МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„Адванс Екуити Холдинг” АД

към 31 март 2008 г.

(на консолидирана база)

І. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите във
финансовия отчет
1. Събития, настъпили през І-во тримесечие на 2008 г. за всяко от дъщерните дружества
на „Адванс Екуити Холдинг” АД:
„Агро Тера Север” АД:
-

През отчетния период дружеството е получило нови заеми в размер на общо 1 665
хил.лв. от мажоритарния си собственик „Адванс Екуити Холдинг” АД в рамките на
договорените условия по кредитната линия. От своя страна, „Агро Тера Север” е
отпуснало 1 160 хил.лв. на дъщерното си дружеството „Ремусс” ООД в рамките на
договорена кредитна линия за финансиране на инвестиционните му разходи по
изграждането на зърнобаза със силози.

-

На 12.03.2008 г. „Агро Тера Север” АД сключи договор за покупка на селскостопанска
техника с фирма „Златекс4 ООД, официален вносител за България на съответните
машини и оборудване. Договорът е на обща стойнст 1 134 хил.евро (2 218 хил.лв.) без
ДДС. При подписването е платена 10% авансово от стойността на машините и е
изцяло изплатена една машина – телехендлер Weidemann T 5625 CX 80, на цена от 59.3
хил.евро (116 хил.лв.) без ДДС. Плащанията са финансирани с отпуснатия заем от
мажоритарния собственик на дружеството.

-

През отчетния период „Агро Тера Север” АД е подписала договори за арендоване на
земеделска земя с обща площ от 7 450 дка. Земята е във врачанска и видинска области,
като арендодатели са „Адванс Терафонд” АДСИЦ, „Елана” АДСИЦ, „Омега Агро”
ЕООД, „Серес” АД и Центъра по комасация на земеделски земи. Подписаният договор
с „Адванс Терафонд” АДСИЦ може да се третира като сделка между свързани лица
(виж т. ІІІ).

-

През отчетния период дъщерното дружество „Ремусс” ООД е арендовало земеделска
земя с обща площ от 2 039 дка, от които 1 905 дка по договори с „Адванс Терафонд”
АДСИЦ. Договорът с „Адванс Терафонд” може да бъде третиран като сделка между
свързани лица (виж т.ІІІ).

-

Нетният консолидиран финансов резултат (без малцинственото участие) на „Агро Тера
Север” АД към края на І-во тримесечие на 2008 г. е загуба от 67 хил.лв.

„Енерджи Ефект” ЕАД:
-

През отчетния период дружеството е получило нови заеми в размер на 106 хил.лв. от
едноличния собственик на капитала „Адванс Екуити Холдинг” АД. Заемите са в
рамките и при условията на договорената кредитна линия, като средствата от тях са
използвани за финансиране на инвестиционната дейност на дружеството..

-

На 21.02.2008 г. е сторнирана фактура от 30.11.2007 г. по договор с общ. Карлово на
стойност 208 хил.лв. поради дублиране. Клиентът е уведомен с кредитно известие. В
резултат на сторнирането намаляват вземанията на дружеството с 208 хил.лв. и
краткосрочните му задължения със 173 хил.лв. Приходите на дружеството за 2007 г. са
коригирани още в рамките на отчетния период.

-

През отчетния период са сключени договори със следните клиенти:
• Община Козлодуй
обследване
и проектиране
• Община Борован
проектиране
• Община Мадан
обследване
• Община Ветово
обследване
• Община Борован
обследване
-

30 000 лв.
30 000 лв.
10 000 лв.
10 000 лв.
10 000 лв.

-

През периода са извършени допълнителни услуги по сключения в началото на 2007 г.
година 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. Договорът
между „Енерджи Ефект” и „Карол Финанс” ЕООД може да се счита за сделка между
свързани лица (виж т.ІІІ). През периода, постъпленията от допълнителните услуги по
този договор са в размер на 153 хил.лв., което представлява 74% от нетните приходите
от продажби на дружеството.

-

Нетният финансов резултат на „Енерджи Ефект”ЕАД към края на І-во тримесечие на
2008 г. представлява загуба в размер на 269 хил. лв.

„Енерджи Инвест” ЕАД:
-

През отчетния период дружеството е усвоило заеми в размер на 1 349 хил.лв. от
едноличния собственик на капитала „Адванс Екуити Холдинг” АД в рамките и при
условията на договорената кредитна линия.

-

С решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 15.01.2008 г. е
предприето увеличение на капитала на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД от
150 хил. лв. на 2 400 хил.лв. чрез издаване на нови 2 250 000 броя обикновени поименни
налични акции, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите и с
номинална и емисионна стойност от 1 лв. Увеличението на капитала на „Енерджи
Инвест” ЕАД ще бъде записано в пълния му размер от едноличния собственик на
дружеството – „Адванс Екуити Холдинг” АД. Средствата от увеличението на капитала
на „Енерджи Инвест” ЕАД ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционната му
програма за 2008 г., която включва изграждане на фотоволтаична електроцентрала и
нова вятърна електроцентрала. За нуждите на инвестицията във фотоволтаичната
електроцентрала бе даден мандат на Съвета на директорите на „Енерджи Инвест” ЕАД
да вземе решение по всички съществени параметри и условия по придобиването на
акционерно участие на дружеството в „ИнтерСол” ЕАД. Съгласно решението, „Енерджи
Инвест” ЕАД ще участва в увеличение на капитала на „ИнтерСол” ЕАД с парична
вноска от 1 098 000 лв., след реализирането на което ще притежава 90% от
собствеността на дружеството.

-

На 15.01.2008 г. Съветът на директорите на „Енерджи Инвест” ЕАД взе решение да
участва като акционер и да придобие при условията на чл.195 от Търговския закон
всички акции от увеличението на капитала на „Интерсол” ЕАД от 50 000 лв. на 500 000
лв. Увеличението е чрез издаване на 45 000 нови обикновени поименни акции с право на
глас и номинална стойност от 10 (десет) лв. всяка и емисионна цена от 24.40 лв.

(двадесет и четири лева и четиридесет ст.) всяка. След извършване на увеличението на
капитала по описания начин, акционерното участие на „Енерджи Инвест” ЕАД в
капитала на „ИнтерСол” ЕАД ще бъде в размер на 90%.
„ИнтерСол” ЕАД е със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане”,
бул.”Христо Ботев” №57. Дружеството е вписано в търговския регистър на Софийски
градски съд по фирмено дело №20383/2007 г., с ЕИК по БУЛСТАТ: 175440057.
Едноличен собственик на капитала на „ИнтерСол” ЕАД е „ЕргоСол” ЕАД, което е
собственост на Румен Тодоров Христов. Дружеството е с предмет на дейност:
производство на електроенергия от възобновяеми източници, търговия с
електроенергия, търговско представителство и посредничество при внос и износ на
енергия (след издаване на необходимите лицензии и разрешения), строителство,
проектиране и управление на проекти, осъществяване на цялостно строителство или
отделни части от строителни обекти, покупко-продажба и управление на недвижими
имоти за своя и за чужда сметка, отдаване под наем на недвижимо имущество,
управление на жилищни сгради, управление на нежилищни сгради, консултации и
маркетинг в областта на стопанската дейност и мениджмънт, рекламна дейност,
организиране и управление на културно-информационни мероприятия и центрове, както
и всички останали незабранени от закона дейности. Дружеството е в процес на
изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност от 880 kWp край
с.Пауново, общ.Ихтиман.
-

На 16.01.2008 г. „Енерджи Инвест” ЕАД подписа договор за предоставяне на кредитна
линия на „ИнтерСол” ЕАД по силата на подписано акционерно споразумение между
двете дружества. Линията е в размер на 200 хил. лв. за срок от 3 (три) години при лихва
от 6% годишно, платима на тримесечен период. С анекси към договора от 13.03.2008 г.
и 19.03.2008 г. размерът на кредитната линия бе увеличен последователно на 700 хил.
лв. и 1 100 хил. лв. Заемът ще бъде погасен със средства от собствения капитал на
„ИнтерСол” ЕАД, след реализиране на увеличението на капитала на дружеството и
влизането на „Енерджи Инвест” като акционер, както и с рефинансиране от банков
кредит. През периода 16.01 – 31.03.2008 г. отпуснатите заеми от „Енерджи Инвест” към
„ИнтерСол” са в размер на общо 900 хил. лв.

-

На 17.01.2008 г. Националната агенция по приходите (НАП) възстанови на „Енерджи
Инвест” ЕАД данък добавена стойност (ДДС) в размер на 444 хил. лв. по извършени
инвестиционни разходи.

-

На 18.01.2008 г. „Енерджи Инвест” ЕАД придоби нови земеделски имоти в
Североизточна България с цел реализирането на проект за вятърни паркове. Имотите са
както следва:
с.Гурково, общ.Балчик
10.001 дка
125 009 лв.
с.Гурково, общ.Балчик
10.000 дка
125 009 лв.
с.Гурково, общ.Балчик
20.501 дка
125 009 лв.
землище на гр.Каварна
15.879 дка
125 423 лв.
В цената на придобиване на имотите в с.Гурково и в землището на гр.Каварна са
включени и остойностени услуги по подготовката на терените за изграждане на вятърни
паркове, а именно издадени становища на РИОСВ-Варна за въздействието върху
околната среда и на „Е.ОН България Мрежи” АД за присъединяване към
електропреносната мрежа, както и платените нотариални такси, местни данъци и такси

-

за изработка на подробния устройствен план (ПУП). Покупката на имотите е
финансирана с постъпленията от възстановения ДДС и отпуснат заем от „Адванс
Екуити Холдинг” АД. Придобитите имоти са подходящи за инсталиране на вятърни
генератори с обща мощност от 5.7 MW.
Произведеното количество електрическа енергия от вятърния парк на „Енерджи
Инвест” ЕАД край с.Видно, общ.Каварна, през отчетния период и продажната му
стойност (без ДДС) са както следва:
м. Януари – м. Март
- 1 072 600 kWh
Продажна стойност: 128 712 лв.
Тези стойности са в съответствие със заложените в бизнес плана на компанията
показатели и в рамките на предвидените отклонения от тях.

-

С Решение № Ц-015 на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от
31.03.2008 г. е завишена изкупната преференциална цена на произвежданата
електрическа енергия от вятърни турбини с единична инсталирана мощност под 800 kW
от 0.12 лв./kWh (без ДДС) на 0.13996 лв./kWh, считано от 01.04.2008 г. Така цената, на
която „Енерджи Инвест” ЕАД ще продава произведената електрическа енергия от
м.Април нататък е 0.13996 лв./kWh.

-

На 17.03.2008 г. „Енерджи Инвест” ЕАД сключи договор с „Лонг Ем” ЕООД за
изработване и реализиране на проект за вятърни паркове с обща инсталирана мощност
от 13.7 MW върху собствени на „Енерджи Инвест” терени за срок до м.Октомври, 2009
г. Договореното възнаграждение по договора на „Лонг Ем” ЕООД е в размер на 650
хил.евро (1.27 млн.лв.) без ДДС, което ще бъде изплатено на части, в зависимост от
етапите на реализация на проекта и отчетената производителност в рамките на първата
година от функционирането на парковете. Първото плащане от „Енерджи Инвест” ЕАД
към „Лонг Ем” ЕООД е в размер на 265 хил.лв. без ДДС и бе осъществено на 18.03.2008
г. Разходите са отнесени като такива за придобиване на дълготрайни материални активи
и не намират отражение в текущия финансов резултат на дружеството за периода.

-

Нетният финансов резултат на „Енерджи Инвест” ЕАД към края на І-во тримесечие на
2008 г. представлява загуба в размер на 15 хил.лв.

„СЕП България” АД:
-

На 03.01.2008 г. е подписано тристранно споразумение между „СЕП България” АД,
„Сирма Груп” АД и дъщерното и дружеството „Сирма Бизнес Солюшънс”, за
разработване и внедряване на mGate – интегрална част от софтуерното съдържание на
системата за електронни плащания. Договорът е на стойност 245 хил.лв. и може да се
счита за сделка между свързани лица (виж т.ІІІ).

-

На 18.01.2008 г. и 19.02.2008 г. дъщерното дружество „СЕП България” АД сключи
общо четири договора със „Сирма Груп” АД за възлагане изработването на различни
софтуерни продукти за нуждите на системата за електронни плащания (интеграционна
платформа, MNO Gateway, mPOI, електронен магазин). Договорите са на обща
стойност от 356 хил.лв. и са част от дългосрочното технологично партньорство между
двете компании в процеса на развитие на системата за електронни плащания.
Договорите между „СЕП България” АД и „Сирма Груп” АД могат да се считат за
сделки между свързани лица (виж т.ІІІ).

-

На 22.01.2008 г. дъщерното дружество „СЕП България” АД сключи договор със
„Сирма Груп” АД за закупуване на хардуерно оборудване (сървъри и компоненти по
тях) на стойност 21.4 хил.лв. Закупуването ще бъде финансирано с лизинг,
предоставен от „Интерлийз” ЕАД. Лизингът е със срок от 36 месеца при лихвен
процент 3-мес. EURIBOR плюс надбавка от 3 процентни пункта. Договорът между
„СЕП България” АД и „Сирма Груп” АД може да бъде третиран като сделка между
свързани лица (виж т.ІІІ).

-

Нетният финансов резултат (без малцинственото участие) на „СЕП България” АД към
края на І-во тримесечие на 2008 г. представлява загуба в размер на 117 хил.лв.

„Проджект Истейт” ЕООД:
-

През отчетния период дружеството е усвоило заеми от едноличния си собственик
„Адванс Екуити Холдинг” АД в размер на общо 1 915 хил.лв. в рамките и при
условията на договорената кредитна линия. Средствата са използвани за финансиране
на инвестиционната програма на дружеството.

-

На 28.01.2008 г. „Проджект Истейт” сключи договор с „Байер-Т.Н.” ООД за
изработването на технически проект за изграждане на търговско-развлекателен център
в гр.Стара Загора. Договорът е на стойност 173 хил.евро (339 хил.лв.) без ДДС, което
ще бъдат изплатени от „Проджект Истейт” на „Байер-Т.Н.” ООД съгласно етапите на
изработването и утвърждаването на проекта от Независимия надзор в проектирането.

-

На 04.02.2008 г. „Проджект Истейт” изплати договорения аванс в размер на 135 хил.лв.
на „Байер-Т.Н.” ООД по изготвянето на техническия проект за строежа на търговскоразвлекателния център в гр.Стара Загора.

-

На 17.03.2008 г. „Проджект Истейт” осъществи окончателно плащане в размер на 1
720 хил. лв. към „Адванс Терафонд” АДСИЦ по договор от 24.07.2007 г. за
придобиване правото за строеж върху имот в гр. Стара Загора, върху който ще бъде
изграден търговско-развлекателен център. Договорът между „Проджект Истейт”
ЕООД и „Адванс Терафонд” АДСИЦ може да бъде третиран като сделка между
свързани лица (виж т.ІІІ).

-

Нетният финансов резултат на „Проджект Истейт” ЕООД към края на І-во тримесечие
на 2008 г. е загуба в размер на 25 хил.лв.

„Спиди Нет” АД:
-

На 07.01.2008 г., с решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД
е отпуснат заем в размер на 60 хил.лв. на „Спиди Нет” АД. Заемът е част от кредитна
линия със срок от 4 години (окончателно изплащане на 07.01.2012 г.), лихвен процент в
размер на 15% на годишна база с месечно натрупване върху усвоените средства, като
„Спиди Нет” АД ще плаща текущо 6% годишна лихва (месечни плащания), а разликата
между дължимата и платимата лихва се заплаща в края на календарната година, без
капитализация за периода на отстрочката. Кредитната линия е с лимит от 6.5 млн. лв.

-

През януари 2008 г. „Спиди Нет” АД изплати задълженията си по заем към ТБ „Банка
Пиреос България” АД в размер на 199 хил.лв. На 31.01.2008 г. дружеството погаси част
от заема си към „Адванс Екуити Холдинг” АД в размер на 60 хил.лв.

-

През отчетния период „Спиди Нет” АД осъществи придобиване мрежите два софийски
интернет-доставчика – „Релеф Нет” и „Ава компютърни продукти”. Сделката добави
нови 1 200 абоната към клиентската база на „Спиди Нет” АД, с което тя нарасна до 5
700 абоната. Мрежите са разположени в столичните квартали „Редута”, „Оборище”,
„Сточна гара” и „Левски Г”. Наред с придобиването на конкурентни мрежи, „Спиди
Нет” АД положи нови собствени такива в кварталите „Зона Б-5” и „Разсадника”, с което
броят на столичните квартали, в които компанията предлага своите услуги нарасна до
24.

-

През отчетния период дружеството реализира амбициозен проект по внедряването на
изцяло ново оборудване за управление и контрол на мрежите си. Оборудването е
продукт на водещия производител в областта на телекомуникационната техника –
американската компания Cisco Systems.

-

Нетният финансов резултат (без малцинственото участие) на „Спиди Нет” АД към края
на І-во тримесечие на 2008 г. представлява загуба в размер на 71 хил.лв.

„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 отчетния периода, „Адванс Екуити Холдинг” АД не е
отпускал допълнителни заеми в рамките на договорената кредитна линия за „Енеси” АД.
За Емитента:
-

Нетният финансов резултат (без малцинствено участие) на консолидирана база на „Адванс
Екуити Холдинг” АД към края на І-во тримесечие на 2008 г. представлява загуба в размер
на 240 хил.лв. при загуба от 43 хил.лв. за І-во тримесечие на 2007 г.

2. Събития, настъпили след приключването на междинния финансов отчет за І-во
тримесечие на 2008 г.
-

-

Нетният размер на отпуснатите нови заеми към дъщерните дружества на „Адванс Екуити
Холдинг” АД за периода 01.04 – 30.05.2008 г. е 2 026 хил.лв., разпределени както следва:
„Агро Тера Север” АД

-

426 000 лв.

„Енерджи Инвест” ЕАД

-

960 000 лв.

„Спиди Нет” АД

-

440 000 лв.

„СЕП България” АД

-

200 000 лв.

Дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД е отпуснало на „Ремусс” ООД (в което
притежава 67% от капитала) заеми в размер на общо 490 хил.лв. в рамките и при условията

на договорената помежду им кредитна линия. Средствата са използвани за финансирането
на инвестиционната програма на „Ремусс” ООД.

-

„Агро Тера Север” АД е арендовала нови 2 333 дка земеделски площи в района на
гр.Брегово, обл.Видин.

-

На 10.05.2008 г. държавната Агенция по вписванията регистрира увеличението на капитала
на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД от 150 хил.лв. на 2 400 хил.лв.
Увеличението на капитала бе записано и внесено изцяло от „Адванс Екуити Холдинг” АД.

-

Дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД е отпуснало на „ИнтерСол” ЕАД заеми в
размер на общо 2 150 хил.лв., след подписване на съответните анекси за увеличаване
размера на договорената на 16.01.2008 г. кредитна линия помежду им. Средствата са
използвани за финансиране на инвестиционната програма на „ИнтерСол” ЕАД.

-

На 25.04.2008 г. „СЕП България” АД сключи нов договор със „Сирма Груп” АД за
закупуването на хардуерно оборудване (сървъри и компоненти към тях) на стойност 89.9
хил.лв. Закупуването ще бъде финансирано с лизинг, предоставен от „Интерлийз” ЕАД.
Лизингът е със срок от 24 месеца при лихвен процент 3-мес. EURIBOR плюс надбавка от
3 процентни пункта. Договорът между „СЕП България” АД и „Сирма Груп” АД може да
бъде третиран като сделка между свързани лица (виж т.ІІІ).

-

На 28.05.2008 г. държавната Агенция по вписванията регистрира увеличението на капитала
на „ИнтерСол” ЕАД от 50 хил.лв. на 500 хил.лв. и трансформирането му в акционерно
дружество (АД). Увеличението на капитала бе записано и внесено изцяло от „Енерджи
Инвест” ЕАД.

-

На 28.05.2008 г. „Агро Тера Север” АД сключи договор за финансов лизинг на
селскостопански машини с „УниКредит Лизинг” АД на обща стойност (лизингова цена) от
1.26 млн.лв. и срок на обслужване от 5 години. Поръчител по договора е „Адванс Екуити
Холдинг” АД.

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 дялов инвеститор в частни компании. Дружеството няма задължения към
банки и небанкови финансови институции, освен поетите гаранции по заем на дъщерното
дружество „Енерджи Инвест” ЕАД към “Уникредит Булбанк” АД от 2006 г. в размер на 900
хил.евро (1 760 хил.лв.) и срок от 5 години, и договор за финансов лизинг на дъщерното
дружество „Агро Тера Север” АД с „УниКредит Лизинг” АД от 2008 г. в размер на 1.26 млн.лв.
и срок от 5 години.
Бъдещи дялови участия на „Адванс Екуити Холдинг” в новосъздадени или млади компании ще
бъдат осъществявани след внимателна и аргументирана селекция на бизнес планове и
инвестиционни проекти.
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 – 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 настоящият вятърен парк на „Енерджи Инвест” и
местата за бъдещите проекти, дават основания за очакване на отлична функционална
ефективност на проектите, въпреки че невъзможността за пълно предвиждане на
климатичните промени трябва също да се има предвид. Подобен извод може да се направи
и за проекта на дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД, което
развива проект за изграждане на фотоволтаична електроцентрала (соларен парк) край
с.Пауново, общ.Ихтиман.
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.



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.



Оперативният риск в работата на „Спиди Нет” АД по доставка на интернет през локални
мрежи (Local Area Network) е свързан с управлението на бързото разрастване на
компанията, което се планира в следващите няколко години както чрез придобивания на
конкурентни мрежи, така и чрез органичен растеж. За да контролира този риск „Спиди
Нет” АД е приела за своя водеща политика инвестициите в човешки капитал и
непрекъснато повишава качеството, както на управленския си, така и на техническия си
персонал.

- 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:
o Конкурентна среда:
- Енергетика:


Възобновяеми енергийни източници - може да се твърди, че конкуренцията в
производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници 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 и алтернативните енергийни източници и
биогоривата, и увеличаването на стимулите от страна на българското правителство за
инвестиции в производството на екологично чиста енергия.



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 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.



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 силно фрагментиран, което създава потенциал за консолидацията му в
средносрочен времеви план. Участие в тази консолидация като активен субект е една от
водещите бизнес цели на „Спиди Нет” АД. От друга страна, конкуренция в сектора на
широколентовия интернет съществува и по линия на кабелните телевизионни оператори,
БТК, както и навлизащите на пазара доставчици на безжичен интернет. LAN-технологията
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.

- 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.
o Регулативна уредба:
- Енергетика:


Възобновяеми енергийни източници – Актуалната нормативна уредба в областта на
възобновяемите енергийни източници е съсредоточена в приетия в средата на 2007 г.
специален Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата

(Обн. ДВ. бр.49 от 19.06.2007 г.), както и в базисния Закон за енергетиката. 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.



Доставчиците на интернет са на дългосрочен лицензионен режим при Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС). Нормативните бариери за навлизане в този бизнес не са
високи.

- 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
9 На 01.02.2007 г., дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” дружество „Енерджи Ефект”
ЕАД 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, към момента на подписване на договора се оценява на 450 хил.лв.,
но реално извършените и фактурирани услуги надхвърлят този обем. 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 20.5% от
акционерния капитал на „Адванс Екуити Холдинг” АД (към 31.03.2008 г.), то договорът

между „Енерджи Ефект” ЕАД и „Карол Финанс” ЕООД може да се счита за сделка между
свързани лица.
През отчетния период извършените от „Енерджи Ефект” ЕАД допълнителни строителномонтажни работи по договора възлизат на стойност 153 хил.лв, което представлява 74% от
нетните приходи от продажби на дружеството. Изпълнението на договора продължава и
след приключването на отчетния период.
9 На 24.07.2007 г. „Проджект Истейт” ЕООД сключи предварителен договор за покупка на
право на строеж върху имот в гр.Стара Загора, което право на строеж е собственост на
„Адванс Терафонд” АДСИЦ. Стойността на правото на строеж е 3 470 хил.лв. Тъй като
„Карол Финанс” ЕООД, еднолична собственост на Станимир Маринов Каролев, притежава
13.2% от капитала на „Адванс Терафонд” АДСИЦ към 31.03.2008 г., а Станимир Маринов
Каролев, чрез други две свои компании – „Карол Стандарт” ЕООД и „НетТелКом” ЕООД,
притежава общо 20.5% от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД към 31.03.2008 г., то
сделката между „Проджект Истейт” ЕООД (100% собственост на „Адванс Екуити
Холдинг” АД) и „Адванс Терафонд” АДСИЦ представлява сделка между свързани лица.
На 17.03.2008 г. „Проджект Истейт” ЕООД направи окончателно плащане в размер на 1 750
хил.лв. към „Адванс Терафонд” АДСИЦ по предварителния договор за покупка на право на
строеж върху имота в гр. Стара Загора.
9 През отчетния период дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД сключи договори за
аренда на 1 830 дка земеделски площи в района на общ.Брегово, обл.Видин с „Адванс
Терафонд” АДСИЦ. Арендните плащания са в размер на 14 лв. на декар годишно, или общо
25.6 хил. лв. на година. За същия период дъщерното на „Агро Тера Север” дружество
„Ремусс” ООД сключи договори за аренда на 1 905 дка земеделски площи в районите на
общ.Борован и общ.Враца, обл.Враца с „Адванс Терафонд” АДСИЦ. Арендните плащания
са в размер на 12 лв. на декар годишно, или общо 22.9 хил.лв. на година.
Тъй като „Карол Финанс” ЕООД, еднолична собственост на Станимир Маринов Каролев,
притежава 13.2% от капитала на „Адванс Терафонд” АДСИЦ към 31.03.2008 г., а Станимир
Маринов Каролев, чрез други две свои компании – „Карол Стандарт” ЕООД и
„НетТелКом” ЕООД, притежава общо 20.5% от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД
към 31.03.2008 г., то договорите между „Агро Тера Север” АД (90% собственост на
„Адванс Екуити Холдинг” АД), „Ремусс” ООД (67% собственост на „Агро Тера Север” АД)
и „Адванс Терафонд” АДСИЦ представляват сделки между свързани лица.
9 Всички договори, сключени между „СЕП България” АД и „Сирма Груп” АД (или негово
дъщерно дружество), представляват сделки между свързани лица, тъй като „Сирма Груп”
АД притежава 6% от капитала на „СЕП България” АД към 31.03.2008 г.
Други сделки между свързани лица не са сключвани или обслужвани през І-во тримесечие на
2008 г.

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,
Заместник-председател 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

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

от

„Адванс Екуити Холдинг” АД

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

към 31 март 2008 г.

(на консолидирана база)

А. Информация за промени в счетоводната политика на „Адванс Екуити Холдинг”
АД („Емитента”):
През периода 01.01 – 31.03.2008 г. („отчетния период”) не са извършвани промени в
счетоводната политика на Емитента, нито на неговите дъщерни дружества.

Б. Информация за настъпили промени в икономическата група на Емитента:
-

През периода 01.01 – 31.03.2008 г. не са настъпили промени в икономическата група на
Емитента.

-

На 28.05.2008 г. (т.е. след отчетния период) държавната Агенция по вписванията
регистрира увеличение на капитала на „ИнтерСол” ЕАД от 50 хил.лв. на 500 хил.лв. и
трансформирането му в акционерно дружество (АД). Увеличението на капитала бе
записано и внесено изцяло от „Енерджи Инвест” ЕАД, дъщерно дружество на Емитента.
Така, икономическата група на Емитента се увеличи с ново дружество, притежавано на 90%
от дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД.

В. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата
група на емитента:
-

През отчетния период няма организационни промени в икономическата група на Емитента.

-

След приключване на отчетния период:
= На 10.05.2008 г., държавната Агенция по вписванията регистрира увеличението на капитала на
дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД от 150 хил.лв. на 2 400 хил.лв. Увеличението на
капитала бе записано и внесено изцяло от „Адванс Екуити Холдинг” АД.
= На 28.05.2008 г., държавната Агенция по вписванията регистрира увеличение на капитала на
„ИнтерСол” ЕАД от 50 хил.лв. на 500 хил.лв. и трансформирането му в акционерно дружество
(АД). Увеличението на капитала бе записано и внесено изцяло от „Енерджи Инвест” ЕАД,
дъщерно дружество на Емитента. „Енерджи Инвест” ЕАД закупи 45 000 броя новоемитирани
обикновени акции на „ИнтерСол” с право на глас и номинал от 10 (десет) лв. всяка на цена от
24.40 лв. (двадесет и четири лева и четиридесет ст.) всяка. Разликата между номиналната и
емисионната цена на акциите формира премиен резерв, който е част от собствения капитал на
„ИнтерСол” АД.

Г. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година:
Дружеството не публикува прогнози за финансовите си резултати.

Д. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
Общото събрание на Еемитента:
Съгласно Книгата на акционерите в „Адванс Екуити Холдинг” АД от 31.03.2008 г., лицата с
над 5 на сто от гласовете в Общото събрание на акционерите (ОСА) на Емитента са:
-

„Карол Стандарт” ЕООД със 7 108 457 бр. акции, или 19.8% 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. Същият, чрез дружеството
„НетТелКом” ЕООД, на което е едноличен собственик, притежава още 236 531 бр. акции, или
0.7% от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД. Така, чрез двете си дружества, Станимир
Маринов Каролев притежава общо 20.5% от гласовете на ОСА на Емитента.
През І-во тримесечие на 2008 г. „Карол Стандарт” ЕООД е увеличило дела си в гласовете в
ОСА на Емитента спрямо ІV-то тримесечие на 2007 г. от 19.5% на 19.8%. За същия период
„НетТелКом” ЕООД е намалило дела си от гласовете в ОСА на емитента от 0.8% на 0.7%.

Е. Данни за акции на емитента, притежавани от членове на неговите управителни и
контролни органи:
Акции към
31.12.2007 г.

Акции към
31.03.2008 г.

Изпълнителен директор,
Член на Съвета на Директорите

Ø

Ø

Борислав Витанов Петков

Председател на Съвета на
Директорите

3 000

3 000

Петър Димитров Кетенев

Член на Съвета на Директорите

Ø

Ø

Христо Михайлов Вълев

Директор за връзки с
инвеститорите

2 000

2 000

Име

Длъжност

Венцеслав Стоянов Петров

Ж. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения
капитал на Емитента:
През периода 01.01 – 31.03.2008 г. няма възникнали или висящи съдебни, административни
или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от
собствения капитал на Емитента или негово дъщерно дружество.

З. Информация за отпуснати от Емитента или от негово дъщерно дружество заеми и
предоставени гаранции:
През периода 01.01 – 31.03.2008 г. “Адванс Екуити Холдинг” АД е предоставило следните
заеми на дъщерните си и асоциирани дружества:
Заеми (лв)
Предприятие

Салдо към
31.12.2007 г.

Нето
отпуснати през
периода

Салдо към
31.03.2008 г.

Дъщерни:

7 909 418

5 135 000

13 044 418

„Агро Тера Север” АД

2 477 082

1 665 000

4 142 082

„Енерджи Ефект” ЕАД

2 608 324

106 000

2 714 324

„Енерджи Инвест” ЕАД

1 569 012

1 349 000

2 918 012

„Проджект Истейт” ЕООД

1 255 000

1 915 000

3 170 000

Ø

100 000

100 000

Асоциирани:

1 100 000

Ø

1 100 000

„Енеси” АД

1 100 000

Ø

1 100 000

„Спиди Нет” АД*

*през периода бруто отпуснатите заеми към дъщерното дружество „Спиди Нет” АД
са в размер на 160 хил.лв. като дружеството е погасило 60 хил.лв. от тях в рамките на
същия период.

Условията, при които са отпуснати заемите от Емитента на дъщерните му дружества са
следните:
„Агро Тера Север” АД:
(i) Кредитна линия за оборотни средства:
- максимален размер на заема – до 4.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – четири години (падеж на: 01.12.2010 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 – четири години (падеж на: 15.11.2010 г.).
„Енерджи Ефект” ЕАД:
(i) Кредитна линия за оборотни средства:
- максимален размер на заема – до 3.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – три години (падеж на: 01.08.2009 г.).
„Енерджи Инвест” ЕАД:
(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 – три години (падеж на: 22.08.2009 г.).

„Проджект Истейт” ЕООД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- размер на заема – 4.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – четири години (падеж на: 25.07.2011 г.).

„Спиди Нет” АД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 6.5 млн. лв;
- лихвен процент – 15 % на годишна база с месечно натрупване върху усвоените средства;
(дружеството ще плаща текущо 6% годишна лихва /с месечно начисляване/, а разликата между
дължимата и платимата лихва се заплаща в края на календарната година, без капитализация за
периода на отсрочката)

- срок на заема – четири години (окончателно изплащане на: 07.01.2012 г.).

Условията, при които е отпуснат заемът от холдинга на асоциираното му дружество
„Енеси” АД са следните:
- размер на заема – 1 100 000.00 лв.;
- лихвен процент – 15 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – четири години (падеж на: 30.09.2010 г.).

Дружеството „Агро Тера Север” АД през периода 01.01 – 31.03.2008 г. е предоставило на
своето дъщерно предприятие „Ремусс” ООД заем от 1 160 хил.лв. в рамките на договорената
между дружествата кредитна линия:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 3.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – пет години (падеж на: 28.11.2011 г.).

Дружеството „Енерджи Инвест” ЕАД сключи договор на 16.01.2008 г. за предоставяне на
кредитна линия на „ИнтерСол” ЕАД по силата на подписано акционерно споразумение между
двете дружества:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 1.1 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – три години (окончателно изплащане на: 16.01.2011 г.).
/Съгласно договореностите между двете дружества, заемът ще бъде погасен със средства от
собствения капитал на „ИнтерСол” ЕАД, след реализиране на увеличението на капитал на
дружеството и влизането на „Енерджи Инвест” като мажоритарен акционер, както и с
рефинансиране от банков кредит./

През отчетния период отпуснатите заеми от „Енерджи Инвест” към „ИнтерСол” са в размер на
общо 900 хил. лв.
Емитентът няма задължения към банки и небанкови финансови институции, освен поетите
гаранции по заем на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД към “Уникредит Булбанк” АД
от 2006 г. в размер на 900 хил.евро (1 760 хил.лв.) и срок от 5 години, и по договор за финансов
лизинг на дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД с „УниКредит Лизинг” АД от 2008 г.
(подписан на 28.05.2008 г., т.е. след приключването на отчетния период) в размер на 1.26 млн.лв. и
срок от 5 години.
Дружеството „Енерджи Ефект” ЕАД, към края на І-во тримесечие на 2008 г. е предоставило
следните гаранционни депозити:
-

за участия в търгове:

-

-

На общ. Костинброд

500.00 лв.

На общ. Бобовдол

500.00 лв.

На ОДЗ „Елица”-гр.Мадан

500.00 лв.

за гаранции за качество на изпълнението:
На общ. Искър

10 000.00 лв.

На „Фриско Асет Мениджмънт” ООД

42 840.00 лв.

за гаранции за качество на изпълнението при ЕSCО-договори:
На общ. Неделино
На общ. Костинброд
На общ. Карлово

-

18 777.00 лв.
2 000.00 лв.
14 392.80 лв.

за наеми:
На „Глобъл Индустри” АД

470.00 лв.

На „Лукойл България” АД

4 000.00 лв.

На Христо Тодоров Чуковски

2 200.00 лв.

________________________________________________________

Общо:
96 179.80 лв.
=======================================================================

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

Адванс екуити холдинг АД
Консолидиран финансов отчет
31 Март 2008 г.
2008
' 000 лв.

2007
' 000 лв.

Парични средства и парични еквиваленти
Финансови активи
Търговски и други вземания
Материални запаси

19 172
387
8 885
1 258

25768
369
4318
823

ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ

29 702

31 278

37
113
1 100
73
1 598
4 077
8 383

89
144
1100
6
1217
3615
6174

ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

15 381

12 345

ОБЩО АКТИВИ

45 083

43 623

3 495
3 495

1564
1 564

КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС
АКТИВИ
ТЕКУЩИ АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Инвестиции в асоциирани предприятия
Активи по отсрочени данъци
Вземания от свързани предприятия
Търговски и други вземания
Търговска репутация
Нематериални активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване

ПАСИВ
ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Търговски и други задължения
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения по получени заеми от банкови и небанкови
финансови институции
Задължения по получени търговски заеми
Пасиви по отсрочени данъци
Други
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

1 514

1 473

138
1 652

110
17
103
1 703

ОБЩО ПАСИВИ

5 147

3 267

МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

2 450

2 630

Собствен капитал
Премии от емисии на акции
Непокрита загуба
Печалба за текущата година

35 946
2 123
-343
-240

35946
2123

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

37 486

37 726

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВ

45 083

43 623

Съставил: ________________
Божидар Божилов

-343

Изпълнителен директор: _______________
Венцеслав Петров

Дата:
26 Май 2008 г.
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Адванс екуити холдинг АД
Консолидиран финансов отчет
31 Март 2008 г.
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

2008
' 000 лв.
610
543
30
37
255
647
297
483
-276
145

2007
' 000 лв.
479
87
17
40
170
140
124
109
-123
166

Резултат от оперативна дейност

-405

-43

Резултат за периода преди данъци

-405

-43

Печалба след облагане с данъци

-405

-43

в т.ч. малцинствено участие

-165

0

Нетен резултат за периода

-240

-43

Приходи от дейноста
Финансови приходи
Други приходи
Финансови разходи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Суми с корективен характер
Други разходи

Съставил: ________________
Божидар Божилов

Изпълнителен директор: _______________
Венцеслав Петров

Дата:
26 Май 2008 г.

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Адванс екуити холдинг АД
Консолидиран финансов отчет
31 Март 2008 г.
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Всички суми са в
' 000 лв.

В началото на периода

Основен
капитал
35946

Премии от
емисии на
акции

Финансов
резултат

2123

Малцинствно
участие

-343

Нетен резултат за периода

-240

Други изменения

Салдо към края на периода

Собствен капитал към края
на периода

Съставил: ________________
Божидар Божилов

2630

Общо
капитал
40356
-240

-180

-180

35946

2123

-583

2450

39936

35946

2123

-583

2450

39936

Изпълнителен директор: _______________
Венцеслав Петров

Дата:
26 Май 2008 г.

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Адванс екуити холдинг АД
Консолидиран финансов отчет
31 Март 2008 г.
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)

Оперативна дейност
Плащания към доставчици
Постъпления от клиенти
Плащания свързани с възнаграждения
Възстановени данъци
Получени лихви
Други
Нетен паричен поток от оперативна дейност
Инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи
Платени заеми
Други
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

Финансова дейност
Платени заеми
Постъпления от заеми
Задължения по лизингови договори,такси и лихви
Други
Нетен паричен поток от финансова дейност
Нетно увеличение / намаление на парични средства
Парични средства в началото на периода
Парични средства в края на периода

Съставил: ________________
Божидар Божилов

2008
' 000 лв.

2007
' 000 лв.

-4531
900
-425
194
259
206
-3397

-886
387
-93
-10
136
-3
-469

-1919
-1239

-1263

-3158

-312
-1575

-127
210
-34
-34
15

-98
-33
-700
-831

-6540
25712
19172

-2875
9773
6898

Изпълнителен директор: _______________
Венцеслав Петров

Дата:
26 Май 2008 г.

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТИЛНИ БЕЛЕЖКИ
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
31 Март 2008
1.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. „Адванс Екуити Холдинг” АД
„Адванс Екуити Холдинг” АД („Компанията”) е акционерно дружество от холдингов тип, чиито
книжа са регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София. Компанията е учредена на
10 януари 2006 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД е вписано в Търговския регистър на Софийски
градски съд под № 434 от 2006 г., партида № 100989, том 1351, рег. I, стр. 123, ЕИК по БУЛСТАТ:
175028954, с първоначален основен капитал в размер на 2 000 000 (два милиона) обикновени
поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност от 1 лв.
на акция. Компанията има Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) членове, които са
избрани от акционерите за срок от 3 (три) години. Съветът на директорите отговаря за
прилагането на инвестиционната политика на Компанията и за наблюдението и контрола над
нейните инвестиции.
Основната дейност на „Адванс Екуити Холдинг” АД е придобиване, управление, оценка и
продажба на дялове в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружествата, в които
участва, както и всички други дейности, характерни за холдинговите компании. Фокусът на
„Адванс Екуити Холдинг" АД е в инвестирането чрез участие като акционер-учредител или
покупката на дял от капитала в частни фирми с висок потенциал за растеж, определен на база на
изготвен бизнес план след процес на селекция. Финансовият ресурс за целта се набира чрез
публично предлагане на ценни книжа на индивидуални и институционални инвеститори, както и
чрез банкови заеми.
1.2. Инвестиционна политика на Компанията
Водеща цел на „Адванс Екуити Холдинг” АД е да осигури на своите акционери максимално
нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план чрез структуриране и
управление на портфейл от частни предприятия. Основните критерии за подбор на портфейлните
инвестиции са: наличието на сериозен и опитен мениджърски екип, бизнес модел с висок
потенциал за растеж, както и очаквана вътрешна норма на възвръщаемост на инвестицията от
минимум 20% годишно за прогнозен инвестиционен период от 5 години.

2.

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Консолидираният финансовият отчет е изготвен с общо предназначение, в съответствие с
националното счетоводно законодателство, приложимо в България. Българският закон за
счетоводството, и Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от

Европейската комисия и тълкуванията на СМСС и, съответно, Тълкувателния комитет на
международните стандарти за финансово отчитане.
Инвестициите в дъщерните и асоциирани предприятия са отчетени и представени по цена на
придобиване в индивидуалния отчет на „Адванс Екуити Холдинг” АД .

3.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

3.1 Общи положения
Най-значимите счетоводни политики прилагани при изготвянето на тези консолидирани
финансови отчети са представени по долу.
Консолидираният финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена,
модифициран в определени случаи с преоценката на някои активи и пасиви. Базите за оценката са
оповестени подробно в счетоводната политика към консолидирания финансов отчет.
3.2 Инвестиции в дъщерни дружества
Дъщерни са тези предприятия, които се намират под контрола на Компанията. Контролът върху
дъщерните предприятия се изразява във възможността да се ръководи финансовата и оперативната
политика на дъщерното предприятие така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му. В
самостоятелните финансови отчети на Дружеството, инвестициите в дъщерни предприятия, са
включени по себестойност.
3.3 Инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени дялове
Асоциирани са тези предприятия, върху които Компанията е в състояние да оказва значително
влияние, но които не са дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани дружества. В
консолидирания финансов отчет инвестициите в асоциирани дружества се отразяват по
себестойност
3.4 Сделки в чуждестранна валута
Компанията води своята отчетност и изготвя финансовите си отчети в националната валута на
Република България – българския лев.
Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната
валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на
Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при
уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края
на периода, са отразени в консолидирания Отчет за дохода.
От 1 януари 1999 г., българският лев е фиксиран към еврото в разменно съотношение от BGN
1.95583 = EUR 1. Сумите в този финансов отчет са в хиляди български лева (хил. лв.).

3.5 Приходи и разходи
Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване
плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени
рабати, направени от Компанията.
При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:
• значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача;
• не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху
тях;
• сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;
• вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;
• направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат
оценени.
Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от
сделката може надеждно да се оцени.
Оперативните разходи се признават в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното
възникване. Разходите по гаранции се признават и се отразяват срещу направената провизия при
признаване на съответния приход. Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на
начислението. Получените дивиденти, с изключение на тези от инвестиции в асоциирани
дружества, се признават в момента на тяхното разпределение.
Безусловното правителствено дарение, свързано с биологичен актив, оценен по справедлива
стойност, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба, се признава като доход,
когато и само когато стане възможно това дарение да бъде получено.
Ако това дарение, свързано с биологичен актив , оценен по справедлива стойност, намалена с
приблизителната оценка на разходите за продажба, е условно , включително когато
правителственото дарение изисква Компанията от Компанията да не се ангажира с определена
земеделска дейност, тогава Компанията признава правителственото дарение като приход, когато и
само когато бъдат спазени условията, свързани с него.
Получените безвъзмездни финансирания от български и международни фондове, с определени
условия за закупуване на активи или развитие на дадено производство, се признават за приход
когато и във връзка с условията поставени в него.
3.6 Получени заеми
Всички разходи по заеми се отразяват в момента на възникването им. При първоначалното им
признаване заемите се отразяват по справедлива стойност, нетно от разходите по сделката.
3.7 Нематериални дълготрайни активие
Нематериалните дълготрайни активи се оценяват първоначално по себестойност. В случаите на
самостоятелно придобиване тя е равна на неговата покупна цена, както и всички платени мита,
невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за
експлоатация. При придобиване на нематериален актив в резултат на бизнескомбинация,
себестойността му е равна на справедливата му стойност в деня на придобиването.

Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки
се отчитат като разход и се признават в Отчет за доходите за съответния период.
Последващите разходите, които възникват във връзка с нематериалните активи след
първоначалното признаване, се признават в Отчет за доходите в периода на тяхното възникване,
освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално
предвидените бъдещи икономически изгоди и когато тези разходи могат надеждно да бъдат
оценени и отнесени към актива. В тези случаи разходите се добавят към себестойността на актива.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на
годност на отделните активи.
Компанията извършва внимателна преценка, когато определя дали критериите за първоначално
признаване като актив на разходите по разработването са били спазени. Преценката на
ръководството е базирана на цялата налична информация към датата на баланса. В допълнение,
всички дейности свързани с разработването на нематериален дълготраен актив се наблюдават и
контролират текущо от ръководството.
Избраният праг на същественост за нематериалните дълготрайни активи на Компанията е в размер
на 700 лв..
3.8 Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Имотите, машините, съоръженията и оборудването се оценяват първоначално по себестойност,
включваща цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в
работно състояние.
Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки
се отчитат като разход и се признават в Отчет за доходите за съответния период.
Последващи разходи свързани с определен дълготраен материален актив, се прибавят към
балансовата сума на актива, когато е вероятно Компанията да има икономически ползи,
надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други
последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Амортизацията на материалните дълготрайни активи се начислява, като се използва линейният
метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи.
Избраният праг на същественост за материалните дълготрайни активи на Компанията е в размер
на 500 лв.
3.9 Отчитане на лизинговите договори
В съответствие с изискванията на МСС 17 (рев 2004), правата за разпореждане с актива се
прехвърлят от лизингодателя върху лизингополучателя в случаите, в които лизингополучателят
понася съществените рискове и възнаграждения от собствеността на наетия актив.
Активът се завежда в баланса на лизингополучателя по по-ниската от двете стойности –
справедливата стойност на наетия актив и настоящата стойност на минималните лизингови
плащания. В баланса се отразява и съответното задължение по финансов лизинг, независимо от

това дали част от лизинговите плащания се дължат авансово при сключване на договора за
финансов лизинг.
Впоследствие лизинговите плащания се разпределят между финансов разход и намаление на
неплатеното задължение по финансов лизинг.
Активите, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират в съответствие с
изискванията на МСС 16 или МСС 38.
Всички останали лизингови договори се считат за оперативни лизингови договори.
Оперативните лизингови плащания се признават като разходи по линейния метод.
Разходи, свързани с поддръжка и застраховки, се отразяват като разходи в Отчет за дохода към
момента на възникването им.
Активите, отдадени по оперативни лизингови договори, се отразяват в баланса на Компанията и се
амортизират в съответствие с амортизационната политика, възприета по отношение на подобни
активи и реда определен от МСС 16 и МСС 38. Доходът от оперативни лизингови договори се
признава директно като приход в Отчет за дохода за съответния отчетен период.
Активите, отдадени при условията на финансови лизингови договори, се отразяват в баланса на
Компанията като вземане, равно на нетната инвестиция в лизинговия договор. Доходът от
продажба на активите се включва в Отчет за дохода за съответния период.
Признаването на финансовия приход се основава на модел, отразяващ постоянен периодичен
процент на възвращаемост върху остатъчната нетна инвестиция.
3.10 Oбезценка на активи
Балансовата стойност на активите се преразглежда към датата на изготвяне на баланс с цел да се
определи дали има индикации, че стойността на даден актив е обезценена.
За целите на определяне на обезценката, активите са групирани на най- малката разграничима
група активи, за които могат да бъдат разграничени парични потоци – единица генерираща
парични потоци. В резултат на това някои от активите са преглеждани за наличие на обезценка на
индивидуална база, а други на база единица генерираща парични потоци.
Индивидуалните активи или единиците генериращи парични потоци се преглеждат за наличие на
обезценка на стойността им веднъж годишно към датата на изготвяне на баланса, както и тогава
когато събития или промяна в обстоятелства показват, че преносната стойност на активите може
да не бъде възстановена.
В случаите, в които възстановимата стойност на даден актив е по-ниска от неговата балансова
стойност, балансовата сума на актива следва да бъде намалена до размера на възстановимата
стойност на актива. Това намаление представлява загуба от обезценка.
Възстановимата стойност представлява по-високата от нетната продажна цена на даден актив
базирана на пазарни условия и стойността в употреба базирана на сегашната стойност на
прогнозираните бъдещи парични потоци, очаквани да се получат от актива в рамките на полезния
му срок на годност.

За всички активи , към всяка балансова дата, ръководството преценява дали съществуват
индикации, че загубата от обезценка призната в предходни години, може вече да не съществува
или да е намалена.
3.11 Финансови активи
Финансовите активи включват парични средства и финансови инструменти.
Финансовите инструменти с изключение на хеджиращите инструменти могат да бъдат разделени
на следните категории: кредити и вземания възникнали първоначално , финансови активи
държани за търгуване, инвестиции държани до падеж и финансови активи на разположение за
продажба. Финансовите активи се отнасят към различните категории, в зависимост от целта, с
която са придобити. Принадлежността им към съответната категория се преразглежда към всеки
отчетен период.
Финансовите активи се признават на датата на уреждане.
При първоначално признаване на финансов актив се оценява по справедливата стойност.
Разходите по сделката, които могат да бъдат отнесени директно към придобиването или
издаването на финансовия актив, се отнасят към стойността на финансовия актив или пасив, с
изключение на финансовите активи или пасиви, отчитани по справедлива стойност чрез отчета за
приходи и разходи. Отписването на финансов актив се извършва, когато се загуби контрол върху
договорните права, които съставляват финансовия актив – т.е. когато са изтекли правата за
получаване на парични потоци, или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от
собствеността. Тестове за обезценка се извършват към всяка дата на изготвяне на баланса, за да се
определи дали са налице обективни доказателства за наличието на обезценка на конкретни
финансови активи или групи финансови активи.
Лихвените плащания и други парични потоци, свързани с притежаването на финансови
инструменти, се отразяват в Отчет за дохода при получаването им, независимо от това как се
оценява балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят.
Инвестиции, държани до падеж, са финансови инструменти с фиксирани или определяеми
плащания и определена дата на падежа. Инвестициите се определят като държани до падеж, ако
намерението на ръководството е да ги държи до настъпване на падежа им. Инвестициите, държани
до падеж, последващо се оценяват по амортизирана стойност чрез метода на ефективната лихва. В
допълнение при наличието на обезценка на инвестицията финансовият инструмент се оценява по
настояща стойност на изчислените парични потоци.
Всички промени в преносната стойност на инвестицията се отчитат в Отчет за дохода.
Финансови активи, отчитани по справедлива стойност като печалба или загуба, са такива активи,
които са придобити с цел получаване на печалба вследствие краткосрочните колебания в цената
или дилърския марж. Деривативните финансови активи, освен ако не са специално определени и
ефективни хеджиращи инструменти, се класифицират като държани за търгуване. Финансовите
активи, отчитани по справедлива стойност като печалба или загуба, първоначално се признават по
себестойност, която е справедливата стойност на платеното насрещно възмездяване. След
първоначалното признаване финансовите инструменти от тази категория се оценяват по

справедлива стойност, с изключение на тези, за които няма котировки на пазарната цена на
активен пазари и чиято справедлива стойност не може да бъде надеждно определена. Последните
се оценяват по амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен процент или по
себестойност, в случай че нямат фиксиран падеж.
Финансови активи, обявени за продажба, са онези финансови активи, които не са кредити и
вземания възникнали в Компанията, инвестиции, държани до падеж, или финансови активи,
отчитани по справедлива стойност като печалба или загуба.
Финансовите активи от тази категория последващо се оценяват по справедлива стойност, с
изключение на тези, за които няма котировки на пазарната цена на активен пазари чиято
справедлива стойност не може да бъде надеждно определена.
Последните се оценяват по амортизирана стойност по метода на ефективния лихвен процент или
по себестойност, в случай че нямат фиксиран падеж.
Промените в справедливата им стойност се отразяват в собствения капитал, нетно от данъци.
Натрупаните печалби и загуби от финансови инструменти на разположение за продажба се
включват в Отчет за дохода за отчетния период, когато финансовият инструмент бъде продаден
или обезценен.
Заеми и вземания, възникнали първоначално , са финансови активи създадени от Компанията
посредством директно предоставяне на пари, стоки или услуги на даден дебитор. Те са
недеривативни финансови инструменти и не се котират на активен пазар.
Заемите и вземанията последващо се оценяват по амортизируема стойност използвайки метода на
ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Промяна в стойността им се отразява в
консолидирания Отчет за дохода за периода.
Търговските вземания се обезценяват, когато е налице обективно доказателство, че Компанията
няма да е в състояние да събере сумите дължими му в съответствие с оригиналните условия по
сделката. Сумата на обезценката се определя като разлика между балансовата стойност на
вземането и настоящата стойност на бъдещите парични потоци.
3.12 Материални запаси
Материалните запаси включват материали, незавършено производство и стоки. В себестойността
на материалните запаси се включват разходите по закупуването или производството им,
преработката и други преки разходи, свързани с доставката им. Финансовите разходи не се
включват в стойността на материалните запаси. Към края на всеки отчетен период материалните
запаси се оценяват по по-ниската от себестойността им и тяхната нетна реализуема стойност.
Сумата на всяка обезценка на материалните запаси до нетната им реализуема стойност се признава
като разход за периода на обезценката.
Нетната реализуема стойност представлява очакваната продажна цена на материалните запаси,
намалена с очакваните разходи по продажбата. В случай че материалните запаси са били вече
обезценени до нетната им реализуема стойност и в последващ отчетен период се окаже, че
условията довели до обезценката не са вече налице, то се възприема новата им нетна реализуема

стойност. Сумата на възстановяването може да бъде само до размера на балансовата стойност на
материалните запаси преди обезценката. Сумата на обратно възстановяване на стойността на
материалните запаси се отчита като намаление на разходите за материали за периода, в който
възниква възстановяването.
Компанията определя разходите за материални запаси, като използва метода средно претеглена
стойност. При продажба на материалните запаси тяхната балансова стойност се признава като
разход в периода, в който е признат съответният приход.
3.13 Данъци върху дохода
Текущите данъчни активи и / или пасиви представляват тези задължения или вземания от
бюджета, които се отнасят за текущия период и които не са платени към датата на баланса. Те са
изчислени в съответствие с приложимата данъчна ставка и данъчни правила за облагане на дохода
за периода, за който се отнасят, на база на облагаемия финансов резултат за периода. Всички
промени в данъчните активи или пасиви са признати като елемент от разходите за данъци в Отчет
за дохода.
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики. Това включва
сравнение между балансовата сума на активите и пасивите и тяхната съответна данъчна основа. В
съответствие с изискванията на МСС 12 не се признават отсрочени данъци във връзка с репутация,
временни разлики, свързани с акции в дъщерни дружества и съвместно контролирани
предприятия, ако обратното проявление на тези разлики може да бъде контролирано от
Компанията и е вероятно, че обратното проявление на тези разлики няма да се случи в близко
бъдеще.
Съществуващи данъчни загуби се оценяват по отношение на налични критерии за признаване във
финансовите отчети преди да бъде отразен актив по отсрочени данъци. Такъв се признава, когато
съществува вероятност за реализирането му посредством бъдещи данъчни печалби.
Пасиви по отсрочени временни разлики се признават в пълен размер. Активи по отсрочени
временни разлики се признават само до степента, че съществува вероятност те да бъдат усвоени
чрез бъдещи данъчни печалби.
За определяне на размера на активите и пасивите по отсрочени данъци се прилагат данъчни
ставки, които се очаква да бъдат валидни през периода на тяхната реализация.
Значителна част от промените в отсрочените данъчни активи или пасиви се отразяват като
компонент на разхода за данък в Отчет за дохода за периода. Промяната в отсрочените данъчни
активи или пасиви, дължаща се на промяна в справедливата стойност на активи или пасиви, която
е отразена директно в капитала (такива като преоценка на земя) се отразяват директно в капитала.
3.14 Пари и парични еквиваленти
Компанията отчита като пари и парични средства наличните пари в брой, парични средства по
банкови сметки, депозити, краткосрочни и високоликвидни инвестиции, които са лесно
обръщаеми в паричен еквивалент и съдържат незначителен риск от промяна в стойността си.

3.15 Капитал
Акционерния капитал се отразява по номиналната стойност на емитираните акции.
Финансовия резултат включва текущия за периода финансов резултат и акумулирани печалби и
загуби определени от Отчет за доходите.
3.16 Пенсионни и други задължения към персонала.
Компанията не е разработвала и не прилага планове за възнаграждения на служителите след
напускане или други дългосрочни възнаграждения и планове за възнаграждения след напускане
или под формата на компенсации с акции или с дялове от собствения капитал.
Компанията отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали на база
неизползван платен годишен отпуск, в случаите в които се очаква отпуските да възникват в
рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили труда,
свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, заплати и
социални осигуровки.
3.17 Финансови пасиви
Финансовите пасиви се признават тогава, когато съществува договорно задължение за плащане на
парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за
размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни
условия. Всички разходи, свързани с лихви, се признават като финансови разходи в Отчет за
дохода. Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и
впоследствие се оценяват по амортизируема стойност, намалена с плащания по уреждане на
задължението. Дивидентите, платими на акционерите на Преприятието, се признават, когато
дивидентите са одобрени на Събрание на акционерите.
3.18 Други провизии, условни активи и условни пасиви
Провизиите, представляващи текущи задължения на Компанията, произтичащи от минали
събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от изходящ паричен поток от
ресурси, се признават като задължения на .
Провизиите се признават тогава когато са изпълнени следните условия:
• Компанията има сегашно задължения в резултат от минали събития
• има вероятност за погасяване на задължението да бъде необходим поток ресурси за да
бъде уредено задължението
• може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението
Сумата призната като провизия представлява най-добрата приблизителна оценка на изходящите
парични потоци от ресурси необходими за уреждането на настоящото задължение към датата на
баланса. При определянето на тази най-добра приблизителна оценка, Компанията взима под
внимание рисковете и степента на несигурност заобикаляща много от събитията и обстоятелства,
както и ефекта от промяната на стойността на паричните средства във времето, когато те имат
значителен ефект.

Провизиите се преглеждат към всяка балансова дата и стойността им се коригира, така че да
отрази най-добрата приблизителна оценка към датата на баланса. Ако вече не е вероятно, че ще е
необходим изходящ поток ресурс за уреждане на задължението, то провизията следва да се
отпише.

4. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
Финансовите инструменти на Компанията се състоят основно от банкови депозити, в които се
държат неинвестираните средства от набрания капитал. Рисковете, свързани с притежаването на
подобни финансови инструменти, са:
Ликвиден риск
Компанията се стреми към поддържането на определена структура на своите активи и пасиви,
която да й позволи навременното и на разумна цена обслужване на задълженията, без да бъде
необходимо продаването на рентабилни активи в неподходящо време. Компанията набира ресурс
чрез емисия на акции. Ликвиден риск би могъл да възникне от ниската ликвидност на капиталовия
пазар, който риск е общ за всички пазарни участници, а не специфичен за Компанията.
Лихвен риск / Кредитен риск
Компанията няма задължения, по които би могъл да възникне лихвен риск. Опасността от лихвен
и кредитен риск за Компанията произтича от предоставените от нея лихвоносни заеми към
определени дъщерни и асоциирани предприятия. Компанията наблюдава отблизо своята кредитна
експозиция и непрекъснато оценява кредитоспособността на своите длъжници.
Пазарен риск
Пазарният риск е систематичен (общ) риск, влияещ върху стойността на всички активи. Той се
поражда от характеристиките на макроикономическата среда и от състоянието на капиталовия
пазар в страната, действа извън дружеството-емитент и по принцип не може да бъде
диверсифициран. Основните методи за ограничаване на систематичния риск и неговите отделни
компоненти са събирането и обработването на информация за макроикономическата среда, и на
тази база прогнозиране и съобразяване на инвестиционната политика с очакваната динамика на
средата. Посредством диверсификация на активите в портфейла, Обслужващата компания
(дружеството-консултант) неутрализира специфичния риск на отделните инвестиции на
Компанията.

5. БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Консолидиран баланс:
Имоти съоръжения и оборудване
Земи
Сгради
Машини и оборудване
Съоръжения
Транспортни средства
Стопански инвентар
Придобиване на дълготрайни активи
Други

8 383
1 742
452
2 361
383
1 120
71
2 207
47

Нематериални активи
Права върху собственост
Програмни продукти
Други

4 077
85
20
3 972

Нетекущи вземания от свързани предприятия:
„Енеси” АД – 1 100 хил.лв., усвоени средства, съгласно и в рамките на утвърдена
кредитна линия.
Текущи вземания от свързани предприятия:
Записани участия – 2 250 хил.лв., увеличение на капитала на „Енерджи инвест” ЕАД,
41 хил.лв. лихви по усвоени суми от кредитни лини
Парични средства и парични еквиваленти:.
Парични средства в брой
Парични средства по разплащателни сметки
Срочни депозити

318
3 156
15 698

Консолидиран отчет за доходите:
Разходи
Материали
Външни услуги
Амортизации
Персонал
Други
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство
Лихви
Други финансови разходи

255
647
297
573
145
-276
26
11

Приходи
Продукция
Услуги
Други

129
478
3

Нетен финансов резултат за периода
Нетен финансов резултат за малцинствено участие
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