП България” АД;
ISIN: Код на емисията: BG 2100015119, регистрирана в „Централен Депозитар” АД;
Размер на сключения облигационен заем: 500 000 евро /петстотин хиляди/;
Валута на емисията: Евро;
Брой издадени облигации: 500 /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: 500 000 /петстотин хиляди/
евро;
Обща емисионна стойност на цялата емисия облигации: 500 000 /петстотин хиляди/
евро;
Облигациите са издадени като неконвертируеми;
Срок до падежа на емисията: Дванадесет месеца, считано от датата на издаване на
емисията (сключване на облигационния заем);
Дата, от която тече срокът до падежа: 07.09.2011 г.
Падеж на емисията: 07.09.2012 г.
Дата на сключване на облигационния заем и издаване на облигационната емисия: 07.
09.2011 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 07.12.2011 г., а следващите – на
07.03.2012 г., на 07.06.2012 г., на 07.09.2012 г.
В случай, че датата на лихвеното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се
извършва на първия следващ работен ден.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Извършване на плащането по главницата /падеж на главницата/: Еднократно на
падежа на емисията - на 07.09.2012 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.
Средствата от облигационния заем ще бъдат използвани в основната си част за
покриване на инвестиционни разходи по доразработването на софтуерните приложения
на системата за електронни разплащания чрез мобилни телефони, както и
разширяването им с нови функционалности, улесняващи потребителската употреба.
Финансови резултати:

През 2011 г. нетните приходи от продажби са в размер на 100 хил. лв. и
са формирани от приходи от обслужени мобилни разплащания и
продажба на електронни подписи в размер на общо 17 хил. лв.,
приходи от реализацията на проекта за PKI в размер на 69 хил. лв.,
приходи от продажба на активи в размер на 8 хил. лв. и приходи от
наем в размер на 6 хил. лв.
Разходите по икономически елементи на дружеството възлизат на
2 636 хил.лв., от които разходите за амортизация – 1 285 хил. лв. Повисоките разходи за амортизация са обусловени от въведения в
употреба в края на предходния отчетен период софтуер. Нетните
финансови разходи за периода са 332 хил. лв.
Нетният финансов резултат на „СЕП България” АД за 2011 г. е загуба в
размер на 2 868 хил. лв., при загуба от 1 437 хил.лв. за 2009 г.

Състояние:

Общият размер на задълженията на дружеството (нетекущи и текущи)
към края на 2011 г. възлиза на 5 275 хил. лв., от които 1 634 хил. лв. по
заем от мажоритарния собственик „Адванс Екуити Холдинг” АД и
2 934 хил. лв. по облигационни заеми.
Подробна информация за използваните финансови инструменти от
„СЕП България” АД е дадена в раздел ІІІ, т.8.

Рискове:

Оперативен - Оперативният риск в проекта за изграждане на система за
електронни разплащания на базата на мобилните технологии
произтича от скоростта, с която може да се очаква ефективното
интегриране на основните участници в системата – банките, мобилните
оператори и големите клиенти на услугата. Бавното възприемане на
преимуществата на подобна система за безналични плащания чрез
използването на мобилни телефони може да доведе и до по-лоши от
очакваните финансови резултати от дейността на дъщерното
предприятие „СЕП България” АД. За управление на този риск „СЕП
България” работи активно по търговското представяне на услугата на
потенциалните заинтересовани страни.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Отраслов - Проектът за изграждане на система за електронни
разплащания на базата на мобилната телекомуникация няма аналог на
мащабите си в България. Преки конкуренти могат да бъдат само
частични решения за безналични разплащания чрез мобилни
технологии в определени сфери на националната икономика. Подобни
проекти съществуват към момента, но не притежават потенциала да
бъдат разгърнати в мащабите, които се предвиждат за „СЕП България”.
Нормативно условията за извършване на дейност като оператор на
система за електронни разплащания са ясно определени в Закона за
платежните услуги и платежните системи, както и в Наредба № 3 на
БНБ за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за
използване на платежни инструменти и Наредба № 16 за лицензиране
на платежните институции, дружествата за електронни пари и
операторите на платежни системи.
„Спиди Нет” АД:
Предмет на дейност:

Предоставяне на услуги в областта на високите технологии, външна и
вътрешна
търговия,
дистрибуция,
проектиране,
търговско
представителство на български и чуждестранни лица, посредничество,
консултантска и маркетингова дейност, сделки в областта на
интелектуалната собственост и други незабранени от Закона дейности.
Дружеството притежава 50% от капитала на „Уебмейл” ООД - гр.
София.

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Света Троица”, ул. „Галичник” № 2, телефон:
0700 18 000. Страница в интернет: www.speedy-net.bg.
Регистриран капитал:

Собственици:

208 хил. лв., разпределен в 208 336 броя обикновени поименни акции с
номинална стойност от 1 (един) лв. всяка и право на 1 (един) глас в
Общото събрание на акционерите.
„Адванс Екуити Холдинг” АД

104 168 бр. акции (50%)

Страхил Иванов Сашев

50 000 бр. акции (25%)

Валери Маринов Вълчев

25 000 бр. акции (12%)

Койчо Панайотов Арнаудов

25 000 бр. акции (12%)

„Сортис Инвест” ЕООД

2 084 бр. акции (1%)

Светослав Жоров Димитров

2 084 бр. акции (1%)

През отчетния период, във връзка с дейността на „Спиди Нет” АД са настъпили следните събития:
-

На 07.01.2011 г. „Спиди Нет” АД сключи анекс към договора за овърдрафт в размер на
195 583. лв. с „Банка ДСК” ЕАД. Кредитът е при лихвен процент 1-мес. SOFIBOR +
5.5% с продължаване на срока до 07.01.2012 г.. Обезпечението по него е под формата на
залог върху кабелни, предавателни и оптични мрежи, телекомуникационно оборудване
и МПС. Поръчител по кредита е „Адванс Екуити Холдинг” АД.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

-

На 01.02.2011 г. се сключи договор за лизинг за декодиращи устройства (STB) с
„Овергаз Капитал” АД на стойност 18 625 лв. През Март 2011 г. „Спиди Нет" сключи
още три договора за лизинг с „Овергаз Капитал” АД на обща стойност 72 628 лв., при
годишен лихвен процент 15.85%.

Финансови резултати:

Нетните приходи от продажби на „Спиди Нет” АД за 2011 г. възлизат
на 1 694 хил. лв.
Разходите по икономически елементи на дружеството за отчетния
период възлизат на 1 654 хил. лв., от които разходите за амортизации
са 591 хил. лв. През отчетния период е извършена промяна в полезния
живот на част от дълготрайните активи на дружеството, за да бъде
съобразен той с действителния им такъв. Изменението е отразено в
финансовите отчети в допълнение към този доклад.
Нетните финансови разходи на дружеството за 2011 г. възлизат на 334
хил. лв. и са формирани главно от разходи за лихви по заема от
мажоритарния собственик на капитала „Адванс Екуити Холдинг” АД.
Така, нетният финансов резултат на „Спиди Нет” АД за 2011 г.
представлява загуба в размер на 294 хил.лв., при загуба от 455 хил. лв.
за 2010 г.

Състояние:

Към края на 2011 г. „Спиди Нет” АД има общо задължения (нетекущи
и текущи) за 7 060 хил. лв., от които 4 478 хил.лв. са по заем на
дружеството от мажоритарния собственик „Адванс Екуити Холдинг”
АД.
Справка за използваните от дружеството финансови инструменти през
периода е дадена в Раздел ІІІ, т.8.

Рискове:

Оперативен - Включва всички рискове, свързани с ефективността на
управлението на предприятието, неговите активи,пасиви и персонала
му. Управлението е изправено пред сериозни предизвикателства, найвече във връзка с осъществяването на ефективни промени в
организацията и структурирането на дейността. За минимизиране на
риска, дружеството е приело за своя водеща политика инвестиции в
човешки капитал и непрекъснато повишава качеството на
управленския и техническия си състав. Освен това „Спиди Нет” АД
търси активно помощта на основния си акционер - „Адванс Еукити
Холдинг”АД, при вземането на стратегически решения. При
необходимост дружеството наема и външни консултанти за
изработване на конкретни бизнес решения.
Отраслов - Доставките на широколентов интернет през локални мрежи
(LAN) на територията на гр. София се характеризират с висока степен
на конкуренция. Същевременно пазарът на LAN-интернет е все още
силно фрагментиран, въпреки протичащите консолидационни процеси.
Участието в тази консолидация като активен субект е една от водещите
бизнес цели на „Спиди Нет” АД. От друга страна, конкуренция в

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

сектора на широколентовия интернет съществува и по линия на
кабелните телевизионни оператори, „Виваком” (БТК), както и
навлизащите на пазара доставчици на безжичен интернет. LANтехнологията притежава известни сравнителни предимства пред
останалите технологии за доставка на интернет (най-вече по линия на
скоростта) и това й отрежда най-висок пазарен дял спрямо
конкурентните технологии към момента.
„Адванс Енерджи 1” ООД:
Предмет на дейност:

Дружеството изпълнява строително монтажни дейности в областта на
енергийната ефективност: доставка на материали и оборудване,
монтаж на алуминиева и PVC дограма, поддръжка на съоръжения,
изграждане на съвременни качествени системи за топлоизолация на
фасади, реконструкция и изграждане на ВиК, Електро и ОВК
инсталации и други довършителни работи.
„Адванс Енерджи 1” ООД развива дейност и като компания за
енергоефективни услуги с гарантиран резултат съгласно чл. 48 и чл. 49
от ЗЕЕ (ЕСКО компания). Тази дейност включва сключване на ЕСКО,
договори с клиенти, изпълнение на инвестиционната програма по
договорите, прилагане на енергиен мениджмънт, намаляване на
използваното количество електроенергия, модернизиране на
съоръженията и оборудването и подобряване топлинния комфорт и
визията на сградите.

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Христо Ботев“ № 57
Регистриран капитал:

Собственици:

1000 лв., разпределен в 100 равни дяла, с номинална стойност от 10 лв.
всеки. Всеки съдружник разполага с гласове в Общото събрание на
съдружниците в зависимост от броя дялове, които притежава.
„Адванс Екуити Холдинг” АД

60 дяла (60%)

„Енерджи Ефект” ЕАД

40 дяла (40%)

През отчетния период в дейността на „Адванс Енерджи 1” ООД са настъпили следните събития:
-

На 24.03.2011 г. беше регистрирано дъщерно на „Адванс Екуити Холдинг” АД и
„Енерджи Ефект” ЕАД (което е на свой ред 100% собственост на „Адванс Екуити
Холдинг” АД) дружество „Адванс Енерджи 1” ООД (с ЕИК: 201501824). Капиталът на
новоучреденото дружество е в размер на 1 000 лв., разпределен в съотношение 60:40 в
полза на „Адванс Екуити Холдинг” АД. Създването на „Адванс Енерджи 1” е с цел
участие и изпълнение на обществени поръчки в областта на енергийната ефективност и
конкретно участие в тръжна процедура за внедряване и изпълнение на енергоефективни
мерки с гарантиран резултат (ЕСКО) в УМБАЛ „Св. Георги” – гр.Пловдив. „Адванс
Енерджи 1” ООД бе обявено за победител в тръжната процедура, като размерът на
обществената поръчка за ЕСКО-услуга е 3.7 млн. лв. без ДДС. „Адванс Енедржи 1”
ООД е в процес на набиране на финансиране за реализиране на този мащабен проект.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

-

На 16.05.2011 г. „Адванс Енерджи 1” ООД сключи договор за изпълнение на
енергоефективни услуги с гарантиран резултат (ЕСКО) с УМБАЛ „Св. Георги” – гр.
Пловдив. Договорът е на стойност 3.7 млн. лв. без ДДС, а неговият срок е 7 години.
Проектът за подобряване на енергийната ефективност на УМБАЛ „Св. Георги”–гр.
Пловдив ще се финансира изцяло от „Адванс Енерджи 1” ООД и ще бъде изпълнен в
рамките на 1 година. Изплащането на ЕСКО-услугата от страна на болницата ще бъде
реализирано през следващите 6 години. Проектът предвижда внедряване и изпълнение
на мерки, чрез които годишното потребление на енергия от болницата ще бъде
редуцирано с над 40% от сегашното му равнище.

-

На 20.07.2011 г., „Адванс Енерджи 1” ООД сключи договор за банков кредит в размер
на 1 680 хил. лв. с „Токуда Банк” АД. Паричните средства от кредита ще се използват
целево за изпълнение на ЕСКО договор, сключен между „Адванс Енерджи 1” ООД и
УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Основните параметрите на банковия кредит
са:
-

годишен лихвен процент: ОЛП плюс 8.5%, но минимум 9%.

-

срок за усвояване на средствата: до месецЮни 2012 г.

-

срок за погасяване на кредита: до месецЮни 2016 г.

-

гратисен период: 1 година.

-

-

обезпечение на кредита: залог на вземанията по ЕСКО договора с УМБАЛ
„Свети Георги” ЕАД, гаранция, издадена от Фонд Енергийна Ефективност в
размер на 800 хил. лв., както и встъпване на „Адванс Екуити Холдинг” АД като
солидарен съдлъжник.

На 19.08.2011 г. беше сключен договор между „Адванс Енерджи 1” ООД и „Енерджи
Ефект” ЕАД (което е също дъщерно дружество и на „Адванс Екуити Холдинг” АД) за
изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на територията на УМБАЛ
„Св. Георги” в гр. Пловдив, описани в Договор за гарантиран резултат между „Адванс
Енерджи 1” ООД и УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД от 16.05.2011 г. Възложител по
договора е „Адванс Енерджи 1” ООД, а изпълнител – „Енерджи Ефект” ЕАД.
Договорено е от своя страна „Енерджи Ефект” ЕАД да може да превъзлага част от
дейностите на други подизпълнители при необходимост. Стойността на договора между
двете дружества е 2 617 хил. лв.

Финансови резултати:

Нетните приходи от продажби на „Адванс Енерджи 1” ООД за 2011 г.
възлизат на 869 хил. лв. и представляват признатите през периода
приходи от реализирането на договора за гарантиран резултат между
„Адванс Енерджи 1” ООД и УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД.
Разходите по икономически елементи на дружеството за отчетния
период възлизат на 839 хил. лв. През отчетния период не са
реализирани разходи за амортизация. Дружеството е превъзложило
строително-монтажните и ремонтни работи на територията на УМБАЛ
„Св. Георги” в гр. Пловдив на „Енерджи Ефект” ЕАД.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Нетните финансови разходи на дружеството за 2011 г. възлизат на 28
хил. лв. и са формирани главно от такси и разходи за лихви по заема от
„Токуда Банк” АД.
Така, нетният финансов резултат на „Адванс Енерджи 1” ООД за 2011
г. представлява печалба в размер на 2 хил. лв.
Състояние:

Към края на 2011 г. „Адванс Енерджи 1” ООД има общо задължения
(нетекущи и текущи) за 1 116 хил.лв., от които 695 хил. лв. са по заем
на дружеството от „Токуда Банк” АД.
Справка за използваните от дружеството финансови инструменти през
периода е дадена в Раздел ІІІ, т.8.

Рискове:

Оперативен - Основният риск при изпълнението на мерки по енергийна
ефективност с гарантиран резултат (т. нар. ESCO-схема) се състои в
неточно измерване на енергийната консумация (т.е. нейното подценяване)
на дадена сграда преди извършване на санирането й. В резултат,
отчетените икономии на енергия след санирането са малки, което може да
рефлектира в недостатъчен обем от приходи за покриване на направените
разходи по дейността. За управление на този риск „Адванс Енерджи 1”
ООД се възползва от услугите на дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг”
АД дружество „Енерджи Ефект” ЕАД, чиито специалисти притежават
дългогодишен опит в областта.
Отраслов - „Адванс Енерджи 1” ООД оперира в сектора Енергийна
ефективност, поради което отрасловите му рискове се припокриват с тези
на „Енерджи Ефект” ЕАД, които са описани по-горе в този доклад.

„СЕП Сървис” ЕАД:
Предмет на дейност:

Разработване на софтуер и информационни системи за извършване на
електронни плащания и обработка на информация за плащане,
разработване и поддържане на инфраструктура за извършване на
електронни плащания, извършване на други услуги, свързани с
електронни плащания; предоставяне на електронни услуги и
консултантска дейност.

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Яворов”, бул. „Шипченски
проход” 18
Регистриран капитал:

Собственици:

750 хил. лв., разпределен на 75 000 броя обикновени налични
поименни акции с номинална стойност от 10 лв. всяка. и право на 1
(един) глас в Общото събрание на акционерите.
„Адванс Екуити Холдинг” АД

75 000 бр. акции (100%)

През отчетния период в дейността на „СЕП Сървис” ЕАД са настъпили следните събития:
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-

На 13.06.2011 г. беше регистрирано ново дъщерно на „Адванс Екуити Холдинг” АД
дружество – „СЕП Сървис” ЕАД. Дружеството, с ЕИК: 201594892, е с капитал от 250
000 лв. (двеста и петдесет хиляди лева), разпределен в 25 000 (двадесет и пет хиляди)
броя поименни налични акции с номинална стойност от 10 лв. (десет левa) всяка, който
е записан и внесен изцяло от „Адванс Екуити Холдинг” АД. „СЕП Сървис” ЕАД е с
предмет на дейност разработка на софтуер, обработка на информация, създаване и
поддържане на инфраструктура за електронни плащания. Дружеството е създадено с
цел допълване дейността на оператора на платежна система „СЕП България” АД, чийто
мажоритарен собственик също е „Адванс Екуити Холдинг” АД.
Платежната система е единствената в страната, чрез която се приемат плащания с
мобилен телефон. „СЕП България” АД ще се концентрира в ролята си на системен
оператор, докато „СЕП Сървис” ЕАД ще управлява останалите дейности, около
електронните плащания.
Дружеството е с едностепенна форма на управление, като Съветът на директорите,
избран от едноличния собственик на капитала, е в състав:
1. Ивайло Иванов Димитров;
2. Йордан Ангелов Ангелов;
3. Венцеслав Стоянов Петров.
Изпълнителен директор на дружеството е Венцеслав Стоянов Петров.

-

На 27.06.2011 г. се сключи договор за предоставяне на заем между дъщерните на
Емитента дружества „СЕП Сървис“ ЕАД, в качеството на заемодател, и „СЕП
България“ АД, в качеството на заемател. Заемът се отпуска под формата на кредитна
линия със следните параметри:
-

максимален размер – до 250 000 лв.;

-

лихвен процент – 7 % на годишна база, платими на тримесечие;

-

-

срок на заема – 9 (девет) месеца (впоследствие срокът е удължен – виж Раздел
III, т. 9).

На 17.09.2011 г. Съветът на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД взе решение
за увеличаване на капитала на „СЕП Сървис” ЕАД от 250 000 лева на 750 000 лева.
Увеличението се извърши чрез издаване на 50 000 броя налични поименни акции с
номинална и емисионна стойност от 10 лева всяка. Акциите се записват изцяло от
досегашния единствен акционер и едноличен собственик на капитала на „СЕП Сървис”
ЕАД - „Адванс Екуити Холдинг” АД, по номинална стойност. Сумата е внесена изцяло
преди подаването на заявлението за вписване на увеличението на капитала в Търговския
регистър, а самото вписване в последния е извършено на 29.09.2011 г.

Финансови резултати:

През отчетния период не са реализирани нетни приходи от продажби.
Към момента се извършва дейност по техническото и софтуерно
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обезпечаване на планирания за третото тримесечие на 2012 г. старт на
инициативата по предлагане на платежни услуги на крайни клиенти.
Разходите по икономически елементи на дружеството за отчетния
период възлизат на 89 хил. лв.
Нетните финансови приходи на дружеството за 2011 г. възлизат на 9
хил. лв. и са формирани главно от приходи от лихви по заема отпуснат
на „СЕП България” АД. Заемът е описан в Раздел III, т. 9.
Така, нетният финансов резултат на „СЕП Сървис” ЕАД за 2011 г.
представлява загуба в размер на 80 хил.лв.
Състояние:

Рискове:

Към края на 2011 г. „СЕП Сървис” ЕАД има общо задължения
(нетекущи и текущи) за 59 хил. лв.
Оперативен -.Един от големите рискове, пред които „СЕП Сървис” ЕАД е
ще бъде изложено при предлагане на платежни услуги е те да се окажат
неразпознаваеми и неатрактивни за клиентите, които формират целевата
група на компанията.
С оглед превенция на този риск компанията предвижда редица действия в
посока внимателно изследване нуждите на клиентите с цел предлаганите
продукти и услуги да бъдат широко популяризирани, лесно достъпни и да
се превърнат в предпочитан начин за извършване на платежни операции.
От съществено значение е внедряването и развитието на надеждни и
безотказни софтуерни системи. Евентуални сериозни проблеми при
функциониране на системите, като технологични сривове, несъответствия
или пропуски в сигурността биха имали доста негативно отражение върху
дейността на дружеството.
Отраслов -.Пазарът, на който дружеството планира да развива дейност не
е много активен в момента, но притежава голям потенциал за развитие.
Все още малко компании предлагат мобилни и електронни платежни
услуги в България и това е една от предпоставките за успех. Дейността
може да бъде възпрепятствана от появата на нови вътрешни или
навлизането на външни конкуренти - големи международни компании със
значителни финансови възможности.
С цел минимизиране на риска, компанията предвижда да изгради широка
мрежа от партньори в сравнително кратък срок, като осигури възможност
услугите, които предлага да достигнат до максимален брой клиенти.
Развитието и навлизането на нови технологии би могло да окаже
значителен натиск върху компанията. Това би довело до необходимостта
да бъдат направени допълнителни разходи за подобряване на
съществуващите и разработването на нови услуги, допълнителни
функционалности, повишаване на сигурността, оптимизиране на
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оперативните разходи, ползваемостта и бързината на услугите.
Компаниите внедрили такъв тип иновативни решения е възможно да не са
преки конкуренти, но биха отнели от пазарния дял на дружеството. В тази
връзка „СЕП Сървис” ЕАД предвижда да предложи на своите клиенти
достатъчно качествени услуги, като фокусът ще бъде върху внедряването
на технологични новости и сигурността.

„Адванс Екуити Холдинг” АД притежава миноритарен дял от 34% в дружеството „Енеси” АД,
което извършва дейност в областта на логистичното обслужване и доставката на компресиран
природен газ като основен енергиен източник до крайни клиенти, както и консултиране,
одитиране, проектиране, управление на инвестиционни проекти, свързани с отопление,
вентилация и климатизация, и последваща гаранционна и следгаранционна поддръжка. „Енеси”
АД представлява асоциирано дружество на „Адванс Екуити Холдинг” АД и инвестицията в него
в размер на 34 хил.лв. се отчита по метода на капиталовото участие (метода на собствения
капитал).

2. Важни събития, настъпили след датата на консолидирания финансов отчет:
-

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.
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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.
- „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.;
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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
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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.

3. Вероятно бъдещо развитие на предприятията от Групата като цяло:
Дружествата от Групата на „Адванс Екуити Холдинг” ще продължават да инвестират в проектите,
които разработват и да провеждат гъвкави ценови политики, които да позволят по-активно
налагане на техните продукти и услуги в секторите, в които оперират. Високотехнологичните
дружества от групата, опериращи в сферата на мобилните разплащания, са все още в начална фаза
от развитието си, за която са характерни и по-високите текущи разходи в сравнение с приходите
от продажби. В обема на текущите разходи значителен дял заемат разходите за амортизации
(непарични по своя характер), които са в резултат на направените големи инвестиции в активи
(машини, съоръжения, оборудване, нематериални активи). В следствие на това, счетоводните
резултати на повечето дружества от Групата са отрицателни, а ефектът на натрупаните счетоводни
загуби от минали години е причина и за наличието на отрицателен собствен капитал (счетоводна
декапитализация) при някои от дружествата в Групата.
Очакванията за бъдещото развитие на всяко от дружествата, а съответно и на Групата като цяло,
са позитивни (виж Раздел III, т. 13), като „Адванс Екуити Холдинг” активно ще подпомага процеса
на стратегическо управление на бизнесите, наред с осигуряването на достъп до финансиране при
благоприятни за дружествата условия.
Развитието на дружествата е зависимо от състоянието на националната икономика и напълно
естествено търпи текущи негативи от отражението на глобалната финансово-икономическа криза
върху местната финансова среда. „Адванс Екуити Холдинг” е предприел коригиране и
преструктуриране на инвестиционните програми на дъщерните си и асоциирани предприятия в
отговор на новите предизвикателства на средата. Възможни са частични или цялостни продажби
на дялови участия в дъщерните и асоциирани дружества, както и продажба на активи във всяко от
дружествата от Групата.
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4. Действия в областта на научноизследователската и развойната дейност на
предприятията от групата като цяло:
В дъщерното дружество „СЕП България” АД се разработват уникални за страната софтуерни
приложения към платформата за осъществяване на мобилни разплащания, които се патентоват
като интелектуална собственост на дружеството.
5. Брой и номинална стойност на акциите или дяловете на компанията-майка,
притежавани от нея, от нейно дъщерно дружество или лице, което действа от свое
име, но за сметка на тези дружества:
Няма акции на „Адванс Екуити Холдинг” АД, които да са притежавани от самото дружество,
негово дъщерно или асоциирано предприятие, или лице, което действа от свое име, но за сметка на
тези дружества.
6. Информация за използваните от Групата финансови инструменти:
Подробна информация за използваните финансови от Групата финансови инструменти е дадена в
Раздел ІІІ, т.8 и т.9.

ІІ. Информация по чл. 100н (ал. 7) от Закона за публичното предлагане на ценни
книжа:
Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно
управление е приета с решение на Съвета на директорите (СД) на „Адванс Екуити Холдинг” АД
от 04.12.2006 г. Тя се прилага и изпълнява съвместно с консултанта по структурирането и
управлението на инвестиционния портфейл на дружеството – „Карол Финанс” ЕООД.
Програмата е разработена в съответствие с принципите за корпоративно управление,
формулирани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие [редакция: 2004].
През отчетния период Програмата е изпълнявана съгласно приетия план за действие.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

ІІІ. Информация по Приложение №10 към Наредба №2 на Комисията за финансов
надзор (КФН):
1. Информация относно основните категории стоки, продукти и/или предоставени услуги, с
посочване на техния дял в приходите от продажби на Групата като цяло и промените
настъпили през отчетната финансова година:

Нетни приходи от продажби на Групата по категории продукти, стоки и услуги

в хил.лв.

2011 г.

% от
общото

2010 г.

% от
общото

26%

6 708
1 239
2 828
690
519
1 432

44%

Eлектрическа енергия
Пшеница
Царевица
Рапица
Слънчоглед

7 189
899
3 434
379
1 248
1 229

49%

4 603
186
3 794
623

30%

Материали
Зърнени култури
Селскостопански стоки

13 531
36
13 120
375

15%

3 861
105
828
275
308
68
49
115
2 113

25%

PVC и AL дограма и монтаж
Ремонт и саниране на сгради
Проектиране, обследване и надзор
СЕП - услуги
Наеми и аренди
Механизирани селскостоп. и други услуги
Транспортни услуги
Телекомуникационни услуги

4 067
0
2 003
204
86
60
230
104
1 380
2 874
77
1 428
1 369

10%

100
0

1%

27 661

100%

Продукция:

Стоки:

Услуги:

Други:
Продажба на ДМА
Продажба на инвестиции
Други приходи
Общо нетни приходи от продажби:

100
15 272

100%
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2. Информация относно приходите на Групата, разпределени по отделни категории
дейности, вътрешни и външни пазари:

Нетни приходи от продажби на Групата по видове
дейности
в хил.лв.
Енергийна ефективност
Енергетика
Земеделие
Телекомуникации
Транспорт
СЕП
Други
Общо приходи от продажби:

2011 г.

2010 г.

2 207

1 211

904

1 239

19 803

10 139

1 380

2 113

104
86
3 177
27 661

115
308
147
15 272

3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за Групата:

От изброените в Раздел I, т. 1 събития от дейността на Емитента и дъщерните му дружества
могат да бъдат откроени следните по-съществени сделки:
-

На 16.05.2011 г., дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество „Адванс Енерджи
1” ООД, специализирано в извършването на мерки по енергийна ефективност, сключи
договор за изпълнение на енергоефективни услуги с гарантиран резултат (ЕСКО) с УМБАЛ
„Св. Георги” – гр. Пловдив. Договорът е на стойност 3.7 млн.лв., а неговият срок е 7
години.

-

На 14.07.2011 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север“ АД стартира сътрудничество, по
силата на което търговската му дейност ще бъде финансирана от една от най-големите
европейски банки – „БНП Париба Суис“, гр. Женева.

-

На 19.07.2011 г. и 20.07.2011 г., „Енерджи Инвест” ЕАД, в изпълнение на задължението си
по §6, ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) във връзка със
сключени Предварителни договори за присъединяване на ветроенергийни електроцентрали,
учреди банкови гаранции в полза на „Е.ОН България Мрежи” АД в размер на 100 хил. лв. и
на „НЕК” ЕАД в размер на 2 150 хил. лв. Допълнителна информация относно гаранциите е
представена в Раздел I, т. 1.

-

На 20.07.2011 г., „Адванс Енерджи 1” ООД сключи договор за банков кредит в размер на
1 685 хил. лв. с „Токуда Банк” АД. Паричните средства от кредита ще се използват целево
за изпълнение на ЕСКО договор, сключен между „Адванс Енерджи 1” ООД и УМБАЛ
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„Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив. Основните параметрите на банковия кредит са посочени
в Раздел I, т. 1.
-

На 20.01.2011 г. и на 07.09.2011 г. „СЕП България” АД емитира два едногодишни
облигационни заема за €1 млн. и за €0.5 млн. съответно. Емисията в размер на €1 млн. е
погасена през месец януари 2012 г. Подробна информация за параметрите на емисиите е
представена в Раздел I, т 1 в прегледа на дейността на „СЕП България” АД.

4. Информация относно сделките, сключени между свързани лица:
- На 27.06.2011 г. е сключен договор за предоставяне на заем между дъщерните на Емитента
дружества „СЕП Сървис“ ЕАД, в качеството на заемодател, и „СЕП България“ АД, в
качеството на заемател. Заемът и параметрите му са описани в Раздел III, т. 9 от настоящия
доклад.
- На 19.08.2011 г. е сключен договор между „Енерджи Ефект” ЕАД и дъщерното му
дружество „Адванс Енерджи 1” ООД за изпълнение на строително-монтажни и ремонтни
работи на територията на УМБАЛ „Св. Георги” в гр. Пловдив. По-подробна информация
относно договора е представена в Раздел I, т. 1 от настоящия доклад.
- На 01.09.2011 г. е сключен договор между „Енерджи Инвест” ЕАД и „Проджект Истейт”
ЕООД за организиране и администриране на проектни работи по развитието на проект за
изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) „Гурково”. По-подробна информация относно
договора е представена в Раздел I, т. 1 от настоящия доклад.
- На 28.11.2011 г. са сключени два договора за депозит между „ИнтерСол” АД и „Адванс
Екуити Холдинг” АД и между „ИнтерСол” АД и „ЕргоСол” ЕАД. Условията по депозитите са
посочени в Раздел III, т. 9 от настоящия доклад.
5. Информация за събития и показатели с необичаен за Групата характер, имащи
съществено влияние върху дейността й и реализираните от нея приходи и извършени
разходи; оценка на влиянието им върху резултатите от текущата година:
Освен обезщетението получено на 30.11.2011 г. от дъщерното на „Енерджи Инвест“ ЕАД
дружество „ИнтерСол“ АД, описано в Раздел I, т. 1 от настоящия доклад в събитията от дейността
на „Енерджи Инвест“ ЕАД за 2011, през отчетния период няма събития с необичаен характер,
оказали съществено влияние върху дейността или резултатите на Емитента.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово:
„Адванс Екуити Холдинг” АД е поръчител по следните гаранции, кредитни и лизингови договори
на дъщерни предприятия:

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

-

заем на дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД от „Банка Пиреос
България” АД;

-

заем на дъщерното дружество „Енерджи Ефект” ЕАД от „УниКредит Булбанк” АД;

-

заем на дъщерното на „Енерджи Ефект” ЕАД дружество „Адванс Енерджи 1“ ООД от
„Токуда Банк” АД;

-

заем на „Спиди Нет” АД от „Банка ДСК“ ЕАД;

-

заеми на „Агро Тера Север“ АД и дъщерното й дружество „Ремусс“ ООД от „Първа
Инвестиционна Банка“ АД, заем на „Агро Тера Север“ АД от „Си Банк“ АД; Емитентът е
предоставил корпоративна гаранция в полза на „БНП Париба Суис“ SA;

-

лизингови договори на дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД от „УниКредит
Лизинг” АД и „Дойче Лизинг България” ЕАД;

-

лизингови договори на „Спиди Нет” АД от „Алианц Лизинг България” АД, „Райфайзен
Лизинг” ЕАД и „Овергаз Капитал” АД;

-

лизингов договор на „Енерджи Инвест” ЕАД от „УниКредит Лизинг” АД.

Информация за всички тези задължения е предоставена в детайли в т. 8 по-долу.
7. Информация за дялови участия, основни инвестиции, както и за инвестициите в дялови
ценни книжа извън икономическата група и източниците / начините на финансиране:
Инвестициите на „Адванс Екуити Холдинг” в собствения капитал на дъщерни предприятия към
31.12.2011 г. са както следва:
Предприятие
„Агро Тера Север” АД
„Енерджи Ефект” ЕАД
„Енерджи Инвест” ЕАД
„Проджект Истейт” ЕООД
„СЕП България” АД
„Спиди Нет” АД
„СЕП Сървис“ ЕАД
„Адванс Енерджи 1“ ООД

Инвестиция (в лева)
5 090 000
300 000
2 400 000
500 000
8 700 000
1 391 590*
750 000
600

Дял от капитала
99.8%
100%
100%
100%
87%
50%
100%
60%

* - В счетоводния баланс на „Адванс Екуити Холдинг” АД на неконсолидирана основа
инвестицията в „Спиди Нет” АД е отразена в размер на 1 391 590 лв., тъй като към
вложените в компанията средства са добавени и всички разходи по придобиването на
дяловото участие, в т.ч. разходите за финансов, правен и технически анализ на компанията,
чийто общ размер е 53 031 лв.

Инвестициите на „Адванс Екуити Холдинг” в собствения капитал на асоциирани предприятия
към 31.12.2011 г. са както следва:

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Предприятие
„Енеси” АД

Инвестиция (в лева)
34 000

Дял от капитала
34%

Компанията-майка няма направени инвестиции в дялови ценни книжа извън нейната
икономическа група.
Източник на финансиране на инвестициите на Компанията-майка е набраният акционерен
капитал.
Дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД има следните инвестиции:
Предприятие
Инвестиция (в лева)
Дял от капитала
„Ремусс” ООД
650 000
67%
Дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД има следните инвестиции:
Предприятие
Инвестиция (в лева)
Дял от капитала
„ИнтерСол” АД
1 587 000
90%
Дъщерното дружество „Спиди Нет” АД има следните инвестиции:
Предприятие
Инвестиция (в лева)
„Уебмейл” ООД
2 500

Дял от капитала
50%

8. Информация относно сключените от дружествата в Групата, в качеството им на
заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително с
посочване на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени
гаранции и поемане на задължения:
„Адванс Екуити Холдинг” АД няма получени заеми от банкови и небанкови финансови
институции, както и облигационни или търговски заеми.
Компанията-майка е поръчител по следните гаранции, кредитни и лизингови договори на дъщерни
предприятия:
-

заем на дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД от „Банка Пиреос
България” АД;

-

заем на дъщерното дружество „Енерджи Ефект” ЕАД от „УниКредит Булбанк” АД;

-

заем на дъщерното на „Енерджи Ефект” ЕАД дружество „Адванс Енерджи 1“ ООД от
„Токуда Банк” АД;

-

заем на „Спиди Нет” АД от „Банка ДСК“ ЕАД;

-

заеми на „Агро Тера Север“ АД и дъщерното й дружество „Ремусс“ ООД от „Първа
Инвестиционна Банка“ АД, заем на „Агро Тера Север“ АД от „Си Банк“ АД; Емитентът е
предоставил корпоративна гаранция в полза на „БНП Париба Суис“ SA;

-

лизингови договори на дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД от „УниКредит
Лизинг” АД и „Дойче Лизинг България” ЕАД;

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

-

лизингови договори на „Спиди Нет” АД от „Алианц Лизинг България” АД, „Райфайзен
Лизинг” ЕАД и „Овергаз Капитал” АД;

-

лизингов договор на „Енерджи Инвест” ЕАД от „УниКредит Лизинг” АД.

Други поръчителства, гаранции и залози от страна на „Адванс Екуити Холдинг” АД не са
учредявани към 31.12.2011 г.
Дъщерни дружества:
„Агро Тера Север” АД - Дружеството е заемополучател по два договора за заем от
мажоритарния собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по които са
описани в т. 9 по-долу.
„Агро Тера Север” АД е заемополучател/лизингополучател по следните договори за заем/
лизинг към 31.12.2011 г.:

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Размер на заема

Вид на заема

Лихвен
процент

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2011 г.

Държавен фонд
21.12.2011 г.
„Земеделие”

135 518.40 лв.

Целеви
кредит-торове

3%

01.10.2012

135 518.40 лв.

Държавен фонд
21.12.2011 г.
„Земеделие”

101 638.80 лв.

Целеви
кредит-семена

3%

01.10.2012

101 638.80 лв.

21.12.2012

362 704.83 лв.

31.05.2012

866 929.32 лв.

19.03.2015

684 540.50 лв.

31.01.2012

466 487.99 лв.
$309 888.52

Заемодател

Дата на
отпускане

ПИБ АД

27.04.2011 г.

700 000.00 лв.

Овърдрафт

ПИБ АД

20.07.2011 г.

860 000.00 лв.

Овърдрафт

„СиБанк” ЕАД

20.10.2011 г.

„БНП Париба”,
14.12.2011 г.
Женева

684 540.50 лв.
€ 350 000.00
585 391.64 лв.
$388 878.52

„Дойче Лизинг
22.07.2009 г.
България” АД

1 170 349.74 лв.

„Дойче Лизинг
23.06.2010 г.
България” АД

561 847.49 лв.

„УниКредит
Лизинг” АД

20.05.2008 г.

„УниКредит
Лизинг” АД

01.10.2008 г.

„УниКредит
Лизинг” АД

07.11.2008 г.

„УниКредит
Лизинг” АД

06.01.2009 г.

„Златекс” ООД 05.07.2010 г.
„Интерлийз
Ауто” ЕАД

19.08.2010 г.

Овърдрафт
предекспортно
финансиране
лизинг

€ 598 390.32

€ 287 268.06
916 097.77 лв.
€ 468 393.35
936 318.21 лв.
€ 478 731.90
389 726.12 лв.
€ 199 263.80
687 368.49 лв.
€ 351 445.93
432 052.80 лв.
€ 220 905.09
12 413.34 лв.
€ 6 346.84

лизинг
лизинг
лизинг
лизинг
лизинг

БЛПкс
+ 3.21 пункта
БЛПкс
+ 3.21 пункта
6-мес.
EURIBOR
+ 4 пункта
4.60%
3-мес.
EURIBOR
+ 6.20 пункта
3-мес.
EURIBOR
+ 5.20 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 2.25 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 2.25 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 3.74 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 3.85 пункта

10.08.2014

203 834.06 лв.
€ 104 218.70

10.01.2015
20.07.2013
05.01.2014
15.01.2013
07.01.2012

лизинг

7%

15.08.2012

лизинг

3-мес.EURIBOR
+5.50 пункта

19.08.2013

373 455.95 лв.
€ 190 945.00
302 322.89 лв.
€ 154 575.24
396 796.74 лв.
€ 202 878.95
104 279.22 лв.
€ 53 317.12
51 354.77 лв.
€ 26 257.28
216 026.40 лв.
€ 110 452.54
7 902.82 лв.
€ 4 040.65

„Ремусс” ООД, дъщерно дружество на „Агро Тера Север” АД, е заемополучател/
лизингополучател по следните договори за заем/лизинг към 31.12.2011 г.:

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Заемодател

Дата на
отпускане

Размер на
заема

Вид на
заема

Лихвен процент

„Интерлийз” ЕАД

17.05.2006 г.

172 000 лв.

лизинг

3-мес. EURIBOR
17.01.2013 г.
+ 3.7 пункта

45 062.28 лв.

инвестиционен

3-мес. EURIBOR
10.08.2014 г.
+ 6.20 пункта

754 489.98лв.

овърдрафт

БЛПкс/евро/+4,3
1 /пункта
надбавка

30.04.2021

809 735.04 лв.

13.04.2016

23 338.10 лв.

„Дойче лизинг България”
ЕАД
ПИБ АД

22.07.2009 г. 2 110 468 лв.

27.04.2011

800 000 лв.

Срок на
изплащане

„Интерлийз Ауто“ ЕАД

13.04.2011

32 637.50 лв.

лизинг

7.25% при 3-мес.
EURIBOR не
по-голяма от
1.50 %

„Порше лизинг БГ”
ЕООД

10.05.2010 г.

20 727 лв.

лизинг

3-мес. EURIBOR
15.04.2012 г.
+ 7.29 пункта

Салдо към
31.12.2011 г.

3 701.56лв.

„Ремусс” ООД е заемополучател по договор за заем от компанията-майка „Агро Тера Север”
АД. Условията по този заем са подробно описани в т. 9 по-долу.
„Енерджи Ефект” ЕАД - Дружеството е заемополучател по договор за заем от едноличния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в т. 9
по-долу. „Енерджи Ефект” ЕАД е заемополучател/лизингополучател по следните договори за
заем/лизинг към 31.12.2011 г.:

Заемодател

Дата на
отпускане

Размер на
заема

Вид на заема

Лихвен процент

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2011 г.

„УниКредит
Булбанк” АД

14.12.2007 г.

268 450.00 лв.

оборотен
кредит

1-седм. SOFIBOR
+ 2 пункта

11.04.2013 г.

80 535.00 лв.

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

06.02.2008 г.

„УниКредит
Булбанк” АД

12.12.2008 г.

„УниКредит
Булбанк” АД

12.12.2008 г.

„Интерлийз
ауто” ЕАД

26.08.2010 г.

17 415.00 лв.
€ 8 904.00

лизинг

3-мес.EURIBOR
+ 2.75 пункта

оборотен
кредит

1-мес. SOFIBOR
3-мес.EURIBOR

€ 1 000 000.00

револвиращ
кредит

42 520.00 лв.

лизинг

8.60%

366 446.00 лв.
1 955 830 лв.

+ 3 пункта
+ 3.8 пункта

29.02.2012 г.
12.12.2015 г.
27.11.2011 г.
26.08.2015 г.

1 831.85 лв.
€ 936.61
209 397.68 лв.
1 399 312.79 лв.
€ 715 457.27
28 704.94 лв.

„Адванс Енерджи 1” ООД, дъщерно дружество на „Адванс Екуити Холдинг” АД, е
заемополучател по следните договори за заем към 31.12.2011 г.:

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Заемодател

Дата на
отпускане

Размер на
заема

Вид на заема

Лихвен процент

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2011 г.

„Токуда банк”
АД

08.07.2011 г.

1 685 000.00 лв.

оборотен
кредит

ОЛП
+ 8.50 пункта

20.06.2016 г.

694 975.80 лв.

„Енерджи Инвест” ЕАД - Дружеството е заемополучател по договор за заем от едноличния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в т. 9
по-долу. „Енерджи Инвест” ЕАД е заемополучател/лизингополучател по следните договори за
заем/лизинг към 31.12.2011 г.:

Заемодател

Дата на
отпускане

Размер на
заема

Вид на
заема

Лихвен процент

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2011 г.

„УниКредит
Лизинг” АД

24.07.2008 г.

54 156.93 лв.
€ 27 690.00

лизинг

3-мес. EURIBOR
+ 2.25 пункта

30.09.2012 г.

12 457.93 лв.
€ 6 369.64

„ИнтерСол” АД, дъщерно дружество на „Енерджи Инвест” ЕАД, е заемополучател по следните
договори за заем към 31.12.2011 г.:

Заемодател

Дата на
отпускане

Размер на заема

Вид на
заема

Лихвен процент

Срок на
изплащане

„Банка Пиреос
България” АД

14.07.2008 г.

3 948 290.74 лв.
€ 2 018 729.00

инвест.
Кредит

3-мес. EURIBOR
30.12.2016 г.
+ 3.25 пункта

Салдо към
31.12.2011 г.
2 467 682.06 лв.
€ 1 261 705.80

Заемът на „ИнтерСол” АД предоставен от компанията-майка „Енерджи Инвест” ЕАД е изцяло
погасен.
„СЕП България” АД - Дружеството е заемополучател по договор за заем от мажоритарния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в
Раздел III, т. 9.
„СЕП България” АД е лизингополучател по следните договори за лизинг към 31.12.2011 г.:

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Заемодател

Дата на
отпускане

„Интерлийз” АД

21.01.2008 г.

Размер на
заема
29 363.46 лв.

Вид на
заема
лизинг

Лихвен процент
3-мес. EURIBOR
+ 3 пункта

€ 15 013.30
„Интерлийз” АД

22.07.2008 г.

59 482.66 лв.

лизинг

3-мес.EURIBOR
+ 3 пункта

€ 30 413.00
„Интерлийз” АД

01.10.2008 г.

74 728.88 лв.

лизинг

3-мес.EURIBOR
+ 3 пункта

€ 38 723.40
„Интерлийз” АД

17.10.2008 г.

22 456.82 лв.

лизинг

3-мес.EURIBOR
+ 3 пункта

€ 11 481.99
„Интерлийз” АД

17.10.2008 г.

20 002.66 лв.

лизинг

€ 10 227.20
„Интерлийз” АД

10.11.2008 г.

29 293.56 лв.
€ 14 977.56

лизинг

„Интерлийз” АД

13.01.2009 г.

7 902.40 лв.
€ 4 040.43

лизинг

3-мес.EURIBOR
+ 3.5 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 3.5 пункта,
но мин. 8.5 %
3-мес.EURIBOR
+ 3.5 пункта,
но мин. 8.5 %

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2011 г.
772.81 лв.

27.02.2012 г.

€ 395.13
28.10.2012 г.

12 483.98лв.
€ 6 382.96

01.10.2012 г.

15 695.20 лв.
€ 8 024.83

27.11.2012 г.

5 293.14 лв.
€ 2 706.34

23.10.2012 г.

4 198.13 лв.
€ 2 146.47

24.11.2012 г.

6 904.84 лв.
€ 3 530.39

21.01.2012 г.

146.47 лв.
€ 74.89

През отчетния период „СЕП България” АД емитира две емисии корпоративни облигации:
Дата на
емисия
20.01.2011 г.
07.09.2011 г.

Размер на
заема
1 955 830 лв.
€ 1 000 000
977 915 лв.
€ 500 000

Вид на заема

Лихвен
процент

Срок на
изплащане

Облигационен

9%

20.01.2012 г.

Облигационен

9%

07.09.2012 г.

Салдо към
31.12.2011 г.
1 955 830 лв.
€ 1 000 000
977 915 лв.
€ 500 000

Подробно описание на параметрите на емисиите (вкл. цел) е приложено към Раздел I, т. 1 от
доклада. Облигационният заем от 20.01.2011 г. е погасен през месец януари 2012 г.
„СЕП Сървис” ЕАД - Дружеството не е ползвало заеми през отчетния период. То е отпуснало
кредит по договор за заем на „СЕП България” АД, условията по който са описани в Раздел III,
т. 9.
„Проджект Истейт” ЕООД - Дружеството не е ползвало заеми през отчетния период. То е
депозант по договор за депозит, сключен с едноличния собственик на капитала му – „Адванс
Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в Раздел III, т. 9.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

„Спиди Нет” АД - Дружеството е заемополучател/лизингополучател по следните договори за
заем/лизинг към 31.12.2011 г.:
Заемодател

Дата на
отпускане

Размер на
заема

Вид на
заема

Лихвен
процент
3-мес.
EURIBOR +
2.9 пункта
3-мес.
EURIBOR +
3.8 пункта
3-мес.
EURIBOR +
3.8 пункта
3-мес.
EURIBOR +
3.8 пункта
3-мес.
EURIBOR +
2.75 пункта
3-мес.
EURIBOR +
2.75 пункта
3-мес.
EURIBOR +
2.75 пункта
3-мес.
EURIBOR +
3.8 пункта
3-мес.
EURIBOR +
2.75 пункта
3-мес.
EURIBOR +
2.75 пункта
3-мес.
EURIBOR +
2.75 пункта

„Райфайзен Лизинг”
ООД

15.11.2007 г.

34 117.00 лв.

лизинг

„Райфайзен Лизинг”
ООД

28.01.2008 г.

17 467.00 лв.

лизинг

„Райфайзен Лизинг”
ООД

28.01.2008 г.

17 467.00 лв.

лизинг

„Райфайзен Лизинг”
ООД

28.01.2008 г.

17 467.00 лв.

лизинг

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

12.05.2008 г.

17 467.00 лв.

лизинг

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

17.06.2008 г.

20 075.00 лв.

лизинг

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

23.07.2008 г.

17 458.00 лв.

лизинг

„Райфайзен Лизинг”
ЕАД

01.08.2008 г.

57 277.00 лв.

лизинг

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

11.09.2008 г.

20 833.00 лв.

лизинг

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

14.10.2008 г.

20 833.00 лв.

лизинг

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

14.10.2008 г.

20 833.00 лв.

лизинг

„Алианц Лизинг
България” ЕАД

04.12.2008 г. 328 019.00 лв.

лизинг

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

19.02.2009 г.

19 877.00 лв.

лизинг

„Пиреос Лизинг
България” ЕАД

19.02.2009 г.

19 877.00 лв.

лизинг

„Овергаз Капитал” АД

28.10.2010 т.

21 734.42 лв.

лизинг

15.85%

28.10.2015 г. 18 347.60 лв.

„Овергаз Капитал” АД

15.11.2010 г.

24 784.01 лв.

лизинг

15.85%

15.11.2015 г. 20 988.66 лв.

„Овергаз Капитал” АД

25.11.2010 т.

31 097.39 лв.

лизинг

15.85%

25.11.2015 г. 26 164.53 лв.

„Овергаз Капитал” АД

15.12.2010 г.

28 978.26 лв.

лизинг

15.85%

9.90%
3-мес.
EURIBOR +
2.75 пункта
3-мес.
EURIBOR +
2.75 пункта

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2011 г.

15.11.2012 г. 10 651.44 лв.
28.01.2013 г.

4 830.87 лв.

28.01.2013 г.

4 830.87 лв.

28.01.2013 г.

4 830.87 лв.

12.05.2012 г.

2 459.54 лв.

17.06.2012 г.

3 181.45 лв.

23.07.2012 г. 31 058.10 лв.
01.08.2010 г.

1 178.00 лв.

11.09.2012 г.

4 422.50 лв.

14.10.2012 г.

4 793.27 лв.

14.10.2012 г.

4 793.27 лв.

04.12.2010 г. 50 380.90 лв.
28.02.2013 г.

7 021.56 лв.

28.02.2013 г.

7 021.56 лв.

10.11.2017

21 526.61 лв.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.
„Овергаз Капитал” АД

09.09.2011 г.

30 434.81 лв.

лизинг

15.85%

10.09.2018

25 901.65 лв.

„Овергаз Капитал” АД

15.06.2011 г.

28 916.16 лв.

лизинг

15.85%

10.06.2018

24 557.81 лв.

„Овергаз Капитал” АД

14.04.2011 г.

27 901.73 лв.

лизинг

15.85%

10.04.2018

23 662.39 лв.

„Овергаз Капитал” АД

25.03.2011 г.

46 695.54 лв.

лизинг

15.85%

10.02.2017

39 148.20 лв.

„Овергаз Капитал” АД

01.03.2011 г.

26 886.23 лв.

лизинг

15.85%

10.02.2018

22 767.41 лв.

„Овергаз Капитал” АД

01.02.2011 г.

26 377.98 лв.

лизинг

15.85%

10.01.2018

22 320.09 лв.

9. Информация относно сключените от дружествата в Групата, в качеството им на
заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид,
в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително
на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати:
През периода 01.01 – 31.12.2011 г. Емитентът е предоставил следните заеми 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
31.12.2010 г.
26 190 110
11 328 254
2 546 458
5 466 023
4 403 105
2 446 270
96 250
96 250

Заеми (в лева)
Нето
отпуснати през
периода
(6 343 822)
(4 343 243)
545 882
(1 809 191)
75 000
(812 270)
0
0

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

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 „Агро Тера Север” АД е за сметка на
увеличението на капитала на дружеството, записано и внесено изцяло от „Адванс Екуити
Холдинг” АД (информация за това е представена по-горе в доклада). Значителна част от
намалението на заема на „Енерджи Инвест” ЕАД е в резултат на полученото обезщетение,
описано в Раздел III, т. 5 от настоящия доклад. Отпуснатите допълнително средства на част от
дъщерните дружества са при условията на договорените кредитни линии.
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,

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

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.
Условията, при които са отпуснати заемите от Компанията-майка на дъщерните й 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.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

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 – 31.12.2011 г. е получило нетно
погашение по предоставен на неговото дъщерно предприятие „Ремусс” ООД заем в размер на 824
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 31.12.2011 г. е 3 691 хил. лв.
На 29.11.2011 г. кредитната линия за покриване на инвестиционни разходи, отпусната от
„Енерджи Инвест” ЕАД на неговото дъщерно предприятие „ИнтерСол” АД, е погасена изцяло.
„СЕП Сървис” ЕАД през периода 01.01– 31.12.2011 г. е отпуснало нетно на „СЕП България” АД
заем в размер на 418 хил.лв. в рамките на договорената между дружествата кредитна линия:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 500 хил. 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 31.12.2011 г. е 418 хил. лв.
„Енерджи Ефект” ЕАД е отпуснало на „Адванс Енерджи 1” ООД кредитна линия при следните
условия:
(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 31.12.2011 г. е 38 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.).

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

„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.).
(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.).

10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през
отчетния период:
През отчетния период не е реализирана нова емисия ценни книжа на „Адванс Екуити Холдинг”
АД.
11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във
финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези
резултати:
„Адванс Екуити Холдинг” АД и неговите дъщерни дружества не са публикували прогнози за
финансовите си резултати през отчетния период.
12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с
посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и
мерки, които Групата е предприела или предстои да предприеме с оглед отстраняването
им:
Политиката по управление на финансовите ресурси на Групата се осъществява на три фази:
1 » Анализ и оценка на инвестиционни проекти и формиране на инвестиционно предложение:
Осъществява се от консултанта на Дружеството - „Карол Финанс” ЕООД;
2 » Управленско решение въз основа на направеното предложение (консултация):
Осъществява се от Съвета на директорите на Дружеството;
3 » Прилагане на управленското решение: Осъществява се от Изпълнителния директор на
Дружеството.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Дъщерни
предприятия

Асоциирано
предприятие

Инвестиционна цел и стратегия:
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 компании, финансирайки тяхното развитие и предоставяйки им
ноу-хау, консултации по различни функционални направления (вкл. финансово-счетоводни и
юридически услуги), както и подкрепа в областта на управлението и вземането на стратегически
решения.
Това управление следва да доведе до реализиране на печалба под формата на постъпления
(дивиденти и лихви) от портфейлните компании към Емитента, както и капиталова печалба при
продажба на портфейлните компании след определен период на развитие. Стратегическата цел е
максимизация в дългосрочен план на финансовите резултати от дейността.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

Целеви отрасли:
Инвестиционният подход на Емитента е генерален, като се разглеждат бизнес планове и фирми от
различни отрасли на икономиката, които в най-голяма степен биха се възползвали от
икономическото развитие на страната и присъединяването й към ЕС. Инвестиционната стратегия
на Емитента предполага селекцията на перспективни бизнес планове или функциониращи малки
частни фирми, нуждаещи се от финансиране за разрастване на дейността им, реализация на нови
продукти или технологични иновации. Проектите, в които Емитентът участва като акционеручредител или чрез придобиване на дял от съществуващи фирми, са в областите: производството
на енергия от възобновяеми енергийни източници; осъществяване на мерки по енергийната
ефективност и строително-ремонтните дейности; пренос на компресиран природен газ; земеделие;
информационни и комуникационни технологии; мобилни разплащания.
Основните критерии при подбор на портфейлните инвестиции са:
• Наличието на сериозен управленски (предприемачески) екип с доказан опит;
• Представяне на бизнес модел с потенциал за висок растеж и успешна реализация на база на
конкурентоспособен продукт или услуга;
• Прогнозна вътрешна норма на възвръщаемост в размер не по-малък от 20% годишно за
прогнозен инвестиционен период от 5 години.
Консултант на Дружеството:
Във връзка с осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на поставените
инвестиционни цели, на 18.08.2006 г. „Адванс Екуити Холдинг” сключи договор с „Карол
Финанс” ЕООД, по силата на който „Карол Финанс” ЕООД се задължава да предостави
консултантски услуги на „Адванс Екуити Холдинг” АД срещу възнаграждение. При условията на
договора “Карол Финанс” ЕООД извършва инвестиционни консултации относно: размера,
формата и времевия хоризонт на участията на „Адванс Екуити Холдинг” АД („Клиента”) в други
дружества; изработване и (или) оценка на бизнес планове и инвестиционни програми за
дружествата в холдинговата структура; оптимизиране на капиталовата структура на Клиента и на
дружествата в холдинговата структура; изготвяне на макроикономически, пазарни, секторни и
фирмени анализи във връзка с реализиране на инвестиционните цели и стратегия на Клиента;
инвестиционната политика на Клиента с оглед целите му на инвестиране (постигане на желана
доходност при определен риск), както и стратегия за постигането им; изграждане и структуриране
на участията на Клиента в други дружества, ревизиране на същите участия (ревизия на
портфейла), оценка на постигнатите резултати и ефективността от участията; консултации в
областта на селското стопанство и присъединителните и структурни финансови лостове на
Европейския съюз. В обхвата на договора са включени и всички необходими допълнителни
обслужващи фактически действия и сделки, свързани с дейността.
Всички решения за придобиване и разпореждане с дялове и акции в други дружества се вземат
единствено и само от Съвета на директорите (СД) на „Адванс Екуити Холдинг” АД (освен в
случаите, когато това е в правомощията на Общото събрание на акционерите (ОСА) на
Дружеството) на база на предоставените от „Карол Финанс” ЕООД консултации. „Карол Финанс”
ЕООД няма право и не може да се разпорежда с притежаваните от „Адванс Екуити Холдинг” АД
дялове и участия в други дружества.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
За годината, приключваща на 31 декември 2011 год.

На 23.12.2010 г., Съветът на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД на свое заседание прие
промени в Договора между Дружеството, в качеството му на Клиент, и неговия Консултант –
„Карол Финанс” ЕООД. Промените засягат размера на възнаграждението на Консултанта и
неговото прецизиране, въвеждането на показатели за измерване на ефективността на
предоставените консултантски услуги и клауза за компенсиране на Клиента при недостигане на
целева ефективност от оказаните услуги и дейности. Страните се споразумяват да намалят размера
на възнаграждението на Консултанта, предвидено в Договора, като за предоставяните
консултантски услуги и извършвани действия Консултантът има право на възнаграждение, както
следва:
i) в размер на 1.5% (едно цяло и пет десети процента) без ДДС годишно върху набрания
капитал, изчислявано и дължимо на всеки три месеца – по 0.375% (нула цяло, триста
седемдесет и пет хилядни процента) от набрания капитал. Възнаграждението е дължимо от
Клиента на Консултанта до десето число на месеца следващ съответното тримесечие;
и
ii) в размер на 20% (двадесет процента) без ДДС от реализираната доходност при продажба на
трето лице на притежавани от „Адванс Екуити Холдинг”АД пряко или непряко акции или
дялове от портфейлна компания. Възнаграждението е дължимо от „Адванс Екуити
Холдинг”АД на Консултанта в 2-месечен срок след прехвърляне на правото на собственост
върху притежаваните акции или дялове в полза на трето лице от страна на „Адванс Екуити
Холдинг” АД или дъщерното му дружество – собственик на прехвърлените дялове и акции.
Възнаграждението по т. ii е дължимо само ако реализираната доходност на инвестираните в
компанията средства е не по-малка от Целевата доходност (вътрешна норма на възвръщаемост в
размер на 8% /осем процента/ на годишна база на инвестицията в дадена портфейлна компания).
Страните се споразумяват новият размер на възнаграждението да бъде в сила, считано от
01.01.2010 г. (Повече подробности за всички изменения в Договора са оповестени в съобщения до
КФН, БФБ-София и инвестиционната публика на 27.12.2010 г.)
Досегашните равнища на възнаграждението на Консултанта бяха: 2.5% без ДДС годишно върху
размера на нетните активи от неконсолидирания баланс на „Адванс Екуити Холдинг” АД и 20% от
размера на годишната нетна печалба на Дружеството.
Промените са аргументирани с етапа от живота на „Адванс Екуити Холдинг” АД като фонд за
дялови инвестиции – напълно инвестиран капитал и предстоящи продажби на дялови участия в
портфейлните му компании (дъщерните му дружества).
През отчетния период са взети следните инвестиционни решения:
-

Решение за емисия на два облигационни заема – първи по ред, сключен на 20.01.2011 за
срок от 1 година, с размер 1 млн. евро и втори по ред, сключен на 07.09.2011 за срок от 1
година, с размер 500 хил. евро. Целта и другите параметри на заемите са описани в Раздел I,
т. 1. Първият облигационен заем е погасен на своя падеж през януари 2012.

-

Решение за учредяване на две нови дружества в структурата на холдинга:
„Адванс Енерджи 1“ ООД, регистрирано на 24 март 2011 г. с цел да изпълнява
обществени поръчки в областта на енергийната ефективност;
-
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„СЕП Сървис“ ЕАД, регистрирано на 13 юни с цел допълване на дейността на
оператора на платежна система „СЕП България” АД (дружество, чийто мажоритарен
собственик също е „Адванс Екуити Холдинг” АД).
-

-

Решение за сключване на договор за кредит между „Адванс Енерджи 1“ ООД (заемател) и
„Токуда Банк“ АД (заемодател) в размер на 1 685 хил. лв. Усвояването на кредита се
извършва поетапно съобразно степента на завършеност на внедряването на
енергоефективни мерки с гарантиран резултат в УМБАЛ „Св. Георги” – гр. Пловдив.

-

Решение за увеличение на капитала на дъщерното дружество „СЕП Сървис” ЕАД от 250 на
750 хил. лв. чрез парична вноска в размер на 500 хил. лв., която е изцяло записана от
едноличния собственик на дружеството - „Адванс Екуити Холдинг” АД.

-

През отчетния период са взети решения и за увеличаване на инвестициите в
съществуващите дъщерни предприятия чрез предоставяне на нови траншове в рамките на
договорените кредитни линии.

13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на
размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата
на финансиране на тази дейност:
Инвестиционните намерения на Групата за 2012 г. са свързани с привличането на кредитен ресурс
за довършване на започнатите проекти във всяко едно от дъщерните дружества. „Адванс Екуити
Холдинг” АД планира и частични продажби на дялови участия в някои от дружествата си и/или на
активи от тях с оглед осигуряване на ресурс за инвестиции при невъзможност за набиране на такъв
от кредитни институции.
Основните инвестиционни направления за 2012 г. по отделните дъщерни дружества са:
▪

„Агро Тера Север” АД: С цел по-нататъшна оптимизация на разходите по основната и
спомагателна дейност, Дружеството предвижда по-нататъшно увеличаване на складовия
капацитет за съхранение на зърно в рамките на основната си селскостопанска база в гр.
Брегово. През 2011г. беше направен капиталов ремонт на селскостопанската база в гр.
Брегово, в резултат на който капацитета за съхранение на зърнени и маслодайни култури,
торове и семена беше почти удвоен.
През настоящата стопанска 2011/2012 година Дружеството предвижда да увеличи
обработваемите земеделски площи в сравнение с 2010/2011 стопанска година. През
настоящата година обработваемите площи на територията на община Брегово се очаква да
бъдат увеличени до около 33 000 дка, като за целта ще бъдат подписани арендни договори с
различни собственици на земя, вкл. с основните арендодатели на дружеството, а именно
акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) инвестиращи в
земеделска земя.

▪

„Енерджи Ефект” ЕАД: През 2012 г. Дружеството ще продължи дейността си в областта
на енергийната ефективност. По-добрата усвояемост на европейски средства за
енергоефективни мерки в областта на образованието и жилищната политика, дава
положителен сигнал за разрастване пазара, в който оперира „Енерджи Ефект” ЕАД.
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Стартиралата програма за „Подпомагане на енергийната ефективност в многофамилни
жилищни сгради” към МРРБ дава възможност за допълнително диверсифициране
дейността на Дружеството и ръст на приходите.
Енергийното обследване става все по-актуално като през 2012 г. се очаква многократно
увеличение на броя на обследванията. Доказателство за това са сключените от „Енерджи
Ефект” ЕАД осем договора с различни контрагенти в рамките на първото тримесечие на
2012 г.
На тази база очакванията за 2012 г. са ръст на приходите от над 15% спрямо 2011 г.
▪

„Енерджи Инвест” ЕАД: През 2012 г. предстои продължаване на работата по започнатите
проекти за вятърни електроцентрали, като паралелно ще бъде търсено създаване на
партньорски отношения за довършването на проектите или директна продажба на някои от
тях на трети лица (инвеститори). „Енерджи Инвест” ЕАД разполага с необходимото
финансиране за довършване на проектните дейности до етапа на пълната документална
обезпеченост за започването на строителство.
Въпреки промените в законодателството в сектора на възобновяемите енергийни
източници, част от които внасят допълнителни затруднения за стартирали проекти в процес
на развитие, инвеститорският интерес към сектора продължава да бъде значителен предвид
на потвърдения ангажимент на държавата към достигането на определен дял на енергията
от възобновяеми източници в общото енергийното потребление.
„Енерджи Инвест” ЕАД има добри перспективи за успешно завършване на започнатите
проекти за вятърни електроцентрали до края на 2015 г., когато законът предвижда да
започне постепенното отпадане на преференциите за инвеститорите във възобновяеми
енергийни източници;

▪

„Проджект Истейт” ЕООД: През 2012 г. компанията ще продължи развитието на
проекта си за соларен парк с планирана номинална мощност от 3 MWp на територията на
гр. Карлово. Към момента проектът е на фаза одобрен подробен устройствен план и
променено предназначение на половината площ от цялата предвидена за реализация на
инвестиционното намерение територия. Дружеството очаква да сключи Предварителен
договор за присъединяване с „ЕВН България” АД при условията на новия регулативен
режим, утвърден от Закона за енергията от възобновяеми източници. Пълна документална
готовност за изграждане на електроцентралата се очаква да бъде достигната до началото на
2013 г.

▪

„СЕП България” АД: Дружеството ще продължи да развива технологичната платформа за
извършване на мобилни разплащания, като през 2012 г. ще се работи по привличането на
нови партньори в нея. Също така ще бъдат доразработени и интегрирани допълнителни
функционалности, които да увеличат капацитета и да позволят по-ефективна работа на
системата, както и бързото и качествено предоставяне на нови услуги. Планира се и
добавяне на нови услуги към дейността по предоставяне на удостоверителни услуги.

▪

„Спиди Нет” АД: През 2012 г. мениджмънтът на дружеството планира да продължи
развитието на франчайзинговата програма и да преструктурира собствените на компанията
мрежи. Очаква се допълнително разширяване на гамата от предлагани услуги, което да
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доведе до повишение на приходите. В отговор на неблагоприятните икономически условия,
дружеството актуализира периодично краткосрочните си цели и се стреми да оптимизира
финансовата си структура.
▪

„Адванс Енерджи 1” ООД: Дружеството ще продължи дейността си по ЕСКО договори и
по договори за усвояване на средства по оперативни програми на Европейския съюз.

▪

„СЕП Сървис” ЕАД: През 2012 дружеството ще доразвие софтуерното и хардуерно
обезпечаване, необходимо за законосъобразното и качествено извършване на мобилни
разплащания. Предвижда се изграждане на нова и развитие на текущата терминална
инфраструктура чрез разширяване на мрежата от търговци, в обектите на които ще бъдат
разположени ПОС/ВПОС терминали за мобилни плащания.
Изключително важен фактор за развитието на пазара на мобилни платежни услуги е
създаването на достатъчна информираност у потенциалните потребители за нуждите, които
ще обслужват тези услуги. За целта ще бъде проведена мащабна кампания и активна
маркетингова и комуникационна политика, която да популяризира предлаганите платежни
услуги.

14. Информация за настъпилите промени през отчетния период в основните принципи за
управление на Групата:
През отчетния период не са настъпили промени в основните принципи за управление на Групата.
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от Групата в процеса на
изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление
на рискове:
Системата за вътрешен финансов контрол, възприета от Групата, е базирана на съблюдаването на
следните основни принципи:
Съответствие със законодателството, вътрешния правилник и подписаните договори;
Надеждност и всеобхватност на набираната и използвана финансова и оперативна
информация;
Ефикасност на дейностите по финансово-счетоводната отчетност;
Опазване на активите и вътрешната информация.
Системата за управление на финансовия риск е организирана и прилагана от консултанта на
Компанията-майка (виж т. 12). Контролът над нея се осъществява от Съвета на директорите.
Съществена нейна черта е изискването за двоен подпис при одобряването на разходи в дъщерните
предприятия над определен праг и/или изричното съгласие на Съвета на директорите на
Компанията-майка за реализирането на разходи в дъщерните предприятия над даден праг.
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16. Информация за промените в управителните и надзорните органи на дружествата от
Групата през отчетната финансова година:
-

Съгласно Устава на Дружеството, мандатът на членовете на СД е 5 (пет) годишен.

-

На 19.09.2011 г., Съветът на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД – дружествоедноличен собственик на капитала на „Енерджи Ефект” ЕАД, назначава Христо Георгиев
Томов за член на Съвета на директорите на „Енерджи Ефект” ЕАД. Освен това СД прави
промяна в начина на представителство на дружеството, като „Енeрджи Ефект” ЕАД ще
бъде представлявано пред трети лица от всеки двама от тримата членове на Съвета на
директорите само заедно. Повече информация за промяната е представена в прегледа на
резултатите от дейността на икономическата група на „Адванс Екуити Холдинг” АД в
Раздел 1, т. 1.

Промени в управителните органи на останалите дъщерни дружества през отчетния период не
са правени.

17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от
членовете на управителните и контролни органи за отчетната финансова година,
изплатени от Компанията-майка и нейните дъщерни дружества, независимо дали те са
били включени в разходите на Компанията-майка или произтичат от разпределение на
печалбата:
През отчетната финансова година Емитентът е изплатил следните възнаграждения на
членовете на Съвета на директорите (СД):
Борислав Витанов Петков – Председател на СД:

12 000.00 лв.

Венцеслав Стоянов Петров – Зам.-председател на СД и Изп. директор:

12 000.00 лв.

Боян Христов Иванчев – Член на СД

12 000.00 лв.

Членовете на СД на Емитента, които участват в управителните органи на дъщерните
дружества не са получавали възнаграждения от тях през отчетната финансова година.
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18. Информация за притежаваните от членовете на управителните и на контролните органи,
прокуристите и висшия ръководен състав акции на дружествата от Групата,
включително акциите, притежавани от всеки един от тях поотделно и като процент от
акциите от всеки клас, както и предоставени им дружествата опции върху техните ценни
книжа:

Име

Длъжност

Брой
притежавани
акции към
31.12.2011 г.

Дял от общия
брой издадени
акции на
Емитента

Венцеслав Стоянов Петров

Изпълнителен директор,

Ø

Ø

Член на Съвета на Директорите
Борислав Витанов Петков

Председател на Съвета на
Директорите

Ø

Ø

Боян Христов Иванчев

Член на Съвета на Директорите

Ø

Ø

Христо Михайлов Вълев

Директор за връзки с
инвеститорите до 23.01.2012

2 000

0.0056%

Гален Ангелов Терзийски

Директор за връзки с
инвеститорите от 23.01.2012

Ø

Ø

Компанията-майка не е предоставяла опции върху своите ценни книжа на членове на
управителните органи или на висшия ръководен състав. Членовете на управителните органи или
на висшия ръководен състав на Компанията-майка не притежават акции / дялове от дъщерните и
асоциирани дружества.
Членовете на Съвета на Директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД участват в управлението на
други дружества, както следва:
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Име

Длъжност

Фирма

Венцеслав Стоянов Петров

Председател на Управителен съвет

„Агро Тера Север” АД

Председател на Управителен съвет

„Енерджи Ефект” ЕАД

Председател на Управителен съвет

„Енерджи Инвест” ЕАД

Изпълнителен директор

„СЕП България” АД

Управител

„Карол Финанс” ЕООД

Председател на Съвета на
Директорите

„ИнтерСол” АД

Член на Съвета на директорите

„Спиди Нет” АД

Управител

„Адванс Енерджи 1“ ООД

Изпълнителен директор

„СЕП Сървис“ ЕАД

Член на Съвета на директорите

„Адванс Терафонд” АДСИЦ

Член на Съвета на
директорите,представител на
„Адванс Екуити Холдинг” АД

„СЕП България” АД

Член на Съвета на директорите

„Евро Финанс Консулт” АД

Член на Съвета на директорите

„Лазурит 94” АД

Член на Съвета на
директорите,представител на
„Адванс Екуити Холдинг” АД

„Енерджи Инвест” ЕАД

Борислав Витанов Петков
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Членове на управителни органи на дъщерни и асоциирани дружества, притежаващи акции / дялове
от тези дружества са следните лица:
Дял от
Брой
капитала на
притежавани
Дружество
Лице
Длъжност
дружеството
акции /
към
дялове
31.12.2011 г.
„Агро Тера Север” АД

Константин Ц. Кърлов

Изпълнителен
директор и Член на СД

„Енеси” АД

Павлин Р. Неделчев

„Енеси” АД

10 000

0.2%

Изпълнителен
директор и Член на СД

511

51.1%

Янко Ж. Дуков

Председател на СД

140

14%

„Спиди Нет” АД

Страхил С. Иванов

Изпълнителен
директор и Член на СД

50 000

25%

„Спиди Нет” АД

Валери М. Вълчев

Председател на СД

25 000

12%

„Спиди Нет” АД

Койчо П. Арнаудов

Зам.-председател на СД

25 000

12%

19. Информация за известните на Групата договорености (включително и след приключване
на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени
в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери:
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.
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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.
Към датата на съставяне на този отчет това право не е упражнявано от останалите акционери
на „Агро Тера Север” АД.
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания на дружествата от Групата в размер най-малко на 10
на сто от собствения им капитал:
(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 2012 г. има 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.
21. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за
кореспонденция:
На 23.01.2012 г., договорът на Директора за връзки с инвеститорите Христо Михайлов Вълев е
прекратен. Считано от 23.01.2012, Емитентът е назначил на трудов договор на длъжност
Директор за връзки с инвеститорите Гален Ангелов Терзийски. Адресът за кореспонденция с
Директора за връзки с инвеститорите е:
гр. София 1164, район „Лозенец”, ул. „Златовръх” №1
Тел. / Факс: (02) 4008 359 / 426; Е-mail: gterziysky@karoll.bg

IV. Промени в цената на акциите на Компанията-майка
През 2011 г. не е извършвана промяна на номиналната стойност на акциите на „Адванс Екуити
Холдинг” АД. Тя продължава да бъде 1 (един) лв. на акция.
За периода 04.01 – 30.12.2011 г. се наблюдава движение на дневната цена на затваряне в
рамките на интервала от 0.95 до 1.10 лв./акция. В началото и в края на периода цената на
затваряне е 1.00 лв./акция. Среднодневният обем изтъргувани акции за 2011 г. е приблизително
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8 070 на ден, като в преобладаващата част от търговските сесии (86%) той не надвишава 5 000
акции.

Източник: БФБ-София

Пазарна капитализация - BGN млн.

35.95

30.12.2011

Цена в началото на периода - BGN

1.00

04.01.2011

Цена в края на периода - BGN

1.00

30.12.2011

Максимум за периода - BGN

1.10

31.03.2011

Минимум за периода - BGN

0.95

13.07.2011

Процентна промяна за периода
Промяна в абсолютна стойност - BGN

0.00%
0.00

V. Анализ и разяснение на информацията по Приложение №11 към Наредба №2 на
Комисията за финансов надзор
Съгласно Решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” от 02.07.2007 г.,
на основание чл. 43, ал. 3, т. 10 от Устава на Дружеството, в периода 10.09 – 17.10.2007 г.
бе осъществено увеличение на капитала чрез емисия на 23 968 568 (двадесет и три милиона
деветстотин шестдесет и осем хиляди петстотин шестдесет и осем) броя обикновени
поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна
стойност 1.08 (един лев и осем ст.) всяка, и право на 1 (един) глас в Общото сьбрание на
акционерите на Дружеството. Така, основният капитал на дружеството бе увеличен до
35 945 592 лв., разпределени в 35 945 592 бр. акции с номинал от 1 лв. всяка. Целият размер
на капитала е заплатен с парични средства.
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През отчетния период „Адванс Екуити Холдинг” АД не е осъществявало обратни
изкупувания на акции.
Собственият капитал на дружеството към 31.12.2011 г. е в размер на 39 913 487.06 лв. и се
състои от:
35 945 592.00 лв. (35 945 592 бр. акции × 1 лв. номинал);

Основен капитал:
Резерви:

1 853 013.53 лв. (премиен резерв от емисия на ценни книжа);

Финансов резултат:

2 114 881.53 лв.

в т.ч., Натрупана печалба:

1 854 575.53 лв.

Текуща печалба:

260 305.70 лв.

Дружеството има издаден само един клас акции: обикновени поименни безналични
свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с
номинална стойност 1 (един) лв. всяка една.
Всяка обикновена поименна безналична акция, съгласно Устава на „Адванс Екуити
Холдинг” АД, Търговския закон и другите приложими нормативни актове дава следните
основни права:
•

право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всяка акция дава право на
един глас в Общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг” АД.
Съгласно Устава на дружеството, право на глас в Общото събрание имат акционери,
вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД най-малко 14 дни преди датата
на Общото събрание;

•

право на дивидент при разпределяне на печалбата. Правото на дивидент възниква
като конкретно право, след като Общото събрание на акционерите вземе решение за
разпределяне на дивиденти, съразмерно на притежаваните акции, ако дружеството е
реализирало печалба от дейността си, определена по реда, описан по-долу, при
условие че са спазени следните изисквания на ТЗ:

•

-

Ако според проверения и приет съгласно законовите изисквания финансов отчет за
съответната година чистата стойност на имуществото (разликата между стойността
на правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му), намалена с
дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане (ако има такива), е не по-малка от
сумата на капитала на дружеството и фонд „Резервен”;

-

Съгласно своя Устав дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите
на гласувания на Общото събрание дивидент в срок до 6 (шест) месеца, след датата
на годишното Общо събрание. Съгласно Устава на Дружеството право да получат
дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като
акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният
финансов отчет и решението за разпределение на печалбата.

право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на дружеството. Всяка акция
от „Адванс Екуити Холдинг”АД дава право на ликвидационен дял, съразмерен с
номиналната стойност на акцията. Правото на ликвидационен дял на акционерите е
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неотменимо и не може да бъде ограничавано. Правото на ликвидационен дял
възниква след прекратяване на дружеството, удовлетворяването (или
обезпечаването) на кредиторите на дружеството и изтичане на 6-месечен срок от
обнародване на поканата, отправена от ликвидаторите до кредиторите на
дружеството да предявят вземанията си. Съгласно Устава на дружеството с правото
на ликвидационен дял разполагат само лицата, вписани в регистрите на „Централен
депозитар” АД като акционери към момента на прекратяване на дружеството.
„Адванс Екуити Холдинг” АД се прекратява с решение на Общото събрание на
акционерите, прието само на основание, предвидено в Устава, както и в случаите,
предвидени в закон. Съгласно действащото законодателство, правото на
ликвидационен дял се погасява в петгодишен срок от прекратяването на
Дружеството.
Всяка акция дава на своя притежател и допълнителни права, както следва:
•

право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които
съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;

•

право на всеки акционер да участвува в управлението да избира, и да бъде избиран в
органите на управление;

•

право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с
писмените материали по обявения дневен ред на общото събрание на акционерите
по начин и на адрес, указан в поканата за Общото събрание;

Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, нито ограничения за
притежаването на ценни книжа или необходимост от получаването на одобрение от
Дружеството или друг акционер.
Съгласно Книгата на акционерите в „Адванс Екуити Холдинг” АД от 31.12.2011 г., лицата с над 5
на сто от гласовете на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството са:
„Карол Стандарт” ЕООД със 6 633 306 бр. акции, или 18.45% 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 2011 г. „Карол Стандарт” ЕООД е увеличило дела си в гласовете в ОСА на
Емитента спрямо края на 2010 г. от 17.46% на 18.45%.
Станимир Маринов Каролев, чрез собствеността си в други три дружества – „ФК Карол” АД,
„Карол Инвестмънт” ЕАД и „Неттелком“ ЕООД, притежава към 31.12.2011 г. още общо
688 600 бр. акции, или 1.92% от капитала на Дружеството;
- Пенсионни фондове, управлявани от ПОК „Доверие” АД, с общо 3 008 500 бр. акции, или
8.349% от капитала на Дружеството, както следва:
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Универсален пенсионен фонд „Доверие”

2 357 500 бр. акции

Професионален пенсионен фонд „Доверие”

401 000 бр. акции

Доброволен пенсионен фонд „Доверие”

250 000 бр. акции

Към края на 2011 г. дяловете на тези пенсионни фондове в ОСА на Емитента бележат ръст
спрямо на 2010 г. с 0.28%.
Към края на 2011 г. делът на „Интерсервиз Узунови” АД, който е в размер на 5.001% от ОСА
на Емитента или 1 797 500 акции, не бележи промяна спрямо края на 2010 г.
- Пенсионни фондове, управлявани от ПОД „Алианц България“ АД, с общо 2 113 602 бр.
акции, или 5.88% от капитала на Дружеството, както следва:
Доброволен пенсионен фонд „Алианц България“

699 742 бр. акции

Задължителен универсален пенсионен фонд „Алианц България“

1 413 860 бр. акции

Към края на 2011 г. дяловете на двата пенсионни фонда „Алианц“ в ОСА на Емитента бележи
ръст от 3.53% спрямо края на 2010 г.
На Дружеството не е известно наличието на споразумения между акционери, които могат
да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
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Изпълнителен директор, „Адванс Екуити Холдинг” АД

Одиторският доклад по Годишния финансов отчет на „Адванс Екуити
Холдинг” АД на консолидирана база за 2011 г. е в процес на
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„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2011
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Бележки

АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Инвестиционни имоти
Нематериални активи
Търговска репутация
Инвестиции в асоцииирани предприятия
Активи по отсрочени данъци
Други нетекущи активи
Общо нетекущи активи
Текущи активи
Материални запаси
Вземания от свързани предприятия
Активи,държани за продажба
Вземания от клиенти и доставчици
Други текущи вземания
Финансови активи
Предплатени суми
Парични средства
Блокирани парични средства по банкови гаранции
Общо текущи активи
ОБЩО АКТИВИ
ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
Задължения по получени лизинги и заеми
Приходи за бъдещи периоди
Финансирания
Пасиви по отсрочени данъци
Общо нетекущи пасиви
Текущи пасиви
Задължения по получени лизинги и заеми
Задължения по облигационни заеми
Текуща част от нетекущите задължения
Текущи задължения
Провизии
Приходи за бъдещи периоди
Финансирания
Общо текущи пасиви
ОБЩО ПАСИВИ

8
9
5,10
6
11

12
30
13
14
15
16

17
18

17
17
17
19,21
20
18

Към 31
декември 2011

Към 31
декември 2010 преизчислен

Към 31
декември 2009 преизчислен

28 790
128
9 183
970
34
426
1 230
40 761

29 666
199
10 310
970
34
497
545
42 221

29 131
199
10 233
970
34
562
795
41 924

4 240
45
2 837
1 757
150
2 312
692
12 033
52 794

4 409
142
879
2 281
1 760
111
172
227
9 981
52 201

3 721
371
2 749
1 735
126
123
334
9 159
51 083

4 425
10
1 096
344
5 875

5 510
1 436
179
7 125

7 665
859
260
8 784

3 388
2 934
3 623
5 509
99
25
340
15 918
21 793

1 769
4 077
5 539
75
373
11 833
18 958

324
3 810
3 360
224
25
146
7 889
16 673

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2011
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

КАПИТАЛ
Основен капитал
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа
Преоценъчен резерв
Други резерви
(Непокрита загуба)/неразпределена печалба
Текуща загуба
Общо собствен капитал

22
22
22
22

35 946
1 853
1 306
915
(7 561)
(1 860)
30 599

35 946
1 853
1 000
918
(5 383)
(2 156)
32 178

35 946
1 853
783
(2 347)
(2 942)
33 293

Малцинствено участие
Собствен капитал,пасив и малцинствено участие

402
52 794

1 065
52 201

1 117
51 083

Капитал принадлежащ на собствениците на
Компанията-майка
Малцинствено участие
Общо капитал

30 599
402
31 001

32 178
1 065
33 243

33 293
1 117
34 410

Консолидираният финансов отчет е одобрен на 27 април 2012 г. от Съвета на директорите и е подписан от името на
"Адванс Екуити Холдинг" АД от:
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Stoyanov
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__________________
Петя Станишева
Главен счетоводител

Приложените бележки са неделима част от този консолидиран финансов отчет.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Годината,
приключваща на
31.12.2011

Годината,
приключваща на
31.12.2010преизчислен

24 787
(22 707)

15 174
(13 541)

2 080

1 633

1 719
(3 959)
(115)
11
549
914
(2 607)
(32)
(810)
(2 250)
(99)

1 914
(1 530)
(274)
(37)

Загуба за периода

(2 349)

(2 567)

в т.ч.принадлежащ на:
Акционери на компанията-майка
Малцинствено участие

(1 860)
(489)

(2 156)
(411)

(0.05)

(0.06)

Бележки

Приходи от продажби
Себестойност на реализираните продажби

23
24

Брутна печалба/загуба
Приходи от финансиране
Разходи за основна дейност
Разходи за спомагателна дейност
Печалба/загуба от продажба на активи
Печалба от продажба на инвестиции
Други приходи
Административни разходи

18
25
25

26

Други разходи
Финансови приходи и разходи нетно
Дял от печалбата на асоциирани предприятия
Финансов резултат преди данъци
Разход на данък

Загуба на акция (в лева)

27

28

29

41
(3 488)
(713)
(2 454)
(113)

Консолидираният финансов отчет е одобрен на 27 април 2012 г. от Съвета на директорите и е подписан от
името на "Адванс Екуити Холдинг" АД от:
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Петя Станишева
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Приложените бележки са неделима част от този консолидиран финансов отчет.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Основен
капитал

Салдо към 01.01.2009 г.
Текуща загуба

Други
резерви

Финансов
резултат

35 946

1 853

783

(2 342)

36 240

1 888

38 128

-

-

-

(4 813)

(4 813)

(1 345)

(6 158)

1 851

1 851

574

2 425

300

300

-

300

(266)

(266)

-

(266)

(19)

(19)

(5 289)

33 293

1 117

34 410

(2 427)

(2 427)

(695)

(3 122)

245

245

143

388

(68)

(68)

(26)

(94)

1 000

1 000

658

1 658

132

132

(132)

3

3

35 946

1 853

783

Текуща загуба
Корекция от преизчисление на
амортизации
Корекция от признаване на текущ
разход, отчетен като разход за
придобиване на ДМА
Резерв от последващи оценки на
активи
Корекция в резултат на увеличение
на дял в дъщерно дружество
Други изменения
Преизчислено салдо към
01.01.2011 г.

35 946

1 853

1 918

Корекция в резултат на увеличение
на дял в дъщерно дружество
Резерв от последващи оценки на
активи
Отписване на част от преоценъчен
резерв
Други изменения

35 946

1 853

Общо
капитал

(19)

3

(7 539)

32 178

1 065

33 243

(1 860)

(1 860)

(489)

(2 349)

101

101

(101)

-

316

316

(111)
(3)

(22)

(111)
(25)

(65)
(8)

(176)
(33)

2 221

(9 421)

30 599

402

31 001

Текуща печалба/загуба

Салдо към 31.12.2011 г.

Малцинствено
участие

Премийн
и резерви

Корекция от преизчисление на
амортизации
Корекции свързани с отсрочен данък
Увеличаване на загуба в резултат на
прехвърляне на приходи от
финансиране в предходен период
Други корекции
Преизчислено салдо към
01.01.2010

Капитал,
принадле
жащ на
компания
та майка

316

Консолидираният финансов отчет е одобрен на 27 април 2012 г от Съвета на директорите и е подписан от
името на "Адванс Екуити Холдинг" АД от:
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„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Годината,
приключваща на
31.12.2011

Годината,
приключваща на
31.12.2010

26 500
(26 556)
(2 720)

15 995
(12 998)
(2 758)

370
(111)
36

26
(69)
1

(143)
(8)
607
(2 025)

(145)
(2)
1 989
2 039

(1 431)
4
430
882
43
1 267
(23)
1 172

(883)
68
(85)
270
59
(27)
(598)

2 933
6 846
(5 276)
(1 041)

3 093
(3 203)
(1 174)

(508)
(16)
2 938
2 085
227

(227)
(33)
(1 544)
(103)
330

2 312

227

2 312

227

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания, свързани с възнаграждения
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху
печалбата)
Платени корпоративни данъци върху печалбата
Получени лихви
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за
оборотни средства
Курсови разлики
Други постъпления /плащания от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност:
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи
Постъпления от продажба на дълготрайни активи
Предоставени заеми
Възстановени (платени) предоставени заеми
Получени лихви по предоставени заеми
Постъпления от продажба на инвестиции
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност
Нетен поток от инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от емитиране на ценни книжа
Постъпления от заеми
Платени заеми
Платени задължения по лизингови договори
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение
Изплатени дивиденти
Други постъпления/ плащания от финансова дейност
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

Консолидираният финансов отчет е одобрен на 27 април 2012 г. от Съвета на директорите и е подписан от
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„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено нещо друго

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Консолидираният финансов отчет на „Адванс Екуити Холдинг” АД и дъщерните дружества
(„Групата”) за годината, приключваща на 31 декември 2011 г., е одобрен за издаване съгласно решение
на Съвета на Директорите от 27 април 2012 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД („Дружеството”,
„компанията-майка”) е публично дружество с ограничена отговорност със седалище гр.София,
бул.”Христо Ботев” № 57, чиито книжа са регистрирани за търговия на Българска фондова борсаСофия.
Групата има Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) членове, чийто мандат на управление
е 5 (пет) години. Съветът на директорите отговаря за прилагането на инвестиционната политика на
Групата, наблюдението и контрола над реализираните инвестиции.
Основните дейности на Групата са оповестени в бележка 7.
1.2. Инвестиционна политика на Групата
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.
Посочената целева минимална вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията във всеки от
проектите (20%) не следва да се възприема като гарантирана доходност за акционерите на Групата.
При непостигането й за някоя (или всички) от направените инвестиции в рамките на възприетия поширок инвестиционен хоризонт – между 3 и 7 години за всяко от дъщерните/асоциираните дружества,
се търси реализирането на по-ниска възвращаемост. Запазването целостта на инвестираната сума е
неотменим приоритет в управлението на финансовия ресурс на Групата.
Ефектите на икономическата криза – както непосредствени, така и предстоящи в средносрочен
времеви план, имат негативно въздействие върху възможностите за реализиране на висока доходност
от направените инвестиции на Групата.
„Адванс Екуити Холдинг” АД не предвижда придобиване на нови дружества. Усилията са
концентрирани в управлението и финансирането на съществуващите дъщерни дружества. Възможни
са продажби на дялови (акционерни) участия и/или активи от дъщерни дружества с оглед осигуряване
на необходима ликвидност или възползване от налични благоприятни условия за реализиране на
успешни изходи от инвестиции.
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.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено нещо друго

Промени в МСФО
Стандарти и разяснения влезли в сила в текущия отчетен период
Следните изменения към съществуващи стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС са влезли в
сила за текущия отчетен период:
•

•
•

•

•

•

Изменения на МСС 24 Оповестяване на свързани лица – опростяване на изискванията за
оповестяване на дружества с държавно участие и изясняване на определението за свързани лица,
приети от ЕС на 19 юли 2010 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1
януари 2011),
Изменения на МСС 32 Финансови инструменти: Представяне – отчитане на издадени права,
приети от ЕС на 23 декември 2009 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след
1 февруари 2010),
Изменения на МСФО 1 Прилагане за първи път на МСФО – Ограничени условия за освобождаване
от изискванията на МСФО 7 за оповестяване на сравнителна информация от дружествата,
прилагащи за първи път МСФО, приети от ЕС на 30 юни 2010 (в сила за годишни финансови
периоди, започващи на или след 1 юли 2010)
Изменения на различни стандарти и разяснения Подобрения на МСФО (2010), произтичащи от
годишния проект за подобрения на МСФО, публикуван на 6 май 2010 (МСФО 1, МСФО 3, МСФО
7, МСС 1, МСС 27, МСС 34, КРМСФО 13) основно с цел отстраняване на противоречия и
изясняване на формулировката, приети от ЕС на 18 февруари 2011 (измененията са приложими за
годишни финансови периоди, започващи на или след 1 юли 2010 или 1 януари 2011 в зависимост
от съответния стандарт или разяснение)
Изменения на КРМСФО 14 МСС 19 - Ограничението на актив по дефинирани доходи, минимални
изисквания за финансиране и тяхното взаимодействие – Предплащане на минимално изискване за
финансиране, приети от ЕС на 19 юли 2010 (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1
януари 2011 година),

КРМСФО 19 Погасяване на финансови задължения чрез капиталови инструменти, приет
от ЕС на 23 юли 2010 (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1
юли 2010).

Приемането на тези изменения към съществуващи стандарти не е довело до промени в счетоводната политика на
Дружеството.

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:
•

2.

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).
БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
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2.1.

База за изготвяне на финансовите отчети (продължение)

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

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).
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2.1.

База за изготвяне на финансовите отчети (продължение)

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.
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.
Според преценката на Дружеството, прилагането на отчитане на хеджирането за портфейли от
финансови активи и пасиви съгласно МСС 39: Финансови инструменти: Признаване и оценяване, няма
да окаже съществен ефект върху финансовия отчет, ако се приложи към отчетната дата.
Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен при спазване на конвенцията за историческа
цена, с изключение на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалба или загуба,
които се оценяват по справедлива стойност. Другите финансови активи и пасиви и нефинансовите
активи и пасиви са отчетени по амортизирана или историческа стойност.
Разходите и приходите на Групата се начисляват съгласно принципа за текущо начисляване.
Консолидираният отчет за паричните потоци е изготвен на база на прекия метод.
2.2. Функционална валута и валута на представяне
Групата води своята отчетност и подготвя консолидирани финансови отчети в националната валута на
Р. България – българския лев. От 1 януари 1999 г., българският лев е фиксиран към еврото в разменно
съотношение от BGN 1.95583 = EUR 1. Сумите в този финансовия отчет са в хиляди български лева
(хил. лв.).
2.3. База за консолидация
База за консолидация от 1 януари 2011 г.
Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на компанията-майка и нейните
дъщерни дружества, изготвени към 31 декември 2011 г.
Дъщерните дружества се консолидират напълно от датата на придобиване, представляваща датата, на
която Групата придобива контрол и продължават да се консолидират до датата, на която Групата губи
контрол. Финансовите отчети на дъщерните дружества се изготвят за същия отчетен период, както
този на компанията-майка като се прилагат еднакви счетоводни политики. Всички вътрешногрупови
салда, приходи и разходи, както и нереализирани печалби и загуби, които са в резултат на
вътрешногрупови сделки се елиминират изцяло.
Промяна в участието в дъщерно дружество без промяна в контрола се отчита като сделка между
акционерите на дружеството, т.е. като сделка със собствен капитал.
Загубите се отнасят към малцинственото участие, дори това да доведе до дебитно салдо.
Ако Групата загуби контрол върху дадено дъщерно дружество, тя:
- отписва активите (включително репутацията) и пасивите на дъщерното дружество;
- отписва балансовата стойност на каквото и да било неконтролиращо участие;
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2.3. База за консолидация (продължение)
-

отписва кумулативните разлики от превръщане в друга валута, отразени в собствения капитал;
признава справедливата стойност на полученото възнаграждение;
признава справедливата стойност на каквато и да било запазена инвестиция;
признава всеки излишък или дефицит в печалбата или загубата;
рекласифицира дела на компанията-майка от компонентите, по-рано признати в другите
всеобхватни доходи, в печалбата или загубата.

База за консолидация преди 1 януари 2011 г.
В сравнение с посочените по-горе изисквания, които са били приложени проспективно, са валидни
следните различия:
-

При загуба на контрол, Групата отчита задържаната инвестиция по пропорционалния си дял в
нетните активи към датата, на която е загубен контролът;
Малцинствените участия представляват дела от печалбата или загубата и нетните активи,
които не се притежават от Групата и са представени отделно в консолидирания отчет за
всеобхватния доход, а в консолидирания отчет за финансовото състояние са представени в
собствения капитал, но отделно от собствения капитал на акционерите на компанията-майка.
Придобитите малцинствени участия се отчитат като се използва методът на разширяване на
компанията-майка, при който разликата между цената на придобиване и балансовата стойност
на дела на придобитите нетни активи се признава като репутация.

3. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
3.1. Бизнес комбинации и репутация
Бизнес комбинации от 1 януари 2011 г.
Бизнес комбинациите се отчитат счетоводно като се прилага метода на придобиването. Цената на
придобиването се определя като общата стойност на преведеното възнаграждение, оценено по
справедливата стойност на датата на придобиването, и сумата на каквото и да било неконтролиращо
участие в придобиваното предприятие. За всяка бизнес комбинация придобиващото предприятие
оценява неконтролиращото участие в придобиваното предприятие по справедлива стойност или по
пропорционалния дял от разграничимите нетни активи на придобиваното предприятие. Разходите по
придобиването се отчитат като разход.
Когато Групата придобива бизнес, тя оценява поеманите финансови активи и пасиви за
пропорционално класифициране и определяне в съответствие с договорните условия, икономическите
обстоятелства и съответните условия на датата на придобиването. Това включва отделянето на
внедрените деривативи от основните договори от придобиваното предприятие.
Ако дадена бизнес комбинация се реализира на етапи, справедливата стойност на датата на
придобиването на по-рано притежаваните от придобиващото предприятие участия в собствения
капитал се преоценяват по справедлива стойност към датата на придобиването в печалбата и загубата.
Каквото и да било условно възнаграждение, което следва да бъде прехвърлено от придобиващото
предприятие, ще се признае по справедлива стойност на датата на придобиването. Последващите
промени в справедливата стойност на условното възнаграждение, които се считат за актив или пасив,
ще се признаят в съответствие с МСС 39 или в печалбата или загубата, или като промяна в другите
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всеобхватни доходи. Ако условното възнаграждение се класифицира като собствен капитал, то не
следва да бъде преоценявано докато не бъде уредено в собствения капитал окончателно.
Репутацията първоначално се оценява по цена на придобиване, която представлява превишението на
преведеното възнаграждение, над придобитите от Групата разграничими нетни активи или поети
пасиви. Ако възнаграждението е по-ниско от справедливата стойност на нетните активи на
придобитото дъщерно дружество, разликата се признава в печалбата или загубата.
След първоначалното признаване, репутацията се оценява по цена на придобиване, намалена с каквито
и да било натрупани загуби от обезценка. За целите на тестовете за обезценка, от датата на
придобиването придобитата в бизнес комбинация репутация, се разпределя върху всеки обект,
генериращ парични потоци на Групата, който се очаква да извлече ползи от комбинацията, независимо
от това дали към тези обекти се приписват други активи или пасиви на придобиваното предприятие.
Когато репутацията формира част от обект, генериращ парични потоци, и част от дейността в този
обект бъде освободена, свързаната освободената дейност репутация се включва в балансовата й
стойност при определяне на печалбата или загубата от освобождаването на дейността. Освободената
при такива обстоятелства репутация се оценява въз основа на относителните стойности на
освободената дейност и частта от запазения обект, генериращ парични потоци.
3.2. Инвестиция в асоциирано предприятие
Инвестицията на Групата в нейното асоциирано предприятие е отчетена счетоводно като е използван
методът на собствения капитал. Асоциираното предприятие е предприятие, в което Групата има
значително влияние.
По метода на собствения капитал инвестицията в асоциирано предприятие се отчита в консолидирания
отчет за финансовото състояние по цена на придобиване плюс промените след придобиването в дела
на Групата в нетните активи на асоциираното предприятие.
В консолидирания отчет за за всеобхватния доход се отразява делът в резултатите от дейността на
асоциираното предприятие. Делът от печалбата или загубата на асоциираното предприятие е показан
на лицевата страна на консолидирания отчет за всеобхватния доход. Това е резултатът, полагащ се на
собствениците на капитала и следователно е резултатът след данъци.
Финансовите отчети на асоциираното предприятие се изготвят за същия отчетен период, както тези на
компанията-майка.
След прилагане на метода на собствения капитал, Групата определя дали е необходимо да признае
допълнителна загуба от обезценка за инвестицията в асоциирани предприятия. В края на всеки отчетен
период, Групата определя дали съществуват обективни доказателства, че инвестицията в асоциирано
предприятие е обезценена. Ако това е така, Групата изчислява сумата на обезценка като разликата
между възстановимата стойност на асоциираното предприятие и балансовата стойност и признава тази
сума в консолидирания отчет за всеобхватния доход.
При загуба на значително влияние върху асоциираното предприятие, Групата оценява и признава
оставащата инвестиция по нейната справедлива стойност. Всяка разлика между балансовата стойност
на асоциираното предприятие при загуба на значително влияние и справедливата стойност на
запазената инвестиция и постъпленията от освобождаването се признава в печалбата или загубата.

3.3. Нетекущи активи държани за продажба и преустановени дейности
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Нетекущи активи и групи, подлежащи на освобождаване, класифицирани като държани за продажба
се оценяват по по-ниската от балансовата стойност и справедливата стойност, намалена с разходите за
продажбата. Тези активи и групи се класифицират като държани за продажба, ако техните балансови
стойности ще бъдат възстановени по-скоро чрез сделка за продажба, отколкото чрез продължаваща
употреба. Това условие се счита за удовлетворено единствено, когато продажбата е много вероятна и
активът или групата подлежаща на освобождаване е на разположение за незабавна продажба в
настоящото си състояние. Ръководството трябва да е поело ангажимент за продажбата, която трябва да
се очаква да отговори на изискванията за признаване като приключена продажба в рамките на една
година от датата на класификацията
3.4. Признаване на приходи
Приходите се признават до степента, в която е вероятно икономически ползи да бъдат получени от
Групата и сумата може да бъде надеждно оценена. Приходите се оценяват по справедливата стойност
на полученото възнаграждение, като се изключат отстъпки, рабати и други данъци върху продажбите
или мита. Групата оценява договореностите си за приходи съгласно специфични критерии, за да
определи дали действа като принципал или агент. Тя е достигнала до заключение, че действа като
принципал във всички такива договорености. Преди да бъде признат приход, следните критерии
трябва да бъдат удовлетворени:
Продажба на стоки
Приходите от продажба на стоки се признават, когато съществените рискове и ползи от собствеността
върху стоките са прехвърлени на купувача, което обичайно става в момента на тяхната доставка.

Предоставяне на услуги
Приходите от предоставянето на услуги се признават на база етапа на завършеност. Етапът на
завършеност на сделката се определя на база частта от направените разходи от общия размер на
разходите, които се очаква да бъдат извършени с изпълнението на услугата. Когато резултатът не
може да бъде надеждно оценен, приходът се признава само доколкото извършените разходи подлежат
на възстановяване.
Приходи от лихви
Приходите от лихви се признават текущо в консолидирания отчет за всеобхватния доход, в момента на
тяхното възникване, пропорционално на времевата база, чрез метода на ефективния доход от актива.
Реализираните лихви от депозити се отчитат в консолидирания отчет за паричните потоци като
„Получени лихви”.
Дивиденти
Дивидентите се признават, когато бъде установено правото на Групата да получи такова плащане.
3.5.

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,
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деноминирани в чуждестранни валути, се преизчисляват в лева към датата на съставяне на
консолидирания отчет за финансово състояние по заключителния курс на БНБ. Печалбите и загубите в
резултат на курсови разлики и търговия с валута са отчетени в консолидирания отчет за всеобхватния
доход в периода на тяхното възникване. Движението на всички други валути спрямо лева отразява
движението на същите валути спрямо еврото на международните пазари.
3.6. Финансови инструменти
Групата класифицира като финансови инструменти всички договори, които пораждат финансов актив
за дадено предприятие и финансов пасив или инструмент на собствения капитал за друго предприятие.
Финансовите активи и финансовите пасиви, посочени в отчета за финансовото състояние, включват
следните категории: парични средства и еквиваленти, финансови активи, отчетени по справедлива
стойност в печалбата или загубата, кредити и вземания, финансови пасиви, оценени по амортизирана
стойност.
Първоначално признаване и последваща оценка
Дружеството признава финансов актив или финансов пасив в отчета за финансовото състояние, когато
и само когато предприятието става страна по договорните условия на инструмента.
Счетоводната политика за оценяване на категориите финансови активи и пасиви е както следва:
Позиция
Парични средства
Финансови активи, отчетени
по справедлива стойност в
печалбата или загубата
Търговски и други вземания
Заеми, предоставени на
свързани предприятия
Търговски задължения
Получени депозити

Класифицирана като
Парични средства
Финансови активи, отчетени
по справедлива стойност в
печалбата или загубата
Кредити и вземания, възникнали
първоначално при Групата
Кредити и вземания, възникнали
първоначално при Групата
Финансови пасиви, други освен за
търгуване
Финансови пасиви

Принцип на оценяване
Справедлива стойност

Справедлива стойност
Амортизирана стойност по метода
на ефективния лихвен процент
Амортизирана стойност по метода
на ефективния лихвен процент
Очаквана стойност на уреждане на
задължение
Амортизирана стойност

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 2011 г. ефективният лихвен процент по дългосрочните заеми, получените депозити и
кредитите и вземанията е равен на номиналния лихвен процент.
Обезценка на активи
Един актив е обезценен, когато балансовата му стойност надвишава неговата възстановима стойност.
Групата извършва преглед за обезценка на активите, различни от репутацията най-малко веднъж в
края на отчетния период във връзка със съставянето на годишния консолидиран финансов отчет. В
случай на такива индикации, Групата изчислява възстановимата стойност на актива.
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При преценка за съществуването на индикации за обезценка на даден актив, Групата взема предвид
минимум следните признаци:
•

•

външни източници на информация:
− през отчетния период пазарната стойност на актива е намаляла значително повече,
отколкото би могло да се очаква като резултат от изминалото време или нормалната
употреба;
− през периода са настъпили или в близко бъдеще ще настъпят значителни промени с
негативен ефект върху Групата, свързани с технологичната, пазарната, икономическата
или правната среда, в която предприятието оперира, или с пазара, за който е
предназначен активът;
− пазарните лихвени проценти или други пазарни норми на възвръщаемост на
инвестициите са нараснали през отчетния период и е вероятно тези увеличения да
окажат влияние върху дисконтовия процент, използван при изчисляване на стойността
в употреба на актива и да намалят значително възстановимата стойност на актива;
− балансовата сума на нетните активи на Групата е по-висока от неговата пазарна
капитализация.
вътрешни източници на информация:
− има данни за морално изхабяване или физическо увреждане на актива;
− през отчетния период са настъпили или в близко бъдеще се очаква да настъпят
значителни промени с обратен ефект върху Групата, в обема или начина на настоящото
или бъдещото използване на актива;
− има данни от вътрешнофирмената отчетност, които показват, че икономическата изгода
от ползването на актива е или се очаква да бъде по-ниска от очакваната.

При определяне на необходимостта от обезценка на актива Групата прилага принципа за
същественост.
Загуба от обезценка се признава когато балансовата стойност на актива е по-висока от неговата
възстановима стойност като разликата между двете се признава в печалбата или загубата в отчета за
всеобхватния доход, освен ако активът се отчита по преоценена стойност.
Групата извършва преглед за обезценка на репутацията веднъж годишно (към 31 декември) и когато
събития или промени в обстоятелствата дават индикации, че тя може да бъде обезценена.
Репутацията се преглежда за обезценка като се определя възстановимата стойност на обекта,
генериращ парични потоци (или група обекти, генериращи парични потоци), към който тя е
разпределена. Когато възстановимата стойност на обекта, генериращ парични потоци е по-ниска от
балансовата му стойност, се признава загуба от обезценка. Загубата от обезценка не подлежи на
възстановяване в бъдещи периоди.
3.7. 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 по-малко месеца.
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Текущ данък върху доходите
Данъкът, който текущо трябва да бъде платен, се изчислява на база на облагаемата печалба за
годината. Облагаемата (данъчната) печалба се различава от печалбата, посочена в консолидирания
отчет за всеобхватния доход, тъй като тя изключва елементи, които не подлежат на облагане или
приспадане. Задължението на Групата по текущия данък се изчисляват по данъчната ставка, която е в
сила към датата на съставянето на консолидирания отчет за финансовото състояние.
Отсрочени данъци
Отсрочените данъци се признават върху разликите между балансовите стойности на активите и
пасивите в консолидирания финансов отчет и съответстващата им данъчна база, използвана за
изчисляване на облагаемата печалба. Отчитат 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
приспадащи се 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 данъчни активи се преразглежда към всяка дата на съставяне на
консолидирания отчет за финансовото състояние. 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 отчета за
финансовото състояние. Измерването на отсрочените данъчни активи и пасиви отразява данъчните
последствия, които биха настъпили от начина, по който Групата очаква, към отчетната дата, да
възстанови или уреди балансовата стойност на своите активи и пасиви.
3.9. Безвъзмездни средства, предоставени от държавата (финансирания)
Финансиранията се признават, когато съществува разумна сигурност, че финансирането ще бъде
получено и че всички свързани с него условия ще бъдат изпълнени. Когато финансирането е свързано
с разходна позиция, то се признава като приход за периодите, необходими за съпоставяне на
финансирането на систематична база с разходите, които то е предвидено да компенсира. Когато
финансирането е свързано с актив, то се представя като приход за бъдещ период и се включва в
доходите на равни суми за очаквания срок на полезен живот на свързания с него актив, компенсирайки
разходите за амортизация на съответния актив.
3.10. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Имотите, машините, съоръженията и оборудването се отчитат в консолидирания отчет за финансовото
състояние по цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка, ако
има такива.
3. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
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Амортизациите се изчисляват по линейния метод на база на следните годишни амортизационни
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норми:
Сгради и конструкции
Земеделска техника
Соларни панели
Вятърни генератори
Машини и съоръжения
Товарни автомобили
Леки автомобили
Други ДМА
Софтуер и хардуер
Права върху собственост

4%
10%
4%
22%
10%
20%
20%
15%
50%
2%

В края на всяка финансова година се извършва преглед на остатъчните стойности, полезния живот и
прилаганите методи на амортизация на активите и последните се ревизират, ако е уместно. Промените
се прилагат проспективно, т.е. за бъдещи периоди, освен в случаите когато се открие допусната
съществена счетоводна грешка, свързана с амортизациите на активите. В такъв случай предходните
периоди се преизчисляват така, все едно грешката не е била допусната.
3.11. Нематериални активи
Програмни продукти в процес на изграждане
Разходи за разработване, които са директно свързани с проектирането и тестването на разграничим и
уникален програмен продукт, контролиран от Групата, се признават като нематериален актив, когато
са спазени следните условия:
•
•

технически е възможно програмният продукт да бъде завършен и готов за употреба;
ръководството възнамерява да завърши програмния продукт и да го използва с цел
реализиране на приходи;
• има възможност програмният продукт да бъде използван или продаден;
• може да бъде демонстрирано как програмният продукт ще генерира вероятни бъдещи
икономически ползи;
• да се разполага с адекватни технически, финансови и други ресурси, необходими за да бъде
завършена разработката и за да може програмният продукт да влезе в употреба или да бъде
продаден; и
• разходите, направени за разработването на програмния продукт, могат да бъдат надеждно
оценени.
Изградените нематериални активи се амортизират по линейния метод 15% годишна
амортизационна норма
Софтуер
Софтуерът включва стандартни програмни продукти и се признава първоначално по цена на
придобиване. Последващото оценяване е по отчетна стойност, намалена с натрупаната амортизация и
евентуални загуби от обезценка.
Софтуерът се амортизира по линейния метод на база 25% годишна амортизационна норма.
3. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
3.12. Материални запаси
Материалните запаси се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализируема стойност.
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Разходът се определя по метода “средно претеглена стойност”.
Нетната реализируема стойност е равна на очакваната продажната цена, при нормално протичане на
дейността, намалена с пряко свързаните с продажбата разходи.
Незавършено производство
Разходите за земеделските култури се отчитат като незавършено производство към края на всеки
отчетен период, поради спецификата на дейността, където стопанската година обхваща два отчетни
периода, а именно започва на 1 октомври и завършва на 30 септември на следващия отчетен период.
Себестойността на незавършеното производство се установява на базата на основните производствени
разходи, а именно разходи за материали, външни услуги, заплати и социални осигуровки,
амортизации, застраховки, тъй като към края на отчетния период справедливата стойност на
биологичните активи не може да бъде надеждно определена.
Продукция
Себестойността на произведената продукция се формира на база на преките производствени разходи,
като се отчита в края на всеки отчетен период.
Земеделската продукция се признава по справедлива стойност към момента на прибиране на
реколтата, намалена с предполагаемите разходи за продажба. Това е себестойността на материалните
запаси към тази дата.
След прибирането на реколтата, земеделската продукция се оценява по по-ниската от себестойността и
нетната реализируема стойност.
Нетната реализуема стойност се определя на база цени на активен пазар.
Към края на отчетния период се определя нетната реализуема стойност на останалата налична
продукция по борсови цени и се извършва обезценка на продукцията, ако е необходимо.
3.13. Лизинги
Определянето дали дадено споразумение представлява или съдържа лизинг се базира на същността на
споразумението в неговото начало и изисква оценка относно това дали изпълнението на
споразумението зависи от използването на конкретен актив или активи и дали споразумението
прехвърля правото за използване на актива.
Групата като лизингополучател
Финансовите лизинги, които прехвърлят към Групата в значителна степен всички рискове и ползи,
свързани със собствеността върху наетия актив, се капитализират в началото на лизинга по
справедливата стойност на наетото имущество или, ако е по-ниска, по сегашната стойност на
минималните лизингови плащания. Лизинговите плащания се разпределят между финансовите
разходи и намалението на задължението по лизинга така, че да се получи постоянен лихвен процент
3. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА (ПРОДЪЛЖЕНИЕ)
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върху оставащото салдо на задължението. Финансовите разходи се признават директно в отчета за
всеобхватния доход.
Активите, придобити при условията на финансови лизинг, се амортизират за срока на полезния живот
на актива, но не по-малко от срока на лизинговия договор. Ако обаче няма разумна степен на
сигурност, че Групата ще придобие собствеността върху тях до края на срока на лизинговия договор,
активите се амортизират през по-краткия от двата срока - срока на полезния живот на актива или срока
на лизинговия договор.
Лизинговите плащанията по договори за оперативен лизинг се признават като разход в отчета за
всеобхватния доход на база линейния метод за срока на лизинговия договор.
3.14. Отчитане на счетоводни грешки и прекласификации
В съответствие с МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и
грешки, Групата коригира с обратна сила съществените грешки от предходни периоди в първия
комплект консолидирани финансови отчети, утвърдени за издаване, след като са открити грешките,
чрез:
а) преизчисляване на сравнителните суми за представения предходен период, в който е възникнала
грешка; или
б) в случай, че грешката е възникнала преди най-ранно представения предходен период,
преизчисляване на началното салдо на активите, пасивите и капитала за най-ранно представения
период.
4. СЪЩЕСТВЕНИ
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

СЧЕТОВОДНИ

ПРЕЦЕНКИ,

ПРИБЛИЗИТЕЛНИ

ОЦЕНКИ

И

Изготвянето на консолидирания финансов отчет изисква от ръководството да прави оценки и
предположения, които влияят върху балансовата стойност на активите и пасивите към датата на отчета
за финансовото състояние 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 консолидирания финансов отчет, бъдещите действителни резултати може да се различават
от прогнозните оценки.
При прилагането на възприетите счетоводни политики, ръководството на Групата е направило
следните преценки, приблизителни оценки и предположения, които са с най-съществен ефект върху
сумите, признати в консолидирания финансов отчет:
4.1. Обезценка на нефинансови активи
Обезценка съществува, когато балансовата стойност на даден актив или обект, генериращ парични
потоци надвишава възстановимата му стойност, която е по-високата от справедливата стойност,
намалена с разходите за продажба, и стойността му в употреба. Изчислението на справедливата
стойност, намалена с разходите за продажба се базира на наличните данни от обвързващи сделки за
продажби със сходни активи между информирани и желаещи сделка страни при справедливи пазарни
условия. Изчислението на стойността в употреба се базира на модела на дисконтираните парични
потоци. Паричните потоци се изчисляват от бюджета за следващите пет години и не включват
дейности по преструктуриране, които Групата все още не е поела като неотменим ангажимент или
съществени бъдещи инвестиции, които ще повишат резултатите от използване на актива от обекта,
генериращ парични потоци, който е обект на прегледа. Възстановимата стойност е най-чувствителна
спрямо нормата на дисконтиране, използвана в модела на дисконтираните парични потоци, както и
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спрямо очакваните бъдещи парични постъпления и нормата на растеж, която е използвана.
4.2. Разходи за разработване
Разходите за разработване се капитализират съгласно счетоводната политика, оповестена в бел. 3.11.
Първоначалната капитализация на разходите се базира на преценката на ръководството за потвърдена
технологична и икономичеста приложимост, обикновено когато даден проект за разработка е стигнал
до определен основен етап в съответствие с утвърден модел за управление на проекта.
Определянето на сумите, които следва да бъдат капитализирани, изисква ръководството да направи
предположения относно очакваното генериране на парични потоци от проекта и очакваните периоди
на получаване на ползите. Към 31 декември 2010 г. балансовата стойност на капитализираните
разходи за разработване на нематериален актив са в размер на 3 469 хил. лв. (2009: 8 082 хил. лв).
4.3. Данъци
Отсрочените данъчни активи се признават за всички неизползвани данъчни загуби до степента, до
която е вероятно да е налице облагаема печалба, срещу която те да бъдат приспаднати. Определянето
на сумата на отсрочените данъчни активи, която да бъде призната, изисква да бъде направена
съществена преценка от ръководството, която да се базира на очакваното време на възникване и
нивото на бъдещите облагаеми печалби, както и на бъдещите стратегии за данъчно планиране на
Групата.
Групата разполага с данъчна загуба, която подлежи на пренасяне в размер на 3 799 хил. лв. (2010:
5 574 хил. лв). Тези загуби са свързани с дъщерни дружества, които в исторически план са отчитали
загуби, те не могат да бъдат използвани за компенсиране на облагаеми печалби в други дружества от
Групата.
Допълнителна информация относно данъците е оповестена в бележка 28.
5. БИЗНЕС КОМБИНАЦИИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕКОНТРОЛНИ УЧАСТИЯ
Придобивания през 2011 г.
Придобиване на допълнително участие в ”Агро Тера Север” АД
С решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „Агро Тера Север” АД, проведено на
15.12.2010 г., е увеличен капитала на дружеството от 100 000 лв. (сто хиляди лева) на 5 100 000 лв.
(пет милиона и сто хиляди лева) чрез емисия на 5 000 000 (пет милиона) 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, а 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 5 000 000 лв. (пет милиона лева), произтичащо от
Договор за заем при обща стойност на дължимата от „Агро Тера Север” АД сума в размер на 11
428 126.63 лв. (единадесет милиона, четиристотин двадесет и осем хиляди, сто двадесет и шест и
0.63 лева) – главница, върху която е начислена лихва по реда и в сроковете на описания Договор и
последващите Анекси към него. Конкретната оценка на непаричната вноска е определена съгласно
заключение на вещите лица към Търговския регистър по Акт за назначаване
20101014152504/21.10.2010 г.
След увеличението на капитала акционерната структура на „Агро Тера Север” АД се променя,
както следва:
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Акционер

Брой акции

Дял от капитала

„Адванс Екуити Холдинг” АД

5 090 000

99.8%

Константин Цеков Кърлов

10 000

0.2%

Общо:

5 100 000

100.0%

Всички посочени обстоятелства са вписани по партидата на „Агро Тера Север” АД в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията на 05.01.2011 г.
Придобивания през 2010 г.
Придобиване на допълнително участие в ”СЕП България” АД
На 5 февруари 2010 г. Групата е придобила допълнително 13% от акциите на „СЕП България” АД
като по този начин е увеличила собствеността си до 87%. Това придобиване е в резултат на
увеличение на капитала на „СЕП България” АД от 5 000 хил.лв на 10 000 хил.лв, като новите акции са
записани изцяло на акционера „Адванс Екуити Холдинг” АД. Увеличението е направено чрез
непарична вноска, която представлява вземане в размер на 5 000 хил. лв. произтичащо от договор за
заем към дъщерно дружество от 27.05.2008 г и два анекса към него.
6. ИНВЕСТИЦИЯ В АСОЦИИРАНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Групата притежава 34% участие в „Енеси” АД, чиято основна дейност е с търговия на компресиран
природен газ.
7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ
Групата прилага ефективно МСФО 8 Оперативни сегменти в консолидирания финансов отчет от
1 януари 2008 г.
За целите на управлението Групата е организирана в бизнес единици на базата на продуктите и
услугите, които те предоставят, и включва пет оперативни сегмента, подлежащи на отчитане, както
следва:
Сегментът за енергийна ефективност извършва инженерингови и консултантски услуги в областта
на енергийната ефективност;
Сегментът за енергопроизводство осъществява дейност в областта на енергетиката, изграждане,
поддържане и експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници;
Сегментът за IT услуги е специализиран в предоставяне на услуги в областта на високите
технологии;
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7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ (проължение)
Сегментът за финансово посредничество основно се занимава с дялово инвестиране и изграждане и
опериране на система за електронни плащания и управляване на холдингова структура;
Сегментът за земеделие се занимава с реализиране и управление на инвестиционни проекти в
областта на селското стопанство и по-конкретно земеделието и производство на непреработена
земеделска продукция с цел продажба, както и активна търговия със зърнени култури.
При формирането на горните оперативни сегменти, подлежащи на отчитане, не е използвано
обединяване на оперативни сегменти.
Ръководството текущо проследява резултатите от дейността на своите бизнес единици поотделно за
целите на вземане на решения по отношение на разпределянето на ресурси и оценка на изпълнението.
Оценката на резултатите от дейността на даден сегмент се базира на печалбата или загубата от
дейността и се оценява последователно с оперативната печалба или загуба в консолидирания
финансов отчет. Финансирането на Групата, обаче, (включително финансовите разходи и финансовите
приходи) и данъците върху доходите се управляват на групово ниво и не се отнасят към оперативните
сегменти.
Трансферните цени между оперативните сегменти се определят на базата на справедливата цена по
начин, сходен с използвания в сделки с трети страни.
Информацията по оперативни сегменти към 31 декември 2011 г. е както следва:
Енергийна
ефективност
Приходи
Продажби на външни
клиенти
Вътрешно-сегментни
продажби
Общо приходи
Разходи
Амортизация
Дял от печалбата на
асоциирано предприятие
Печалба/(загуба) на
сегмента
Оперативни активи
Оперативни пасиви
Други оповестявания
Капиталови разходи

Енергопроизводство

Земеделие

Финансово
Корекции и
посредниче- ИТ услуги
елиминиство
ране

Консолидиран

2 207

904

20 191

87

1 398

-

24 787

2 207

904

487
20 678

5
92

1 398

(492)
(493)

24 787

(32)

(333)

(931)

(1 285)

(759)

-

(3 340)

-

-

-

-

-

-

-

(475)
4 747
1 609

1598
10 276
1 421

548
18 991
2 997

(3 826)
11 016
823

(194)
6 857
1 963

(2 349)
51 887
8 813

-

4

2 375

298

1 082

3 759
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7. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ (проължение)
Информацията по оперативни сегменти към 31 декември 2010 г. е както следва:
Енергийна
ефективност
Приходи
Продажби на външни
клиенти
Вътрешно-сегментни
продажби
Общо приходи
Разходи
Амортизация
Дял от печалбата на
асоциирано предприятие
Печалба/(загуба) на
сегмента
Оперативни активи
Оперативни пасиви
Други оповестявания
Капиталови разходи

Енергопроизводство

Земеделие

Финансово
Корекции и
посредниче- ИТ услуги
елиминиство
ране

Консолидиран

1 211

1 246

10 351

311

2 154

-

15 273

1 211

1 246

76
10 427

17
328

2 154

(93)
(93)

15 273

(50)

(540)

(1 767)

(356)

(545)

-

(3 258)

-

-

-

-

-

-

-

(617)
3 279
547

696
11 477
1 234

12
18 934
6 468

(2 080)
9 793
1 311

(296)
5 716
1 011

1 580
8 331

(2 285)
50 779
18 902

45

260

3 400

8 411

1 740

13 856

Географска информация
Приходи от външни клиенти
Холандия
Швейцария
Австрия
Румъния
Турция
Гърция
България
Общо:

2011
2 120
852
389
655
160
23 189
27 365

2010
1 526
80
13 708
15 314

Дълготрайни активи

Всички дълготрайни активи, включени в консолидирания отчет за финансовото състояние, се намират
на територията на България.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено нещо друго

8. ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

Земи

Сгради

Машини,съоръжения и
оборудване

Транспортни
средства

Други
ДМА

ДА в
процес на
изграждане

Общо

Цена на придобване
Към 01 януари 2009 г
Придобити през периода
Отписани през периода

1 604
160
128

512
268
-

9 088
14 878
436

1 818
1 533
85

197
131
3

11 372
7 401
14 532

24 591
24 371
15 184

Към 31 декември 2009 г

1 636

780

23 530

3 266

325

4 241

33 778

Амортизация
Към 01 януари 2009 г
Начислена през периода
Отписана през периода

-

49
32
-

2 231
1 784
435

515
428
42

49
39
3

-

2 844
2 283
480

Към 31 декември 2009 г

-

81

3 580

901

85

-

4 647

Нетна балансова стойност
към 31 декември 2009 г

1 636

699

19 950

2 365

240

4 241

29 131

Цена на придобване
Към 01 януари 2010 г
Придобити през периода
Отписани през периода
Преоценка през периода

1 636
20
91
1 163

780
329
324

23 530
2 747
2 002
-

3 266
160
268
-

325
213
38
149

4 241
2 761
3 109
-

33 778
5 901
5 837
1 636

Към 31 декември 2010 г

2 728

775

24 275

3 158

649

3 893

35 478

Амортизация
Към 01 януари 2010 г
Начислена през периода
Отписана през периода
Преоценка през периода

-

81
35
44
(11)

3 580
2 264
1 444
-

901
486
158
-

85
54
11
(6)

-

4 647
2 839
1 657
(17)

Към 31 декември 2010 г

-

61

4 400

1 229

122

-

5 812

Нетна балансова стойност
към 31 декември 2010 г

2 728

714

19 875

1 929

527

3 893

29 666

Цена на придобване
Към 01 януари 2011 г
Придобити през периода
Отписани през периода
Преоценка през периода

2 728
57
22
317

775
1 235
(26)

24 275
955
101
(862)

3 158
234
162
-

649
110
7
-

3 893
930
1 767
-

35 478
3 521
2 059
(571)

Към 31 декември 2011 г

3 080

1 984

24 267

3 230

752

3 056

36 369

Амортизация
Към 01 януари 2011 г
Начислена през периода
Отписана през периода

-

61
37
-

4 400
1 438
101

1 229
378
78

122
96
3

-

5 812
1 949
182

Към 31 декември 2011 г

-

98

5 737

1 529

215

-

7 579

3 080

1 886

18 530

1 701

537

3 056

28 790

Нетна балансова стойност
към 31 декември 2011 г
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Балансовата стойност на машините и съоръженията, придобити при условията на финансов лизинг, е
5 573 хил. лв. към 31 декември 2011 г. (2010 г.: 6 195 хил. лв.). Машините и съоръженията, придобити
при условията на финансов лизинг са заложени като обезпечение по съответните лизингови договори
9. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Нематериални
активи
Цена на придобване
Към 01 януари 2009 г
Придобити през периода
Отписани през периода
Към 31 декември 2009 г
Амортизация
Към 01 януари 2009 г
Начислена през периода
Отписана през периода
Към 31 декември 2009 г

ДНА в процес на
изграждане

Общо НДА

2 725
59
118
2 666

6 781
1 301
8 082

9 506
1 360
118
10 748

215
327
27
515

-

215
327
27
515

Нетна балансова стойност
към 31 декември 2009 г

2 151

8 082

10 233

Цена на придобване
Към 01 януари 2010 г
Придобити през периода
Отписани през периода
Към 31 декември 2010 г

2 666
7 235
9 901

8 089
699
7 288
1 500

10 755
7 934
7 288
11 401

Амортизация
Към 01 януари 2010 г
Начислена през периода
Отписана през периода
Към 31 декември 2010 г

506
585
1 091

-

506
585
1 091

Нетна балансова стойност
към 31 декември 2010 г

8 810

1 500

10 310

Цена на придобване
Към 01 януари 2011 г
Придобити през периода
Отписани през периода
Преоценка през периода
Към 31 декември 2011 г

9 901
179
10 080

1 500
100
1 600

Амортизация
Към 01 януари 2011 г
Начислена през периода
Отписана през периода
Към 31 декември 2011 г

1 106
1 391
2 497

-

11 401
279
11 680
1 106
1 391
2 497

Нетна балансова стойност
към 31 декември 2011 г

7 583

1 600

9 183

Към 31 декември 2011 г. в групата на нематериални активи са включени предимно софтуерни
продукти, и придобити клиентски листи
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10. ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ
През 2011 г. няма промяна в отчетената търговска репутация.
През 2010 г. няма промяна в отчетената търговска репутация.
Съгласно изискванията на МСФО 3 и добрите практики на корпоративно управление, ръководството
на Групата е направило към 31 декември 2011 г. преглед за обезценка на репутацията, отчетена при
придобиването на инвестиции в дъщерни дружества.
Изхождайки от принципа на същественост, посочен в параграф 15 на МСС 36, ръководството счита,
че не се налага обезценка на репутацията, тъй като възстановимите стойности на активите на
дъщерните дружества са значително по-високи от балансовите им стойности. Липсата на събития,
които да елиминират тази разлика, допълнително подкрепя оценката на ръководството.
11. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Вземания от клиенти по ЕСКО договори
Общо:

Към 31.12. 2011

Към 31.12.2010

1 230
1 230

545
545

ЕСКО договорите представляват договори за инженеринг за енергоефективни мероприятия с
гарантиран резултат, разсрочени за 4, 5, 9 или 12 години. Вземането се оценява съгласно определената
стойност в договора и приетата извършена работа. Вземанията се отчитат като договори за
строителство на база на твърда цена с клауза за актуализация (например промяна на цената с промяна
на цената на електроенергията).
12. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ

Материали
Продукция
Стоки
Незавършено производство по ЕСКО договори
Незавършено производство в земеделски култури
Общо:

Към 31.12. 2011

Към 31.12.2010

748
530
617
410
1 935
4 240

894
231
337
411
2 536
4 409

Незавъшеното производство се формира основно от незавършено производство по ЕСКО договори и
биологични активи.
Продукцията включва земеделска продукция: пшеница, царевица, рапица и слънчоглед, която не е
реализирана към края на отчетния период, а стоките са главно зърнени култури, закупени от външни
доставчици.
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13. ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ
Към 31.12. 2011

Към 31.12.2010

2 821
16
2 837

1 959
322
2 281

Вземания от клиенти и доставчици
Предоставени аванси
Общо:

Към 31 декември 2011 г. предоставените аванси включват аванси за покупка на дълготрайни активи.
По-долу е представен възрастов анализ на търговските вземания към 31 декември:
Просрочени, необезценени

2011
2010

Общо
хил. лв.
2 837
2 272

Редовни,
необезценени
хил. лв.
2 387
1 822

< 30 дни
хил. лв.
-

30–60 дни
хил. лв.
-

61–90 дни
хил. лв.
-

91–120 дни
хил. лв.
-

> 120 дни
хил. лв.
450
450

Групата е извършила анализ за обезценка на просрочените вземания в размер на 450 хил. лв. като
ръководството на Групата счита, че стойността им е възстановима поради факта, че към датата на
изготвяне и одобрение на консолидирания финансов отчет се водят дела срещу длъжниците, чиито
изход се очаква да бъде благоприятен за Групата.
14. ДРУГИ ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ

Правителствени субсидии
Данъци за възстановяване
Други текущи вземания
Общо:

Към 31.12.2011

Към 31.12.2010

1 295
247
215
1 757

1 319
352
94
1 765

15. ФИНАНСОВИ АКТИВИ, OТЧЕТЕНИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБА ИЛИ
ЗАГУБА
Към 31.12.2010

Към 31.12.2010

-

98 741
3.5446
1.1211
111

Към 31.12.2011

Към 31.12.2010

276
2 036
2 312

64
163
227

Брой акции
Цена на акция при закупуване
Цена на акция в края на периода
Салдо в хил. лв.

16. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства в брой
Парични средства в безсрочни депозити
Общо:

Паричните средства в банки са с плаващи лихвени проценти, базирани на дневните банкови проценти по депозити.
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17. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАЕМИ КЪМ БАНКОВИ И НЕБАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ
Лихвен процент
%
Краткосрочни лихвоносни заеми и
привлечени средства
Задължения по финансов лизинг
Оборотен кредит в размер на 30 000 лв.
Банков овърдрафт в размер на 1560 000 лв
Банков овърдрафт в размер на 350 000 евро
Банков овърдрафт в размер на 800 000 лв
Инвестиционен кредит в размер на 2 018 729
евро (2010: 2 018 729 евро)
Оборотен кредит в размер на 268 450 лв. (2009:
268 450 лв.)
Оборотен кредит в размер на 366 446 лв.
Револвиращ кредит в размер на 1 000 000 евро
Инвестиционен кредит в размер на 2 110 468 лв.
. (2010: 2 110 468 лв.)
Облигационен заем
Предекспортно финансиране
Целеви кредити в размер на 203 484 лв.
Общо краткосрочни лихвоносни заеми и
привлечени средства

Падеж

2011

2010

15.6%
БЛПкс+3.21 пункта
6-мес EURIBOR+4пункта
БЛПкс+4,31 пункта

2012
2011
2012
2015
2021

1 255
1 230
685
810

1 901
22
900
150
-

3-мес. EURIBOR + 2.75%

2016

494

494

1-седм. SOFIBOR + 2%
1-мес. SOFIBOR + 3%
3-мес.EURIBOR + 3.8%
3мес. EURIBOR + 6.20
пункта
9,00%
4,60%
3%

2012
2015
2012

53
53
1 399

53
53
1 783

2014
2012
2012
2012

329
2 934
466
237

287
203

9 945

5 846

Лихвен процент
Дългосрочни лихвоносни заеми и привлечени
средства
Задължения по финансов лизинг
Инвестиционен кредит в размер на
2 110 468 лв.
Инвестиционен кредит в размер на
2 018 729 евро (2010: 2 018 729 евро)
Оборотен кредит в размер на 366 446 лв.
Оборотен кредит в размер на 1 685 000 лв.
Оборотен кредит в размер на 268 450 лв.
(2010: 268 450 лв.)
Общо дългосрочни лихвоносни заеми и
привлечени средства

Падеж

2011

2010

2012-2014

713

2 043

3мес. EURIBOR + 6.20
пункта

2014

710

710

3-мес. EURIBOR + 2.75%
1-мес. SOFIBOR + 3%
ОЛП+8,50пункта

2012-2016
2015
2016

1 974
156
695

2 467
209
-

1-седм. SOFIBOR + 2%

2011-2013

81

81

4 425

5 510

18. ФИНАНСИРАНИЯ
Групата получава финансиране от Държавен фонд Земеделие за закупуване на дълготрайни активи и
субсидии за обработваема земя. Групата признава субсидииите като приход в рамките на стопанската
година, за която се отнасят, а финансирането - текущо в срок и размер на база на начислените
амортизации на закупените дълготрайни активи. Размерът на финансирането е 1 719 хил. лв., отчетено
като приход от финансиране в консолидирания отчет за всеобхватния доход.
Групата получава финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие, представляващо
20% от усвоения кредит чрез „Уникредит Булбанк” АД. Размерът на финансирането е 1 024 хил. лв., от
които 33 хил. лв. се отчитат като приход от финансиране, което представлява частта, равна на
амортизационните отчисления върху активите, за които е отпуснато финансирането, която ще се
признае през следващия отчетен период.
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19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Задължения към свързани предприятия
Задължения към доставчици и клиенти
Общо:

Към
31.12.2011

Към
31.12.2010

1 442
3 246
4 688

746
2 145
2 891

20. ПРОВИЗИИ
Отчетените към 31 декември 2011 г. провизии, са предимно за неизползвани отпуски на персонала и
осигуровките за тях в размер на 99 хил. лв. Към 31 декември 2010 г. провизиите също са за
неизползвани отпуски на персонала и са в размер на 75 хил. лв.
21. ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения към персонала
Задължения към осигурителни предприятия
Данъчни задължения
Други

Към
31.12.2011

Към
31.12.2010

516
171

421
124

135
162

193
51

984

789

22. ОСНОВЕН КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
Основен капитал
Брой акции
Към 1 януари 2009 г.
Към 31 декември 2009 г.
Към 31 декември 2010 г.
Към 31 декември 2011 г.

35 945 592
35 945 592
35 945 592
35 945 592

Основен капитал
хил. лв.
35 946
35 946
35 946
35 946

Премийни резерви

Към 1 януари 2009 г.
Към 31 декември 2009 г.
Към 31 декември 2010 г.
Към 31 декември 2011 г.

Други резерви

Премийни резерви
хил. лв.
1 853
1 853
1 853
1 853
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Другите резервите са формирани от преотстъпен данък, частта от непаричната вноска за увеличение на
капитала, непризната в собствения капитал.
Преоценъчен
резерв хил.лв
1 000
1 306

Към 1 януари 2009 г.
Към 31 декември 2009 г.
Към 31 декември 2010 г
Към 31 декември 2011 г.

Други резерви
хил. лв.
732
783
918
915

23. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
Годината,
приключваща на
31 декември 2011

Енергийна
ефективност

Енерго
производство

Земеделие

Финансово
посредничество

ИТ услуги

2 207
2 207

899
5
904

6 290
13 513
388
20 191

87
87

18
1 380
1 398

Енергийна
ефективност

Енерго
производство

Земеделие

Финансово
посредничество

ИТ услуги

1 208
3
1 211

1 239
7

5 469
4 426
258
79
10 232

3
328
331

40
2 113
1
2 154

Продукция
Стоки
Услуги
Други

Годината,
приключваща на
31 декември 2010

Продукция
Стоки
Услуги
Други

1 246

Общо

7 189
13 531
4 067
24 787

Общо

6 708
4 469
3 914
83
15 174

24. СЕБЕСТОЙНОСТ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОДАЖБИ

Енергийна ефективност
Енергопроизводство
Земеделие
Финансово посредничество
ИТ услуги
Общо:

Годината,
приключваща на
31.12.2011

Годината,
приключваща на
31.12.2010
преизчислена

2 322
383
18 852
2
1 148
22 207

1 602
629
9 672
7
1 631
13 541
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25. РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Материали
Външни услуги
Амортизации
Доходи на наети лица
Други
Общо:

Годината,
приключваща на
31.12.2010

Годината,
приключваща на
31.12.2010

1 052
1 428
526
791
162
3 959

395
643
169
293
30
1 530

26. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
Годината,
приключваща на
31.12.2010
Материали
Външни услуги, в т.ч.
Консултантски услуги по договор
Такси свързани с дейността
Абонаменти
Одит и счетоводни услуги
Реклама и публикации
Разходи за телекомуникации
Участия в конференции и обучения
Наеми
Правни услуги
Разходи за други професионални услуги
Амортизации
Доходи на наети лица
Други
Общо:

27.

87
1 061
575
52
5
108
56
12
145
208
362
903
94
2 607

Годината,
приключваща
на 31.12.2010
94
1 397
567
49
11
111
20
48
4
172
415
487
1 430
80
3 488

ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИ, НЕТНО

Лихви по овърдрафти и други финансови разходи
Лихви по заеми и привлечени средства
Финансови разходи по договори за финансов лизинг
Общо разходи за лихви
Други финансови разходи
Нетна загуба от финансови активи, отчитани по справедлива
стойност в печалбата или загубата и от операции с финансови
инструменти
Общо финансови разходи
Приходи от лихви по депозити

Годината,
приключваща на
31.12.2011
(105)
(469)
(429)
(1 003)
(208)

Годината,
приключваща на
31.12.2010
(51)
(256)
(355)
(662)
(98)

(42)
(1 253)

(15)
(775)

46

-
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Приходи от предоставени заеми
Общо приходи от лихви
Други финансови приходи
Общо финансови приходи
Финансови приходи и разходи, нетно

43
89
354
443
(810)

64
64
64
(711)

28. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ
Основните компоненти на разхода за данъци върху дохода в консолидирания отчет за доходите за
годините, приключващи на 31 декември 2011 г. и 2010 г., са:
2011

2010

Текущ данък върху доходите:
Разход за текущ данък върху доходите

(29)

(128)

Отсрочен данък върху доходите:
Свързан с възникването и обратното проявление на временни разлики
Разход за данък върху доходите, отчетен в отчета за доходите

(70)
(99)

(110)
(238)

29. ДОХОД НА АКЦИЯ
Доходът на една акция е изчислен на база нетната печалба за периода и средно претегления брой на
обикновените акции през отчетния период. Групата няма издадени потенциални обикновени акции и
опции за акции.
Годината,
приключваща на
31.12.2011

Годината,
приключваща на
31.12.2010

35 946
(1 860)
(0.05)

35 946
(2 156)
(0.06)

Средно претеглен брой акции (в хиляди)
Загуба за периода (в хил. лв.)
Загуба на акция (в лв.)

30. СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на Групата и нейните дъщерни
дружества, изброени в приложената по-долу таблица:

Име
„Агро Тера Север” АД
„Енерджи Ефект” ЕАД
„Енерджи Инвест” ЕАД
„Проджект Истейт” ЕООД
„СЕП България” АД
„Спиди Нет” АД
„Адванс Енерджи 1” ООД
„СЕП Сървис” ЕАД

Държава на
учредяване
България
България
България
България
България
България
България
България

% участие в собствения
капитал
2011
2010
99,8%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
87%
74%
50%
50%
60%
100%
-
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„ИнтерСол” АД (непряко чрез „Енерджи Инжвест”)
„Ремусс” ООД (непряко чрез „Агро Тера Север”)

България
България

90%
67%

90%
61%

Приложената по-долу таблица представя общата сума на сделките, които са били сключвани със
свързани лица за съответната финансова година:
Свързано лице
Валута на представяне
Карол Финанс ЕООД
(контролирано от инвеститор със значително
влияние върху Групата)
Адванс Терафонд АДСИЦ (контролирано, пряко и
непряко, от инвеститор със значително вклияние
върху Групата)
Сън Сървиз ЕООД (общ ключов управленски
персонал)
Сирма Солюшънс АД (акционер с неконтролиращо
участие)
Датикум АД (контролирано от свързано лице)
Дзандзара ЕООД (контролирано от свързано лице)

Заеми, предоставени на свързано
лице и лихви, свързани с тях
Асоциирано предприятие:
„Енеси” АД

Продажби на
свързани
лица
хил. лв.

Покупки от
свързани
лица
хил. лв.

2011
2010

-

652
652

2011
2010

-

228
240

2011
2010

-

70
19

-

790
32
3

Година

2011
2010
2011
2010
2011
2010

2011
2010

Суми, дължими
Суми, дължими
от свързани
на свързани лица
лица
хил. лв.
хил. лв.

-

1 916
1 264

228
267
-

11
4

-

23
53
6

Дължими
лихви

Суми, дължими
от свързани
лица

17
17

96
96

Крайна компания-майка
Крайна компания-майка на Групата е „Адванс Екуити Холдинг” АД.
Предприятия и лица със значително влияние върху Групата

Съгласно Книгата на акционерите в „Адванс Екуити Холдинг” АД от 31.12.2011 г., лицата с
над 5 на сто от гласовете на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството са:
„Карол Стандарт” ЕООД със 6 633 306 бр. акции, или 18.45% 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 2011 г. „Карол Стандарт” ЕООД е увеличило дела си в гласовете в ОСА на
Емитента спрямо края на 2010 г. от 17.46% на 18.45%.
Станимир Маринов Каролев, чрез собствеността си в други три дружества – „ФК Карол”
АД, „Карол Инвестмънт” ЕАД и „Неттелком“ ЕООД, притежава към 31.12.2011 г. още
общо 688 600 бр. акции, или 1.92% от капитала на Дружеството;
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- Пенсионни фондове, управлявани от ПОК „Доверие” АД, с общо 3 008 500 бр. акции,
или 8.349% от капитала на Дружеството, както следва:
Универсален пенсионен фонд „Доверие”

2 357 500 бр. акции

Професионален пенсионен фонд „Доверие”

401 000 бр. акции

Доброволен пенсионен фонд „Доверие”

250 000 бр. акции

Асоциирано предприятие
Групата притежава 34% участие в Енеси АД (2009: 34%).
Условия на сделките със свързани лица
Продажбите на и покупките от свързани лица се извършват по нормални пазарни цени.
Неиздължените салда в края на годината са необезпечени и уреждането се извършва в парични
средства. Няма гаранции, предоставени или получени за вземания от или задължения към свързани
лица. За годината, приключваща на 31 декември 2010 г., Групата не е отразила каквато и да било
обезценка на вземания, свързана със суми, дължими от свързани лица (2009 г.: нула). Тази оценка се
извършва всяка финансова година, чрез преглед на финансовото състояние на свързаното лице и
пазарът, в който то работи.
През 2011 г. в сила са били следните договори със свързани лица, които са сключени при условия,
различни от пазарните условия или такива, за които не може да се определят нормални пазарни
условия:
Договор за консултантски услуги
Компанията-майка има подписан договор за консултантски услуги с „Карол Финанс” ЕООД („Карол”
или „Обслужващата компания”). Обслужващата компания не притежава дял в капитала на
компанията-майка. По силата на подписания договор „Карол” извършва консултиране и
структуриране на инвестиционния портфейл на компанията-майка., както и други административни
услуги, срещу които компанията-майка заплаща такса в размер на 0.75% с ДДС от нетните активи на
неконсолидирана база на всяко тримесечие, както и 20% от реализираната годишна нетна печалба при
продажба на портфейлна инвестиция.
Заем на асоциирано предприятие
Условията, при които е отпуснат заемът от холдинга на асоциираното му дружество „Енеси” АД са
следните:
- размер на заема – 1 100 000 лв.;
- лихвен процент – 15 % на годишна база, платима на тримесечие;
- срок на заема – 4 (четири) години (падеж на: 31.12.2011 г.).

Компенсации на основния ръководен персонал на Групата
Годината,

Годината,
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приключваща
на 31.12.2011

приключваща
на 31.12.2010

291

291

Краткосрочни доходи, изплатени на управленския персонал
31. НЕОТМЕНИМИ АНГАЖИМЕНТИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Групата като лизингополучател

Групата е сключила договори за лизинг на превозни средства и машини. Тези лизинги имат среден
срок между 3 и 5 години без клауза за подновяване на договорите. Върху Групата няма ограничения,
наложени от сключването на договорите.
Финансов лизинг
Групата е сключила финансов лизинг за различни съоръжения, машини и превозни средства. Тези
лизингови договори имат опция за покупка .Подновяванията са по желание на лизингополучателя.
Бъдещите минимални лизингови плащания по финансовите лизинги, заедно с настоящата стойност на
нетните минимални лизингови плащания са както следва:
Към 31.12.2011
Към 31.12.2010
Настояща
Настояща
стойност на
стойност на
Минимални
плащанията Минимални плащанията
плащания
(Бел. 17)
плащания
(Бел. 17)
В рамките на една година
Над една, но не повече от пет години
Повече от пет години
Общи минимални лизингови вноски
Намалени със сумите, представляващи
финансови разходи
Настояща стойност на минималните лизингови
вноски

1 236
791
2 027
(59)
1 968

1 255
713
1 968
1 968

1 778
2 052
3 830
(168)
3 662

1 677
1 985
3 662
3 662

32. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
Цели и политика за управление на финансовия риск
Основните финансови пасиви на Групата, различни от деривативи, включват заеми, търговски и други
задължения. Основната цел на тези финансови пасиви е да се осигури финансиране за дейността на
Групата. Групата притежава други вземания, парични средства и краткосрочни депозити, които
възникват пряко от дейността. Групата е изложена на пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Ръководството на Групата наблюдава управлението на тези рискове. Съветът на директорите извършва
прегледи и съгласува политиката за управление на всеки от тези рискове, които са обобщени по-долу.
Ефектите на икономическата криза – както непосредствени, така и предстоящи в средносрочен
времеви план, имат негативно въздействие върху възможностите за реализиране на висока доходност
от направените инвестиции на Групата.
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„Адванс Екуити Холдинг” АД не предвижда придобиване на нови дружества. Усилията са
концентрирани в управлението и финансирането на съществуващите дъщерни дружества. Възможни
са продажби на дялови (акционерни) участия и/или активи от дъщерни дружества с оглед осигуряване
на необходима ликвидност или възползване от налични благоприятни условия за реализиране на
успешни изходи от инвестиции.
32.1 Пазарен риск
Пазарен риск е рискът, че справедливата стойност на бъдещите парични потоци от даден инструмент
ще варира поради промените в пазарните цени. Пазарните цени включват три типа риск: лихвен,
валутен и друг ценови риск, както и риск за собствения капитал. Финансовите инструменти, които
биват засегнати от пазарния риск, включват заеми и привлечени средства, депозити.
Анализите на чувствителността в следващите раздели са свързани със състоянието към 31 декември
2011 и 2010 г.
При изчисление на анализите на чувствителността са направени следните предположения:
Чувствителността на съответния отчет за всеобхватния доход представлява ефектът от
предполагаемите промени в пазарните рискове. Той се базира на финансовите активи и
финансовите пасиви, държани към 31 декември 2011 и 2010 г.
32.1.1 Лихвен риск
Лихвеният риск е рискът справедливата стойност на бъдещите парични потоци на финансов
инструмент ще плава, заради промени в пазарните лихвени норми. Експозицията на Групата спрямо
риска от промени в пазарните нива на лихвените проценти е свързан главно с дългосрочните
задължения по заеми с плаващи лихвени проценти.
Групата управлява лихвения риск като поддържа балансирано портфейл от дългове с фиксирани и
променливи лихвени проценти. Политика на Групата е да поддържа между 20% и 35% от
привлечените си средства с фиксирани лихвени проценти.
32.1.2 Валутен риск
Валутният риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци от даден финансов
инструмент ще варират поради промени във валутните курсове. Експозицията на Групата спрямо риск
от промени във валутните курсове е свързана основно с оперативните й дейности (когато приходите
или разходите са деноминирани във валута, различна от функционалната валута на Групата).
Групата осъществява сделки в евро и лева, поради което Групата не е изложена на съществен валутен
риск.
32.1.3 Стоков ценови риск
Групата произвежда продукция в два сектора: в сектора Земеделие - зърнени култури и в сектора
Енергопроизводство - електроенергия.
Зърнени култури
Групата е повлияна от волатилността на определени стоки и по-специално цените на зърнените
култури. Поради значително повишената волатилност на цената на земеделската продукция, Съветът
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на директорите на Групата са разработили и са приложили стратегия за управление на риска относно
стоковия ценови риск и неговото смекчаване.)
Електроенергия
Съгласно разпоредбите на Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и
биогоривата (ЗВАЕИБ), преференциалната цена за продажба на електрическа енергия, произведена от
възобновяеми енергийни източници, се определя в размер на 80 на сто от средната продажна цена за
предходната календарна година на обществените или крайните снабдители и добавка, определена от
ДКЕВР по критерии в зависимост от вида на първичния енергиен източник. ЗВАЕИБ също така
постановява, че добавката за следващата календарна година не може да бъде по-малка от 95 на сто от
стойността на добавката за предходната календарна година. Утвърдената в Закона формула за
определяне на преференциалната цена дава голяма степен на предвидимост на очакваните
постъпления от продажби и минимална експозиция към факторите на общата пазарна среда.
32.1.4 Риск за цената на собствения капитал
Търгуваните на борсата и нетъргуваните на борсата ценни книжа на Групата са податливи на пазарен
риск, възникват в резултат на несигурностите относно бъдещите стойности на инвестиционните ценни
книжа. Групата управлява риска за цената на собствения капитал чрез диверсификация и определяне
на лимити за индивидуални и общи капиталови инвестиции. Отчетите за капиталовия портфейл се
предоставят регулярно на висшето ръководство на Групата. Съветът на директорите на Групата
извършва преглед и одобрява всички решения за инвестиции в капиталови инструменти.
32.2 Кредитен риск
Кредитният риск представлява рискът, че даден контрагент може да не изпълни задълженията си по
финансовия инструмент или клиентски договор, което води до финансова загуба. Групата е изложена
на кредитен риск от основната си дейност (основно за търговски вземания и вземания по заеми) и от
финансовите си дейности, включително депозити в банки.
Търговски вземания
Кредитният риск на клиентите се управлява от всяко бизнес звено, предмет на установени политика,
процедури и контрол от страна на Групата, свързани с управлението на кредитния риск на клиентите.
Неиздължените вземания от клиенти се наблюдават текущо и се оценяват като степен на събираемост.
Към 31 декември 2011 г. Групата има приблизително 9 клиента, които й дължат над 30 хил. лв. всеки и
които представляват приблизително 90 % от всички дължани вземания. Към 31 декември 2010 г.
Групата има приблизително 117 клиента, които й дължат над 30 хил. лв. всеки и които представляват
приблизително 80 % от всички дължани вземания. Изискването за обезценка се анализира към всяка
отчетна дата на индивидуална база за големите клиенти. В допълнение, голям брой несъществени
вземания се групират в хомогенни групи и се оценяват за обезценка колективно. Изчислението се
базира на реалните исторически данни. Максималната експозиция на кредитен риск към отчетната
дата е балансовата стойност на всеки клас финансови активи. Групата не притежава обезпечения.
Максималната експозиция на кредитен риск към отчетната дата е балансовата стойност на всеки клас
финансови активи, оповестени в бележка 13.
Финансови инструменти и парични депозити
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Кредитният риск от салда в банки и финансови инструменти се управлява от Групата в съответствие с
нейната политика. Инвестициите на излишни средства се извършват единствено при одобрени
контрагенти и в рамките на одобрени кредитни лимити за всеки контрагент. Кредитните лимити на
контрагентите се подлагат на преглед от Съвета на директорите на Групата ежегодно и могат да бъдат
актуализирани през цялата година. Лимитите се определят с цел свеждане до минимум на
концентрацията на рискове и следователно, смекчаване на финансовата загуба от потенциално
неизпълнение на контрагента.
32.3 Ликвиден риск
Групата наблюдава риска си от недостиг на средства като използва инструмент за планиране на
регулярна ликвидност.
Целта на Групата е да поддържа равновесие между постоянното финансиране и гъвкавостта чрез
използване на банкови овърдрафти, банкови заеми, финансови лизинги.
Приложената по-долу таблица обобщава падежите на финансовите задължения на Групата на база
договорните недисконтирани плащания:
31.12.2011 г.
Лихвоносни заеми и привлечени
средства
Други задължения
Задължения към доставчици и други
задължения

31.12.2010 г.
Лихвоносни заеми и привлечени
средства
Други задължения
Задължения към доставчици и
други задължения

До
поискване

По-малко
от 3 месеца

3 до 12
месеца

1 до 5
години

>5
години

Общо

-

1 956
314

6 734
941

3 712
713

-

12 402
1 968

5 509

-

-

-

-

5 509

5 612

2 270

4 736

4 425

-

19 879

До
поискване

По-малко
от 3 месеца

3 до 12
месеца

1 до 5
години

>5
години

Общо

-

437
450

3 509
1 227

3 467
1 985

-

7 413
3 662

5 612

-

-

-

-

5 612

5 612

887

4 736

5 452

-

16 687

32.4 Управление на капитала
Капиталът включва собствен капитал, принадлежащ на собствениците на компанията-майка.
Основната цел на управлението на капитала на Групата е да се гарантира, че тя поддържа стабилен
кредитен рейтинг и подходящи капиталови съотношения, за да поддържа бизнеса си и да увеличи
максимално стойността за акционерите.
Групата управлява капиталовата си структура и прави корекции в нея с оглед на промените в
икономическите условия. За поддържане или коригиране на капиталовата структура Групата може да
коригира плащането на дивиденти на акционерите, възвръщаемостта върху капитала на акционерите
или емисията на нови акции.
През годините, приключващи на 31 декември 2011 г. и 31 декември 2010 г. няма промени в целите,
политиката или процесите.
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Групата наблюдава капитала като използва съотношение на задлъжнялост, което представлява нетния
дълг, разделен на общия капитал плюс нетния дълг. Групата включва в нетния дълг, лихвоносните
заеми и привлечени средства, заем от партньори в съвместно предприятие, търговски и други
задължения, намалени с паричните средства и паричните еквиваленти.
2011

2010

Лихвоносни заеми и привлечени средства (бел. 17)
Търговски и други задължения (бел. 19 и 21)
Намалени с парични средства и краткосрочни депозити (бел. 16)
Нетен дълг

10 747
5 509
(2 312)
13 944

11 302
5 512
(227)
16 587

Собствен капитал
Общо капитал
Капитал и нетен дълг

35 946
30 599
44 543

35 946
32 178
48 765

31 %

34 %

Съотношение на задлъжнялост

33. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

-

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
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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.
-

„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;
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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,

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
БЕЛЕЖКИ КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината, приключваща на 31 декември 2011 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено нещо друго

поръчител (солидарен длъжник) за което е едноличния собственик на капитала му – „Адванс
Екуити Холдинг” АД.

Ventsislav
Stoyanov Petrov
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