МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„Адванс Екуити Холдинг” АД

към 31 март 2008 г.

(на неконсолидирана 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.
-

С решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 07.01.2008 г. е
открита кредитна линия на дъщерното дружество „Спиди Нет” АД при следните условия:
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.).

-

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 хил.лв., след
реализирането на което ще притежава 90% от собствеността на дружеството. Процедурата
по увеличението на капитала на „Енерджи Инвест” ЕАД е в ход.

-

С решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 04.02.2008 г. са
увеличени максималните размери на кредитните линии на „Енерджи Инвест” ЕАД – до 5
млн.лв., и на „Агро Тера Север” АД – до 4 млн.лв. Другите условия по заемите остават без
промяна.

-

С решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 17.03.2008 г. е
увеличен размера на кредитната линия към „Проджект Истейт” ЕООД до 4 000 хил.лв.
Всички останали условия по кредитната линия остават без промяна.

-

С решения на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД през периода 03.01 –
31.03.2008 г. към дъщерните и асоциирани предприятия са отпуснати нетно заеми, в
рамките на договорените кредитни линии, както следва:

Заеми (лв)
Предприятие

Салдо към
31.12.2007 г.

Нето
отпуснати през
периода

Салдо към
31.03.2007 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.

Увеличението на заемите към дъщерните и асоциирани предприятия се отразява в
нарастване на нетекущите и текущите вземания от свързани предприятия в активите на
счетоводния баланс. Отпуснатите допълнително средства са при същите условия, като
първоначално договорените.
-

През януари дъщерното дружество „Спиди Нет” АД изплати задълженията си по заем към
ТБ „Банка Пиреос България” АД в размер на 199 хил.лв. Така, учреденият залог на депозит
от „Адванс Екуити Холдинг” АД в полза на дъщерното му дружество бе освободен.

-

Размерът на разходите за външни услуги в раздел „Разходи по икономически елементи” на
отчета за приходите и разходите на „Адванс Екуити Холдинг” АД през периода 01.01 –
31.03.2008 г. е 242.4 хил.лв. и бележи ръст от 161% спрямо същия период на 2007 г.
Разходите за външни услуги през първото тримесечие на 2008 г. са формирани от следните
компоненти:
- Разходи за възнаграждение по договора
за консултантски услуги с „Карол Финанс” ЕООД:

236 717.41 лв.

- Разходи за участия в конференции
и др. подобни мероприятия:

944.99 лв.

- Платени такси на юридически лица:

105.00 лв.

- Платени такси към БФБ-София:

500.00 лв.

- Годишен абонамент за програмни продукти:
- Годишен абонамент за печатни и интернет издания:
- Разходи за правни услуги:
- Разходи за куриерски услуги:

1 820.38 лв.
216.67 лв.
2 081.00 лв.
3.99 лв.

-

Приходите от лихви през периода 01.01 – 31.03.2008 г. са в размер на 235 хил.лв. и са
формирани, както следва:
- Лихви по депозити в лева:
- Лихви по разплащателни сметки:
- Лихви по заеми на дъщерните дружества:
от които
„Енерджи Ефект” ЕАД
„Енерджи Инвест” ЕАД
„Агро Тера Север” АД
„Проджект Истейт” ЕООД
„Спиди Нет” АД

- Лихви по заеми на асоциирани дружества:
от които
„Енеси” АД

49 839.67 лв.
7 072.82 лв.
137 310.94 лв.
39 594.52 лв.
28 146.01 лв.
42 907.24 лв.
24 771.50 лв.
1 891.67 лв.

41 250.00 лв.
41 250.00 лв.

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

С решение Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг”АД на 03.04.2008 г. са
отпуснати заеми на дъщерните дружества „Агро Тера Север” АД и „Спиди Нет” АД в
размери съответно на 100 хил. лв. и 50 хил.лв.

-

С решение на СД на „Адванс Екуити Холдинг”АД на 16.04.2008 г. е отпуснат заем на
дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД в размер на 100 хил.лв.

-

Дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД направи погасителни вноски по заема си
към „Адванс Екуити Холдинг” АД на 03.04.2008 г. и 16.04.2008 г. в размери съответно на
40 хил.лв. и 200 хил.лв.

ІІ. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през
останалата част от финансовата година
„Адванс Екуити Холдинг” АД не е изправен пред непосредствени рискове, извън обичайните
за дейността му на финансов инвеститор в частни компании. Дружеството няма задължения
към банки и небанкови финансови институции, освен поръчителството по заем на дъщерното
дружество „Енерджи Инвест” ЕАД към ТБ „Уникредит Булбанк” АД.
Средствата от увеличението на капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД, проведено в края на
2007 г., ще бъдат използвани основно за финансиране на дъщерните му дружества, 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.

ІІІ. Информация за сключени големи сделки между свързани лица
- 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, тъй като „Сирма Груп” АД притежава
6% от капитала на „СЕП България” АД.
- 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, тъй като „Сирма Груп” АД притежава 6% от
капитала на „СЕП България” АД.
- 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. 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, тъй като „Сирма Груп” АД притежава 6% от
капитала на „СЕП България” АД.

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

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

от

„Адванс Екуити Холдинг” АД

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

към 31 март 2008 г.

(на неконсолидирана база)

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

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
Дружеството.

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

Г. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година:
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 Емитента:
Съгласно Книгата на акционерите в „Адванс Екуити Холдинг” АД от 31.03.2008 г. лицата с
над 5 на сто от гласовете на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството 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

Председател на Съвета на
Директорите

3 000

3 000

Име

Длъжност

Венцеслав Стоянов Петров
Борислав Витанов Петков

Петър Димитров Кетенев

Член на Съвета на Директорите

Ø

Ø

Христо Михайлов Вълев

Директор за връзки с
инвеститорите

2 000

2 000

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 Дружеството.

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 предоставил следните
заеми (нетно) на дъщерните си и асоциирани дружества:
Заеми (лв)
Предприятие

Салдо към
31.12.2007 г.

Нето
отпуснати през
периода

Салдо към
31.03.2007 г.

Дъщерни:

7 909 418

5 195 000

13 104 418

„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.).

=======================================================================

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

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
БАЛАНС
към 31 март 2008
31 март
2008

31 декември
2007

BGN '000

BGN '000

17
13
19 931
40
20 001

21
15
14 975
40
15 051

0
2 765
15 158
1
17 924

0
446
22 548
22 994

37 925

38 045

11
11
11

35 946
2 123
(431)
37 638

35 946
2 123
(354)
37 715

12

276
0
1
10
0
287

315
2
7
6
330

287

330

37 925

38 045

Приложения

АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и оборудване
Нематериални активи
Търговски и други вземания
Активи по отсрочени данъци

6
7
8
8

Текущи активи
Незавършено производство
Търговски и други вземания
Парични средства
Разходи за бъдещи периоди

9
10
9

ОБЩО АКТИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Регистриран капитал
Резерви
Натрупани печалби/загуби
ПАСИВИ

Текущи пасиви
Търговски и други задължения
Провизии
Задължения за данъци
Задължения към персонала
Други текущи задължения

13
12

ОБЩО ПАСИВИ

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Балансът следва да се разглежда заедно с бележките към него, които са неразделна част от
финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/ Венцеслав Петров /

Съставител:
/Божидар Божилов/

2

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за 2008 година

Приложения

2008
хил. лв.

2007
хил. лв.

Приходи
Себестойност на реализираните продажби
Брутна печалба

4

237
0
237

112
0
112

Административни разходи
Финансови приходи и разходи, нетно
Печалба/загуба преди данъци върху печалбата

5
11

(299)
0
(62)

(100)
0
12

Икономия от/разход за данъци от печалбата
Нетна печалба/загуба за годината

11

0
(62)

0
12

Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с бележките към него, които са неразделна част от
финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
/ Венцеслав Петров /
Съставител:
/Божидар Божилов/

1

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за 2008 година
Приложения

Основен
дялов
капитал

хил. лв.

Резерв (други
резерви)

хил. лв.

Натрупани
печалби/загуби

хил. лв.

Салдо на 31 декември 2006

-

Печалба/Загуба за периода

-

-

35 946

2 123

(369)

-

(62)

2 123

(431)

Салдо на 31 декември 2007

11

Печалба/Загуба за периода

11

Салдо на 31 март 2008

11

35 946

Общо
собствен
капитал

хил. лв.

37 700
(62)
37 638

Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с бележките към него, които
са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
/ Венцеслав Петров /
Съставител:
/Божидар Божилов/
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АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за 2008 година
2008

2007

хил. лв.

хил. лв.

234
(317)
(33)
50
(9)
(75)

(93)
(5)
148
1
51

(2 250)

(350)

(2 250)

(350)

(5 065)
(5 065)

(2 685)
(2 685)
-

(7 390)

(2 984)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари

22 548

8 181

Парични средства и парични еквиваленти на 31 март

15 158

5 197

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания към доставчици
Плащания на персонала и за социалното осигуряване
Платени банкови такси и лихви
Други постъпления/(плащания), нетно
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативната дейност
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупки на инвестиции
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност
Парични потоци от финансова дейност
Изплатени краткосрочни заеми
Нетни парични потоци от/(използвани във) финансовата дейност
Парични потоци от емитиране на акции
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, които са неразделна част
от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Съставител:
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АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
Индивидуален финансов отчет
За периода, приключващ на 31 март 2008 г.

БЕЛЕЖКИ (ПРИЛОЖЕНИЯ) КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
1.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

2.

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА

5

ДРУЖЕСТВОТО

6

3.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

12

4.

ПРИХОДИ

13

5.

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

13

6.

ИМОТИ, МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ

14

7.

ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

15

8.

НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

15

9.

ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

15

10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

И ЕКВИВАЛЕНТИ

16

11. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

16

12. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

16

13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ

17

14. СВЪРЗАНИ ЛИЦА

17

15. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

18

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
Бележки (приложения) към индивидуалния финонсов отчет за периода, приключващ на 31 март 2008 г..

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД е учредено на 10.01.2006 г. Съществуването му
не е ограничено със срок. Като резултат от промяната на статута, наименованието и
предмета на дейност на дружеството, с Решение № 3 на Софийски градски съд (СГС) от
дата 07.04.2006 г., фирмата на дружеството е изменена от „Адванс Екуити" АД в АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД.
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД е вписано в Търговския регистър на СГС под № 434 от
2006 г., партида № 100989, том 1351, рег. I, стр. 123, ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
Седалище и адрес на управление:
гр.София, район "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57, телефон / факс: 987-54-40;
електронен адрес: adveq@karoll.bg и електронна страница в Интернет (web-site)
www.karoll.bg.
Предмет на дейност:
Дейността на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД е придобиване, управление, оценка и
продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и
продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на
лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва,
финансиране на други дружества, в които дружеството участва, извършване на други
търговски сделки, незабранени от Закона.
През отчетния период беше реализирано увеличение на капитала на АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ АД от 11 984 284 лв. на 35 945 592 лв. чрез издаване на 23 961 308 бр. нови
акции с номинална стойност от 1 (един) лв. всяка и право на 1 (един) глас в Общото
събрание на акционерите.
Икономическата група на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД се състои от:
Дъщерно дружество:

Дял от капитала:

„Агро Тера Север” АД

90%

„Енерджи Ефект” АД

100%

„Енерджи Инвест” АД

100%

„Проджект Истейт” ЕООД

100%

„СЕП България” АД

70%
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АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
Бележки (приложения) към индивидуалния финонсов отчет за периода, приключващ на 31 март 2008 г..

„Спиди Нет” АД

50%

Асоциирано дружество:

Дял от капитала:

„Енеси” АД

34%

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД се представлява от Изпълнителния директор на
дружеството Венцеслав Стоянов Петров. Компанията-майка има Съвет на директорите
(СД) в състав:
Борислав Витанов Петков
Венцеслав Стоянов Петров

-

Зам.-председател на СД, Изпълнителен директор;

-

Петър Димитров Кетенев

Председател на СД;

-

Член на СД.

2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА
ДРУЖЕСТВОТО

2.1.База за изготвяне на финансовия отчет
Финансовият отчет на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД e изготвен в съответствие
с Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и които са приети от
Комисията на Европейския съюз.
За финансовата 2007-ма година дружеството е приело за първи път МСФО като
счетоводна база за изготвяне ГФО, като няма съществени разлики в досегашните
счетоводни принципи и МССФО, които са уместни за неговата дейност. По тази причина
прехода към МСФО не се е отразило в степен на същественост на неговото отчетно
финансово състояние, финансови резултати и парични потоци.
През текущата година на дружеството не се е наложило да направи съществени
промени в счетоводната си политика за адаптиране приложението на МСФО, които са
ефективни за текущата отчетна година, започваща на 1 януари 2007 г., тъй като те не се
отнасят за неговата дейност и обичайния състав и характеристики на активите и пасивите
му.
Българският

закон

за

счетоводството

(ЗСч)

изисква

приложение

на

Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския
съюз. Това предполага те да имат официален превод на български език, общоупотребимия в
страната. Към датата на баланса последното официално издание на български език, прието
6

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
Бележки (приложения) към индивидуалния финонсов отчет за периода, приключващ на 31 март 2008 г..

с ПМС №207/7.08.2006 г. и обнародвано в ДВ, бр.66 от 15.08.2006 г., е това на
Международните стандарти за финансови отчети в редакцията им към 1 януари 2005 г.
През текущата година на дружеството не се е наложило да направи промени в
счетоводната си политика за адаптиране приложението на всички нови стандарти и
тълкувания, издадени от Съвета по МСС и респ. от Комитета за разяснения на МСФО на
СМСС, които са ефективни за текущата отчетна година, започваща на 1 януари 2007 г., тъй
като те не се отнасят за неговата дейност и обичайния състав и характеристики на активите
и пасивите му.
Ръководството е направило анализ и не е установило стойностни разлики между
балансовата стойност на активите и пасивите и на сумите в отчета за доходите така, както
са отчетени в този финансов отчет и както биха били отчетени съгласно последните
редакции на МСФО вкл. ефектите на отсрочените данъци.
Дружеството е изготвило своя встъпителен баланс по МСФО към 31.12.2006 г.
Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който
приема като негова отчетна валута за представяне. Данните във финансовия отчет и
приложенията към него са представени в хиляди лева.
Представянето на финансовия отчет, съгласно Международните стандарти за
финансови отчети изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки,
начисления и разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените
стойности на активите и пасивите и на оповестяването на условни вземания и задължения
към датата на отчета, и респективно върху отчетените стойностни размери на приходите и
разходите за отчетната година. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения
са основани на информацията, която е налична към датата на финансовия отчет, поради
което бъдещите фактически резултати биха могли да бъдат различни от тях.
2.2. Сравнителни данни
Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една
предходна година.
Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне
съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.
2.3. Приходи
Приходът от сделки по предоставяне на услуги се признава, когато са
изпълнени всички следващи условия:
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АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
Бележки (приложения) към индивидуалния финонсов отчет за периода, приключващ на 31 март 2008 г..

(а) сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;
(б) вероятно е предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката;
(в) етапа на завършеност на сделката към датата на баланса може надеждно за се оцени; и
(г) разходите, направени по сделката, както и разходите за завършване на сделката могат
надеждно да бъдат оценени”, а
Приходът от лихви, възнаграждения за права и дивиденти се признава , когато:
(а) е вероятно предприятието да има икономически ползи, свързани със сделката;
(б) сумата на приходите може надеждно да бъде оценена.
2.4. Разходи
Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база
принципите на начисляване и съпоставимост.
Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за
периода, през който договорите за които се отнасят, се изпълняват.
Финансовите разходи се състоят от банкови такси, разходи свързани с разлики от
промяна на валутните курсове, лихвени разходи и други преки разходи. Ефектите от
курсовите разлики, свързани с уреждането на сделки в чуждестранна валута, или
отчитането на сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по
които първоначално са били признати, се включват в отчета за доходите в момента на
възникването им, като се третират като финансови разходи.
2.5. Имоти, машини и оборудване
Имотите, машините и оборудването (дълготрайни материални активи) са
представени във финансовия отчет по цена на придобиване, намалена с натрупаната
амортизация и загубите от обезценка.
Първоначално оценяване
При първоначалното им придобиване имотите, машините и оборудването се
оценяват по себестойност, която включва покупната цена, вкл. митнически такси и всички
преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи
са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка,
разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановяеми
данъци и др.
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Бележки (приложения) към индивидуалния финонсов отчет за периода, приключващ на 31 март 2008 г..

Дружеството е определило стойностен праг от 700 лв., под който придобитите
активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен актив, се третират като
текущ разход в момента на придобиването им.
При придобиване на имоти, машини и оборудване при условията на разсрочено
плащане, покупната цена е еквивалентна на сегашната стойност на задължението,
дисконтирано на база на лихвеното равнище по привлечените от дружеството кредитни
ресурси с аналогичен матуритет и предназначение.
Последващо оценяване
Избраният от дружеството модел за последваща балансова оценка на имотите,
машините и оборудването е моделът на цена на придобиване по МСС 16 – цена на
придобиване, намалена с последващо начислените амортизации и натрупаните загуби от
обезценка.
Методи на амортизация
Дружеството използва линеен метод на амортизация на дълготрайните материални
активи. Земята не се амортизира. Полезният живот по групи активи е определен в
съответствие с: физическото износване, спецификата на оборудването, бъдещите
намерения за употреба и с предполагаемото морално остаряване и е както следва:
•

машини, съоръжения и оборудване – 2 г.;

•

Дълготрайни нематериални активи- 2 год.

Определеният срок на годност на дълготрайните активи се преглежда в края на
всяка година и при установяване на значителни отклонения спрямо бъдещите очаквания за
срока на използването на активите, същият се коригира перспективно.
Последващи разходи
Разходите за ремонти и поддръжка се признават за текущи в периода, през който са
направени. Извършени последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване,
които имат характер на подмяна на определени възлови части и агрегати, или на
преустройство и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния
актив и се преразглежда остатъчния му полезен живот към датата на капитализация.

Обезценка на активи
9

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
Бележки (приложения) към индивидуалния финонсов отчет за периода, приключващ на 31 март 2008 г..

Балансовите стойности на дълготрайните материални активи подлежат на преглед
за обезценка, когато са налице събития или промени в обстоятелствата, които показват, че
балансовата стойност би могла да се отличава трайно от възстановимата им стойност. Ако
са налице такива индикатори, че приблизително определената възстановима стойност е пониска от тяхната балансова стойност, то последната се коригира до възстановимата
стойност на активите. Възстановимата стойност на дълготрайните материални активи е повисоката от двете: справедлива стойност без разходи за продажба или стойност при
употреба. За определянето на стойността при употреба на активите, бъдещите парични
потоци се дисконтират до тяхната настояща стойност като се прилага дисконтов фактор
преди данъци, който отразява текущите пазарни условия и оценки на времевата стойност на
парите и рисковете специфични за съответния актив. Загубите от обезценка се отчитат в
отчета за доходите.

2.6. Материални запаси
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД към 31.03.2008 няма материални запаси.
2.7. Търговски и други вземания
Търговските вземания се представят и отчитат по стойността на оригинално
издадената фактура (себестойност). Приблизителната оценка за загуба от съмнителни и
несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума или на част от нея
съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се изписват, когато се установят
правните основания за това. При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута
се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага
обменният курс на БНБ към момента на сделката или операцията.
2.8. Парични средства
Паричните средства включват касовите наличности и разплащателните сметки.
За целите на изготвянето на отчета за паричните потоци паричните постъпления от
клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС
(20%);
2.9. Задължения към доставчици и други задължения
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Задълженията към доставчици и другите текущи задължения се отчитат по
стойността на оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата
стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.
При първоначално

признаване,

сделка

в чуждестранна

валута

се

записва

във

функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс
на БНБ към момента на сделката или операцията.
2.10. Данъци върху печалбата
Текущите данъци върху печалбата са определени в съответствие с изискванията на
българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане.
Номиналната данъчна ставка за 2008 г. е 10% .
Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики.
Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и
за неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявяват
обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна и облагаема печалба или да се проявят
облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики.
Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглежда на всяка
дата на баланса и се редуцира до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и
да се генерира достатъчно облагаема печалба, от която те да могат да бъдат приспаднати.
Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения
капитал или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов
компонент или балансовата позиция.
Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които
се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще
се уредят (погасят), на база данъчните закони които са в сила или в голяма степен на
сигурност се очаква да са в сила.
Към 31.12.2007 г. отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка 10%

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
Дружеството има експозиция към следните рискове възниквващи от употреба на
финансови инструменти:
•

кредитен риск

•

ликвиден риск

•

пазарен риск
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Тази бележка представя информация за експозицията на Дружеството към всеки
един от горните рискове , целите на Дружеството , политики и процеси за измерване и
управление на реска, и управлението на капитала на Дружеството. Допълнителни
количествени оповестявания са включени в бележките към финансовия отчет.
Ръководстовото носи отговорността за установяване и управление на рисковете , с
които се сблъсква Дружеството. Тази политика установява лимити за поемане на рискове по
отделни видове, дефинира правила за контрол върху рисковете и съответствие с
установените лимити. Тези политики подлежат на периодична проверка с цел отразяване на
натъпили изменения в пазарните условия и в дейността на Дружеството.
Кредитен риск
Кредитният риск за Дружеството се състои от риск от финансова загуба в ситуация,
при която клиент или страна по финансов инструмент не успее да изпълни своите договорни
задължения. Кредитният риск произтича основно от вземания от клиенти и инвестиции във
финансови интрументи.
Ликвиден риск
Ликвиден риск възниква при положение, че Дружеството не изпълни своите
задължения когато те станат изискуеми. Дружеството прилага подход, който да осигури
необходимия ликвиден ресурс , за да се реализират неприемливи загуби или да се увреди
репутацията на Дружеството.
Дружеството прави финансово планиране, с което да посрещне изплащането на
разходи и текущите си задължения за период от 30 дни, включително обслужването на
финансовите задължения, това планиране изключва потенциалния ефект на извънредни
обстоятелства които не могат да се предвидят при нормални условия.
Пазарен риск
Пазарен риск е рискът при промяна на пазарнте условия, доходът на дружеството
или стойността на неговите инвестиции да бъдат засегнати. Целта на управлението на
пазарния риск е да управлява и контролира експозицията на пазарен риск в приемливи
граници като се оптимизира възвръщаемостта.
Упавление на капитала
През годината не е имало промени в управлението на капитала на Дружеството.
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Дружеството не е предмет на специфични капиталови изисквания наложени по
договор или регулативна рамка.

4. ПРИХОДИ

Приходи от услуги
Приходи от лихви

2008
хил. лв.

2007
хил. лв

2
235
237

0
112
112

5. АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ
2008
хил. лв.
1
6
25
243
24
299

Разходи за материали
Разходи за амортизации
Заплати и осигуровки
Външни услуги
Други разходи
Общо

2007
хил. лв
1
6
93
0
100

6. ИМОТИ, МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Отчетна стойност

2007 (хил. лв.)
Нач. салдо

Добавена

2008 (хил. лв.)
Кр. салдо

Нач. салдо

Компютри

5

21

26

Общо

5

21

26

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Амортизации

26
26

2007 (хил. лв.)
Нач. салдо

Добавена

Добавена

Кр. салдо
0

26

0

26

2008 (хил. лв.)
Кр. салдо

Нач. салдо

Добавена

Кр. салдо
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Компютри

0

0

5

5

4

9

Общо

0

0

5

5

4

9

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Балансова стойност

2007 (хил. лв.)
Нач. салдо

2008 (хил. лв.)

Кр. салдо

Нач. салдо

Кр. салдо

Компютри

5

21

21

17

Общо

5

21

21

17

7. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Отчетна стойност

2007 (хил. лв.)
Нач. салдо

Добавена

2008 (хил. лв.)
Кр. салдо

Нач. салдо

Софтуер

3

15

18

Общо

3

15

18

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Амортизации

Добавена

18
18

2007 (хил. лв.)
Нач. салдо

Добавена

Кр. салдо
0

18

0

18

2008 (хил. лв.)
Кр. салдо

Нач. салдо

Добавена

Кр. салдо

Софтуер

0

3

3

3

2

5

Общо

0

3

3

3

2

5

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Балансова стойност

2007 (хил. лв.)
Нач. салдо

2008 (хил. лв.)

Кр. салдо

Нач. салдо

Кр. салдо

Софтуер

0

15

0

13

Общо

0

15

0

13
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8. НЕТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

Инвестиции, в. т.ч.
- в дъщерни предприятия *
- в асоциирани предприятия *
Предоставени заеми на свързани лица *
Общо
Забележка:

2008
хил. лв.
5966
5932
34
13965
19931

2007
хил. лв
-

14975

*Описани са подробно в т.14 СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Към 01.01.2008 има отсрочени данъци в размер на 40 хил.лв. от данъчно пеобразуване на
финансовите резултати за 2006 и 2007 год. Към 31.03.2008 нямат обратно проявление във
финансовия отчет.

9. ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ

Вземания от клиенти и доставчици
Вземания от свързани лица *
Предоставени аванси
ДДС за възстановяване
Други вземания
Общо
*Описани са подробно в т.14 СВЪРЗАНИ ЛИЦА

2008
хил. лв.
198
2429
0
0
138
2765

2007
хил. лв
233
3
210
446

Разходите за бъдещи периоди към 31.03.2008 са в размер на 1 хил.лв. (сключени
застраховки, отнасящи се за следващи периоди).
10. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Парични средства в брой в лева
Парични средства по разплащателни сметки
В т.ч. - в лева
Блокирани парични средства по депозити
Общо

2008
хил. лв.
7
151
151
15 000
15 158

2007
хил. лв
26
322
322
22200
22548
15

АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
Бележки (приложения) към индивидуалния финонсов отчет за периода, приключващ на 31 март 2008 г..

Наличните към 31.03.2008 г. парични средства са по сметки в Банка Пиреос
България АД- в лева .
11. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
Регистрираният основен капитал към 31.03.2008 е в размер на 35 946 хил.лв .
През 2007 г. дружеството е реализирало загуба в размер на 194 хил. лв, а през І-во
тримесечие на 2008г.-загуба в размер на 62 хил. лв.Така общия размер на загубата към
31.03.2008 е 431 хил.лв. Към 01.01.2008 има начислен премиен резерв в размер от 2123 хил.
лв., който е наличен и към 31.03.2008.
За ръководството на дружеството няма съмнение, че АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ АД е способно да продължи дейността си като действащо предприятие.
Загубата се дължи на начислената такса за управление от Карол Финанс ЕООД съгласно
договор.
12. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
2008
хил. лв.
Задължения към доставчици и клиенти
Задължения към КАРОЛ ФИНАНС ЕООД
Задължения към персонала и осигурители
Данъчни задължения
Други
Общо

276
10
1
287

2007
хил. лв
315
2
7
2
5
329

Задълженията са текущи и са уредени към момента на съставяне на настоящия
отчет.
13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДАНЪЦИ
Задълженията за данъци към 31.03.2008 г. са в размер на 1 хил. лв и представляват
ДДФЛ върху възнаграждения от месец март 2008г., който е внесен в началото на м. април
2008г.
14. СВЪРЗАНИ ЛИЦА
14.1. Свързано лице с АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД са:
- Агро Тера Север АД
- Енерджи Инвест ЕАД
- Енерджи Ефект ЕАД
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- Проджект Истейт ЕООД
- СЕП България АД
- Спиди Нет АД
- Енеси АД
- Карол Финанс ЕООД
14.2. Изпълнителният директор Венцеслав Петров участва в органите за управление

на:
-

Адванс Екуити Холдинг АД – Изпълнителен Директор и Зам.-председател на СД;

-

Карол Финанс ЕООД – Управител;

-

Енерджи Инвест ЕАД - Председател на СД;

-

Енерджи Ефект ЕАД - Председател на СД;

-

Агро Тера Север АД - Председател на СД;

-

СЕП България АД - Изпълнителен Директор и Председател на СД;

-

Спиди Нет АД – Член на СД.

14.3. През годината дружеството е осъществявало сделки със следните свързани
лица:

Предоставени заеми, в т.ч.
- Енерджи Ефект ЕАД
- Енерджи Инвест ЕАД
- Агро Тера Север АД
- Проджект Истейт ЕООД
- Спиди Нет АД
- Енеси АД
Начислени лихви по заеми, в т.ч.
- Енерджи Ефект ЕАД
- Енерджи Инвест ЕАД
- Агро Тера Север АД
- Проджект Истейт ЕООД
- Спиди Нет АД
- Енеси АД
Записани дялови вноски в Енерджи Инвест ЕАД (текущи
вземания от свързани предприятия)

2008
хил. лв.
14 144
2 714
2 918
4 142
3 170
100
1 100
179
40
28
43
25
2
41

2 250
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Бележки (приложения) към индивидуалния финонсов отчет за периода, приключващ на 31 март 2008 г..

Към 31.03.2008 текущите задължения към Карол Финанс ЕООД са в размер на 276
хил. лв.

15. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
(1) С решение Съвета на директорите на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД на 03.04.2008
г. са отпуснати заеми на дъщерните дружества Агро Тера Север АД и Спиди Нет АД в
размери съответно на 100 хил. лв. и 50 хил.лв.
(2) С решение на СД на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД на 16.04.2008 г. е отпуснат заем
на дъщерното дружество Агро Тера Север АД в размер на 100 хил.лв.
(3) Дъщерното дружество Енерджи Инвест ЕАД направи погасителни вноски по заема си
към АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД на 03.04.2008 г. и 16.04.2008 г. в размери съответно
на 40 хил.лв. и 200 хил.лв.

Настоящият междинен финансов отчет за първото тримесечие на 2008 г. и
приложенията към него са съставени от главния счетоводител Божидар Божилов на
29.04.2008 г., приети са от ръководството на дружествтото и са подписани от
изпълнителния директор Венцеслав Петров.
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