МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„Адванс Екуити Холдинг” АД

към 30 юни 2007 г.

(на консолидирана база)

І. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите във
финансовия отчет
1. Събития, настъпили през І-во и ІІ-ро тримесечие на 2007 г. за всяко от дъщерните
дружества на „Адванс Екуити Холдинг” АД:
„Агро Тера Север” АД:
-

Изплатено е задължението от 450 хил.лв. по покупката на дяловете от дъщерното
дружество „Ремусс” ООД-гр.Враца чрез усвояване на инвестиционен заем от
мажоритарния собственик „Адванс Екуити Холдинг” АД.

-

Финансирано е закупуването на два нови трактора и комбайн за целите на
инвестиционната програма на дъщерното дружество „Ремусс” ООД-гр.Враца чрез заем
от мажоритарния собственик „Адванс Екуити Холдинг” АД, като плащанията по
доставката им не са финализирани.

-

Общо, отпуснатият заем от „Адванс Екуити Холдинг” към „Агро Тера Север” АД през
периода е в размер на 1 923 хил. лв.

„Енерджи Ефект” ЕАД:
- През месец февруари, 2007 г., дружеството закупи имот в гр. София, кв. „Враждебна”,
общ.. Кремиковци с площ 12 284 кв.м., с цел построяване на собствена производственоскладова и административна база за сумата от 430 хил.евро (841 хил.лв). Средствата са
от отпуснат инвестиционен заем на дружеството от едноличния му собственик „Адванс
Екуити Холдинг” АД. Общият размер на заема за периода е 1 019 хил.лв. Към момента
дружеството е предприело действия за вписване на имота в подробния устройствен план
на района и получаване на разрешение за изготвяне на застроителен план.
- През периода са сключени договори със следните клиенти:
•
„Карол Финанс” ЕООД
строителство
450 000 лв.
•
„Дасттех” ЕООД
дограма
77 500 лв.
•
„Ин Венто Р” ЕООД
саниране
23 760 лв.
•
Община Мъглиж
обследване
3 980 лв.
•
Община Бяла Слатина
обследване
18 000 лв.
Договорът с „Карол Финанс” ЕООД за извършване на строително-монтажни работи –
проектиране и изпълнение на външно топлозахранване и абонатна станция, вътрешна
ВиК инсталация, вътрешни ел.силова и осветителна инсталации, сухо строителство,
външна топлоизолация с минерална мазилка и доставка и монтаж на скеле, сключен на
01.02.2007 г., може да се счита за сделка между свързани лица (виж т.ІІІ). През периода,
плащанията от „Карол Финанс” към „Енерджи Ефект” са в размер на общо 151.7 хил. лв.
„Енерджи Инвест” ЕАД:
- Сключен договор на 03.01.2007 г. с „Е.ОН България Продажби” АД–гр.Варна, за
изкупуване на произведената от вятърния парк край с.Видно, общ.Каварна електрическа
енергия. Договорът е със срок от 1 (една) година, а цената на произведената и продадена
електрическа енергия се определя съгласно чл.4, ал.3 от Наредба за регулиране на
цените на електрическата енергия, като за всеки регулаторен период се подписва
допълнително споразумение. Определената от Държавната комисия за енергийно и

-

водно регулиране (ДКЕВР) цена за изкупуване на електричество, произведено от
вятърни централи, към момента на подписване на договора е 0.12 лв. без ДДС за 1
(един) kW/h енергия.
Започна производство на електроенергия и нейното изкупуване съгласно подписания
договор с „Е.ОН България Продажби” АД–гр.Варна. Произведените количества енергия
през периода и продажната им стойност (без ДДС) са както следва:
м. Януари
516 160 kW/h
- Продажна стойност: 61 939 лв.
м. Февруари 348 880 kW/h
- Продажна стойност: 41 865 лв.
м. Март
323 800 kW/h
- Продажна стойност: 38 856 лв.
м. Април

-

167 640 kW/h

- Продажна стойност: 20 117 лв.

м. Май

-

167 960 kW/h

- Продажна стойност: 20 155 лв.

м. Юни

-

140 360 kW/h

- Продажна стойност: 16 843 лв.

Тези стойности са в рамките на предвидените по бизнес плана на компанията и
осигуряват постигането на очакваната възвръщаемост от проекта.
-

Назначена бе Държавна приемателна комисия за строеж със Заповед №РД-19-192 от
02.03.2007 г. на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) към МРРБ за
оглед и работа по издаване на Протокол „Образец 16” с предложение за издаване на
разрешение за ползване на строежа. Огледът на строежа е осъществен, а протоколите са
изготвени и предадени на ДНСК за тяхното потвърждаване. Потвърждението е
получено на 20.04.2007 г. с Разрешение за ползване №СТ-12-366 на ДНСК. Следствие
на него е освободен залогът в размер на 1 760 хил. лв., предоставен от „Адванс Екуити
Холдинг” АД под формата на депозит в банка HVB Bank Biochim по заем на дъщерното
дружество „Енерджи Инвест” ЕАД за 900 хил. евро, отпуснат от същата банка. Така
задбалансовите активи и пасиви на „Адванс Екуити Холдинг” АД, формирани от този
залог, са ликвидирани. Холдингът остава гарант по заема на „Енерджи Инвест” ЕАД.

-

Закупен е земеделски имот в околностите на с.Дъбрава, общ.Балчик с площ от 94.087
дка, който след придобиването и оформянето на подходящи за целта съседни имоти ще
послужи за основа на нов проект за изграждане на парк от ветрогенератори с
планирана мощност от 8 MW. В процес е разполагането на измервателна апаратура за
определяне на съществените за проекта параметри. Покупката е финансирана с част от
заема, отпуснат от едноличния собственик на дружеството „Адванс Екуити Холдинг”
АД през периода, чийто пълен размер е 257.5 хил.лв.

-

На 04.04.2007 г. е усвоен грант по заема от HVB Bank Biochim в рамките на КЛЕЕВЕИ
на ЕБВР в размер на 180 хил. евро (352 хил.лв.), който е използван за погасяване на
част от дължимата главница.

„СЕП България” АД:
-

На 19.06.2007 г. Управителният съвет на Българска народна банка (БНБ) даде
съгласието си за издаване на лиценз на „СЕП България” АД за извършване на дейност
на територията на Република България като системен оператор на платежна система,
работеща с електронен платежен инструмент „мобилно разплащане”. С оглед
издаването на лиценза, дружеството следва в нормативно определения срок да изпълни
условията по чл.61, ал.2 и чл.63 от Наредба №3 от 2005 г. на БНБ за паричните
преводи и платежните системи.

„Проджект Истейт” ЕООД:
-

На 13.02.2007 г. бе учредено е дъщерно дружество „Проджект Истейт” ЕООД със седалище
и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, бул.”Христо Ботев” №57.
Дружеството е вписано в регистъра на Софийски градски съд по парт. № 114717, том 1566,
рег. І, стр. 32, фирмено дело №2172/2007. „Проджект Истейт” ЕООД е с регистриран
капитал от 500 хил. лв и е 100% собственост на „Адванс Екуити Холдинг” АД. Към
момента на регистрация е записан целият капитал на дружеството и са внесени 350 хил. лв
(70%) от него. Предметът на дейност на „Проджект Истейт” ЕООД е управление на
инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти и строителството. Фокус на
дейността на дружеството е развитието на индустриални, търговски и бизнес имоти.

„Адванс Екуити Холдинг” АД притежава участие в размер на 34% от капитала на дружеството
„Енеси” АД, чийто предмет на дейност е доставката на компресиран природен газ. Като
асоциирано предприятие „Енеси” не участва в консолидацията на финансовия резултат на
„Адванс Екуити Холдинг”. През периода, Холдингът е отпуснал заем на „Енеси” в размер на
416 хил.лв., съгласно подписан договор между двете дружества и в изпъление на
инвестиционната програма на асоциираното предприятие.
За емитента:
-

На 28.06.2007 г. беше проведено Общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити
Холдинг” АД, на което бяха взети следните решения:
▪ Приема доклада на управителните органи за дейността на дружеството през 2006 год.;
▪ Приема годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
▪ Приема доклада на специализираното одиторско предприятие („Делойт Одит” ООД) за
извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 год.;
▪ Избор на регистриран одитор за 2007 г. – „Делойт Одит” ООД;
▪ Приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
▪ Освобождава от отговорност членовете на управителните органи за дейността им през
2006 год.;
▪ Не разпределя дивидент за 2006 год.

2. Събития, настъпили след приключването на междинния финансов отчет за ІІ-ро
тримесечие
-

На 02.07.2007 г. Съветът на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД, на основание
чл.43, ал.3, т.10 от Устава на дружеството, взе решение за увеличение на капитала чрез
издаване 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. Увеличението на
капитала може да бъде проведено само в случай, че Комисията за финансов надзор издаде
потвърждение на внесения за разглеждане проспект.

-

На 25.07.2007 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД като собственик на „Проджект Истейт”
ЕООД внесе остатъчната част от основния капитал на дружеството в размер на 150 000 лв.
Така, към днешна дата, основният капитал на „Проджект Истейт” ЕООД в размер на 500
000 лв е изцяло внесен от едноличният му собственик.

-

На 25.07.2007 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД отпусна заем на дъщерното си дружество
„Проджект Истейт” ЕООД в размер на 1 255 000 лв. Заемът е със срок от 4 години и лихвен
процент от 6%. Средствата от него ще бъдат използвани за инвестиционните цели на
„Проджект Истейт” ЕООД.

-

На 15.08.2007 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта на „Адванс Екуити
Холдинг” АД, с което даде ход на процедурата по увеличението на капитала на
дружеството.

-

На 29.08.2007 г. в изпълнение на договора за строително-монтажни работи между
„Енерджи Ефект” и „Карол Финанс”, възложителят („Карол Финанс” ЕООД) преведе нови
59.5 хил.лв. към изпълнителя („Енерджи Ефект” ЕАД) за извършени по план услуги.

ІІ. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през
останалата част от финансовата година
„Адванс Екуити Холдинг” АД не е изправен пред непосредствени рискове, извън обичайните
за дейността му на инвеститор в собствения капитал на частни компании. Дружеството няма
задължения към банки и небанкови финансови институции, освен поетата гаранция по заем на
дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД към HVB Bank Biochim в размер на 900
хил.евро.
Средствата от планираното увеличение на капитала ще бъдат използвани основно за
финансиране на дъщерните дружества на „Адванс Екуити Холдинг” АД, както и за
инвестиране чрез участие като акционер-учредител на нови дружества със силен потенциал за
растеж или за покупка на съществуващи такива. Новите инвестиции се предприемат след
внимателна и аргументирана селекция на бизнес планове и инвестиционни проекти.
Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане (след приспадане на разходите
по неговото извършване) при записване на всички в 23 968 568 (двадесет и три милиона
деветстотин шестдесет и осем хиляди петстотин шестдесет и осем) броя акции от настоящата
емисия е 25 614 042.91 (двадесет и пет милиона шестстотин и четиринадесет хиляди и
четиридесетдесет и два лв. и 91 ст.) лева.
В случай, че не бъдат записани всички 23 968 568 (двадесет и три милиона деветстотин
шестдесет и осем хиляди петстотин шестдесет и осем) броя акции от настоящата емисия, но и
при записване на 18 000 000 (осемнадесет милиона) броя акции от емисията (определени като
праг, при който увеличаването на капитала се счита за успешно), „Адванс Екуити Холдинг”
АД разполага със следните варианти на действие:
▪ намаляване на предвидените инвестиции като капиталово участие в бъдещи проекти;

▪ оптимизиране на съотношението във финансирането на инвестициите в дъщерните и
асоциираните предприятия между банково финансиране и финансиране със средства на
„Адванс Екуити Холдинг” АД.
Не се предвижда намаляване на инвестициите в съществуващите дъщерни предприятия, чиято
инвестиционна програма е обезпечена ресурсно дори при изпълнението на минималния праг за
успешно записване на новата емисия акции.
За дъщерните и асоциирани предприятия на „Адванс Екуити Холдинг” АД са характерни
следните специфични рискове (групирани по направления на дейност):
Оперативни рискове:
- Енергетика:


Възобновяеми енергийни източници (вятърни електроцентрали) – През 2006 г. дъщерното
дружество „Енерджи Инвест” ЕАД изгради вятърен парк на територията на общ. Каварна.
Цялостната работа по проекта беше възложена на външен изпълнител срещу предварително
определено възнаграждение. Функционалната ефективност на вятърния парк зависи главно
от качеството на вятъра – неговата сила (средногодишно и по сезони), плътност и т.н. При
недостатъчно добро качество на вятърния ресурс може да се очаква и влошаване на
параметрите на инвестицията (т.е. удължаване срока на нейното икономическо
откупуване). Извършените замервания на вятърните характеристики в района на с.Видно,
общ. Каварна, където се намира вятърният парк на „Енерджи Инвест”, дават основания за
очакване на отлична функционална ефективност на проекта, въпреки че невъзможността за
пълно предвиждане на климатичните промени трябва също да се има предвид.
Местоположението на закупения нов терен за изграждане на втори вятърен парк също дава
основания за очакване на добра функционална ефективност.



Енергийна ефективност - 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 дъщерното дружество „Енерджи Ефект” ЕАД
инвестира в специализирана техника за измерване енергийното потребление и разполага с
квалифициран персонал за осъществяване на необходимите процедури.



Дистрибуция на сгъстен природен газ – Оперативните рискове в бизнеса с пренос на
сгъстен природен газ чрез т.нар. виртуална тръба (т.е. чрез превоз в специални бутилки и
батерии от бутилки на пригодени за целта автомобилни платформи) са свързани предимно
с ограничения пазар на специализирано оборудване. Основната част от оборудването е
внос, като за доставката му в България са необходими предварителни заявки и
технологично време за изпълнението им. За управлението на този вид рискове
асоциираното предприятие „Енеси” АД разширява своята клиентска база постепенно,
съобразявайки оперативния си капацитет и времето, за което той може да бъде увеличен.

- Земеделие: По своята същност технологията на производство 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 дъщерното дружество „Агро Тера Север”
АД. За управлението на рискове от такъв характер се сключват договори със застрахователни
компании.

- Информационни и комуникационни технологии: 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 заинтересувани страни.
- Недвижими имоти: Развиването на проекти в областта на недвижимите имоти с фокус
индустриалните, логистични, търговски и бизнес имоти, е съпроводено с редица оперативни
рискове, сред които: избора на подходящ терен, прецизно проучване на бизнес потенциала на
локацията му, намиране на подходящи подизпълнители на строително-монтажните работи,
намиране на подходящи клиенти за отдаването му под наем или продажбата на готовия обект. За
управление на тези рискове, дъщерното дружество „Проджект Истейт” ЕООД провежда стриктни
конкурсни процедури за избора на подизпълнители и разполага с квалифициран екип от проектни
специалисти.
Отраслови рискове::
• Конкурентна среда:
- Енергетика:


Възобновяеми енергийни източници (вятърни електроцентрали) - може да се твърди, че
конкуренцията в производството на електроенергия от вятър е все още слаба и съществува
сериозен потенциал за навлизане в сектора. Темповете, с които се разкрива и усвоява този
потенциал обаче са високи и предстои допълнително да се ускорят с приемането на новия
Закон за възобновяемите енергийни източници.



Енергийна ефективност - към момента мащабната кампания по санирането на сградния
фонд в България все още не е започнала, поради забавяне приемането на необходимата
законова база (предвидена в Националната програма за обновяване на жилищните сгради в
България от 2005 г.). Въпреки това голям брой фирми вече извършват услуги по саниране
на части от жилищни сгради в страната, както и цялостно обследване и саниране на
обществени и административни сгради. Очакванията са за формиране на силноконкурентна
среда в бизнеса със санирането към края на 2007 г. и началото на 2008 г., в зависимост от
сроковете, в които бъдат приети необходимите нормативни документи. За да наложи
присъствието си в този бизнес и отстоява своите позиции „Енерджи Ефект” ЕАД разполага
с и продължава да придобива модерна техника, както и да наема качествени специалисти.



Дистрибуция на природен газ – преносът на сгъстен природен газ по „виртуална тръба” е
сравнително нов бизнес с висок потенциал за растеж в бъдеще. Мащабите на фирмите,
които осъществяват подобна услуга, към момента не е голям, а пазарът на сгъстен
природен газ тепърва ще се развива. „Виртуалната тръба” не е пряк конкурент на
конвенционалните газопроводи, а техен заместител в райони, където полагането на тръбна
инфраструктура е все още в проектна фаза или изобщо не се предвижда такова.

- Земеделие: Сектор „Селско стопанство” в България традиционно се характеризира с висока
вътрешна конкуренция. Пълното интегриране на страната в търговския блок на Европейския Съюз
ще 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. За да наложи своето присъствие в сектора и отстоява

трайно позициите си, дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД закупува модерна
селскостопанска техника и търси договорни отношения с едри собственици на земя, каквито към
настоящия момент са дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за земеделски
имоти.
- Информационни и комуникационни технологии: 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 към
момента има заявени само на идейно ниво.
- Недвижими имоти: Двата основни сегмента в сектора на недвижимите имоти – жилищните и
ваканционни имоти, и бизнес имотите се различават по своята степен на развитие към настоящия
момент в България. Докато при жилищните и ваканционни имоти пазарът е до голяма степен
наситен с качествено предлагане, то при бизнес имотите (индустриални, търговски, логистични,
административни) предлагането тепърва ще догонва търсенето. На пазара има немалък брой
активни компании за развитие на подобни имоти, но и потенциалът за бизнес е достатъчно голям
за да оправдае включването на нови участници.
• Регулативна уредба:
- Енергетика:


Възобновяеми енергийни източници (вятърни електроцентрали) – Актуалната нормативна
уредба в областта на възобновяемите енергийни източници е съсредоточена в базисния
Закон за енергетиката. Предстои приемането на специален Закон за възобновяемите
енергийни източници (ВЕИ). Като цяло, законодателството в сферата на ВЕИ може да се
определи като стимулиращо.



Енергийна ефективност - Предвиденият в Националната програма за обновяване на
жилищните сгради в България от 2005 г. пакет законопроекти и подзаконови нормативни
актове (като Законопроект за жилищните сгради – етажна собственост, Законопроект за
жилищните асоциации, и др.) по план трябваше да бъде приет до края на 2006 г. Това обаче
не се случи и очакваната мащабна кампания за саниране на жилищния фонд у нас се забавя
по изцяло законодателни причини. Така, при жилищните сгради могат да се реализират
само частични и неголеми по обем мерки за подобряване на енергийната ефективност,
докато по-мащабните проекти към момента са налице основно при обществените и
административните сгради.



Дистрибуция на природен газ – Нормативната уредба в сферата на разпространението на
сгъстен природен газ не създава пречки за нормалното развитие на бизнеса. Базисните
регулации са в Закона за енергетиката и относимите към него наредби.

- Земеделие: Регулациите в сектор „Селско стопанство” не създават бариери за влизане или
излизане от бизнеса. Нормативната уредба е синхронизирана с тази в ЕС и българските земеделски
производители автоматично станаха бенефициенти на Общата аграрна политика след
присъединяването на страната към съюза в началото на настоящата година.
- Информационни и комуникационни технологии: Условията за извършване на дейност като
оператор на система за електронни разплащания са ясно определени в Закона за паричните
преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, който беше приет от
Народното събрание в края на 2005 г. Дейността е под надзора на Българска народна банка.
- Недвижими имоти: Инвестиционните проекти в сектора на недвижимите имоти се регулират от
Закона за устройството на територията, Закона за собствеността, Закона за регионалното развитие,

Закона за техническите изисквания към продуктите, и други законови и подзаконови актове.
Нормативната база не създава бариери за осъществяването на дейност.

ІІІ. Информация за сключени големи сделки между свързани лица
На 01.02.2007 г., дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” дружество „Енерджи Ефект” ЕАД
(100% собственост на холдинга) сключи договор с „Карол Финанс” ЕООД за извършване на
строително-монтажни работи – проектиране и изпълнение на външно топлозахранване и
абонатна станция, вътрешна ВиК инсталация, вътрешни ел.силова и осветителна инсталации,
сухо строителство, външна топлоизолация с минерална мазилка и доставка и монтаж на скеле.
Обемът на строително-монтажните работи, които „Енерджи Ефект” ЕАД ще предостави на
„Карол Финанс” ЕООД, се оценява на 450 хил.лв. Тъй като от една страна „Карол Финанс”
ЕООД е еднолична собственост на Станимир Маринов Каролев, а от друга същият,
посредством дружествата „Карол Стандарт” ЕООД и „НетТелКом” ЕООД, на които е
едноличен собственик на капитала, притежава общо 19.41% от акционерния капитал на
„Адванс Екуити Холдинг” АД (към дата 14.06.2007 г.), то договорът между „Енерджи Ефект”
ЕАД и „Карол Финанс” ЕООД може да се счита за сделка между свързани лица.

Други сделки със свързани лица през І-во и ІІ-ро тримесечие на 2007 г. не са сключвани.

Подписаните по-долу лица декларират, че комплектът финансови отчети, съставен
съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за
активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на емитента. Наред с това,
представеният междинен доклад за дейността на дружеството съдържа достоверен
преглед на настъпилите важни събития от началото на годината, основните рискове, пред
които дружеството е изправено през останалата част от финансовата година, както и
сключените големи сделки между свързани лица.

-----------------------------------------------------Венцеслав Петров,
Изпълнителен директор,
Член на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД

-----------------------------------------------------Борислав Витанов,
Председател на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД

-----------------------------------------------------Петър Кетенев,
Член на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД

