ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
за
2009 г.
(на консолидирана база)

Съгласно чл.33 (ал.3) от Закона за счетоводството,
чл.100н (ал.7) от Закона за публичното предлагане на
ценни книжа и Приложение №10 към чл.32 (ал.1, т.2), чл.35
(ал.1, т.2), чл.41 (ал.1, т.2) от Наредба №2 на Комисията за
финансов надзор

Неодитирани отчети

Данни за Групата
“Адванс Екуити Холдинг” АД е учредено на 10.01.2006 г. Съществуването му не е ограничено със
срок. Като резултат от промяната на статута, наименованието и предмета на дейност на
дружеството, с Решение № 3 на Софийски градски съд (СГС) от дата 07.04.2006 г., фирмата на
дружеството е изменена от „Адванс Екуити" АД в „Адванс Екуити Холдинг" АД.
„Адванс Екуити Холдинг” АД е вписано в Търговския регистър на СГС под № 434 от 2006 г.,
партида № 100989, том 1351, рег. I, стр. 123, ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
Седалище и адрес на управление:
гр.София, район "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57, телефон / факс: (02) 987 54 40;
електронен адрес: adveq@karoll.bg и електронна страница в Интернет (web-site) www.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 („Групата”) на „Адванс Екуити Холдинг” АД („Компанията-майка”) се
състои от:
Дъщерно дружество:
„Агро Тера Север” АД
„Енерджи Ефект” АД
„Енерджи Инвест” АД
„Проджект Истейт” ЕООД
„СЕП България” АД
„Спиди Нет” АД

Дял от капитала:
90%
100%
100%
100%
87%
50%

Асоциирано дружество:
„Енеси” АД

Дял от капитала:
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

-

Председател на СД;

Венцеслав Стоянов Петров

-

Зам.-председател на СД, Изпълнителен директор;

Петър Димитров Кетенев

-

Член на СД.

І. Информация по чл.33 (ал.3) от Закона за счетоводството:
Дейността на „Адванс Екуити Холдинг” АД е свързана с инвестиране чрез участие като
съучредител в нови или придобиване на дял от съществуващи частни (непублични) фирми с висок
потенциал за растеж. „Адванс Екуити Холдинг” набира своя финансов ресурс чрез публично
предлагане на акции на индивидуални и институционални инвеститори, както и чрез банкови
заеми и облигационни емисии. Инвестиционната стратегия на Дружеството е да подбира
перспективни бизнес планове и/или функциониращи малки частни фирми, да финансира тяхното
развитие и оказва подкрепа в стратегическото им управление. Инвестиционният хоризонт на
„Адванс Екуити Холдинг” във всяка от неговите инвестиции е между 3 и 7 години, след което се
търси изход чрез продажба на участието в подкрепената компания на стратегически инвеститор,
през фондовата борса или обратно на предприемача.
1.

Преглед на резултатите от дейността, развитието и състоянието на Групата:

През 2009 г. Групата реализира нетни приходи от продажби в размер на 10 653 хил.лв., което
представлява ръст от 138% спрямо 2008 г. През отчетния период са реализирани и приходи от
финансирания в размер на 1 745 хил.лв. (в т.ч. от правителството в размер на 962 хил.лв. във
връзка със субсидии за земеделска дейност).
Разходите по икономически елементи на Групата за отчетния период са в размер на 17 433 хил.лв.,
от които разходите за амортизации (непарични разходи) са 4 854 хил.лв. Така брутният финансов
резултат на Групата преди амортизации, лихвени начисления, други нетни финансови приходи
(разходи) и данъчно облагане за 2009 г. възлиза на загуба в размер на 181 хил.лв.
Нетните финансови разходи на Групата за отчетния период са 502 хил.лв., а финансовият резултат
преди облагане е 5 232 хил.лв. Икономията на отсрочени данъци е 532 хил.лв., а финансовият
резултат след облагане – загуба от 4 829 хил.лв.
Нетният финансов резултат на Групата за 2009 г., след отчитане дела на малцинственото участие,
представлява загуба от 3 734 хил.лв., спрямо загуба от 2 316 хил.лв. за 2008 г.
Дъщерните дружества на „Адванс Екуити Холдинг” АД отчитат резултати от дейността си през
2009 г., както следва:
„Агро Тера Север” АД:
Предмет на дейност: Реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на
селското стопанство, производство на непреработена и/или преработена
земеделска продукция с цел продажба, продажба на стоки собствено
производство, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в
първоначален, преработен или обработен вид, както и извършване на
всякакви други сделки, незабранени от Закона.
„Агро Тера Север” АД притежава 67% от капитала на „Ремусс” ООДгр.Враца.
Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57,
телефон / факс: (02) 4008 391 / 426. Страница в интернет:
http://agroterrasever.com

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

„Адванс Екуити Холдинг” АД

-

90 000 бр.акции (90%);

Константин Цеков Кърлов

-

10 000 бр.акции (10%).

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

На 06.01.2009 г. „Агро Тера Север” АД сключи договор за финансов лизинг на
транспортни машини – 2 броя ремаркета Schmitz, с „УниКредит Лизинг” АД. Лизингът
е на стойност (нетен кредит) 60.24 хил.лв., срок от 36 месеца и лихвен процент 3-мес.
EURIBOR (но не по-малко от 2.5%) + 3.85 проц. пункта. Гарант по договора е „Адванс
Екуити Холдинг” АД.

-

На 10.01.2009 г. „Агро Тера Север” АД сключи договор за финансов лизинг на
селскостопанска техника – 2 броя трактори FENDT, 2 броя плугове RABE и 1 брой
култиватор HORSCH. Лизингът е на стойност (нетен кредит) 687.37 хил.лв., срок от 36
месеца и лихвен процент 3-мес. EURIBOR (но не по-малко от 2.5%) + 3.85 проц.
пункта. Гарант по договора е „Адванс Екуити Холдинг” АД.

-

На 24.02.2009 г. дъщерното дружество „Ремусс” ООД получи субсидии от ДФ
„Земеделие” в размер на 362 хил.лв. Паричните постъпления са отразени в намаление
себестойността на продукцията за стопанската 2008-2009 г. (намаление на стойността
на незавършеното производство в баланса на дружеството).

-

На 29.04.2009 г. „Агро Тера Север” АД получи субсидии от ДФ „Земеделие” в размер на
266 хил.лв.

-

На 04.06.2009 г., дъщерното дружество „Ремусс” ООД подписа договор с ДФ
„Земеделие” за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 121 от Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР). Финансирането ще бъде отпуснато след реализирането на
проект за придобиване на селскостопанска техника. Проектът е на стойност 2.84
млн.лв., половината от които ще бъдат рефинансирани чрез безвъзмездната помощ.

-

През отчетния период са взети под аренда общо 4 564 дка земеделски площи от
групата „Агро Тера Север”, от които 2 500 дка са арендовани от компанията-майка
„Агро Тера Север” АД на средна рента от 18 лв./дка, а 2 064 дка са арендовани от
дъщерното дружество „Ремусс” ООД на средна рента от 15 лв./дка.

-

На 22.07.2009 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД сключи договор за
финансов лизинг на селскостопанска техника с лизингово дружество „Дойче Лизинг
България” ЕАД на стойност (нетен кредит) от 598 хил.евро (1 170 хил.лв.). Лизингът е
със срок от 5 години при лихвен процент: 3-мес. EURIBOR + 6.20 процентни пункта.
Лизингованата от „Агро Тера Север” АД техника представлява:
Зърнокомбайн FENDT, модел 8350 с нож за рапица – 2 бр.
Култиватор HORSCH, модел TERRANO 6 FX – 2 бр.
Адаптер за слънчоглед, модел UN 6 – 2 бр.
Ремарке HAWE, модел ULW 1500 E – 2 бр.
Сеялка HORSCH, модел MAISTRO – 2 бр.

Солидарен длъжник по лизинговия договор на „Агро Тера Север” АД е „Адванс Екуити
Холдинг” АД.

-

На 22.07.2009 г. дъщерното на „Агро Тера Север” АД дружество „Ремусс” ООД сключи
договор за заем с „Дойче Лизинг България” ЕАД в размер на 1 079 хил.евро (2 110
хил.лв.). Заемът е със срок от 5 години при лихвен процент: 3-мес. EURIBOR + 6.20
процентни пункта. Целевото предназначение на заема е придобиването на:
Зърнокомбайн FENDT, модел 8350 – 3 бр.
Адаптер за царевица, модел OROS 6 HSA – 3 бр.
Адаптер за слънчоглед, модел UN 6 – 3 бр.
Трактор FENDT, модел 936 VARIO – 2 бр.
Плуг RABE, модел KORMORAN 160 M IX – 2 бр.

Солидарни длъжници по договора за заем са „Агро Тера Север” АД и „Адванс Екуити
Холдинг” АД. Договорът предвижда предсрочно погасяване на част от главницата при
усвояване на безвъзмездно финансиране от „Ремусс” ООД по проект по Мярка 121
„Модернизиране на земеделските стопанства” на Програма за развитие на селските
райони 2007 – 2013 г. на българското правителство. Дружеството подписа в началото на
м.юни договор с ДФ „Земеделие” за безвъзмездното финансиране по Мярка 121.
-

На 17.08.2009 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД получи Удостоверение от
Националната служба по зърното и фуражите към Министерство на земеделието и
храните за вписване в Регистъра на търговците на зърно. Удостоверението е валидно до
31.08.2009 г.

-

На 30.11.2009 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД подписа договор за
банков кредит (оборотна кредитна линия) с „Банка Пиреос България” АД в размер на
150 000 евро, лихвен процент 7.5% годишно и срок на изплащане 18 месеца. Кредитът е
обезпечен със залог на бъдещи вземания от държавни субсидии, като същият е изцяло
усвоен през месец декември и използван за покриване на оборотни нужди, в т.ч.
закупуване на суровини и материали за основната дейност. Поръчител по заема е
„Адванс Екуити Холдинг” АД, а залогодатели са „Агро Тера Север” АД и нейното
дъщерно предприятие „Ремусс” ООД.

Финансови резултати: През отчетния период групата „Агро Тера Север” реализира нетни
приходи от продажби в размер на 5 692 хил.лв., от които 44.5% са в
резултат на основната дейност на компанията-майка „Агро Тера Север”
АД, а останалите 55.5% - на дъщерното дружество „Ремусс” ООД.
Групата реализира още приходи от финансирания в размер на 1 481
хил.лв., от които по линия на правителствени субсидии за земеделие 962
хил.лв. и безвъзмездно финансиране от ДФ „Земеделие”.
Разходите по икономически елементи на групата „Агро Тера Север” през
отчетния период са 7 539 хил.лв., от които 52% са разходи, принадлежащи
на компанията-майка „Агро Тера Север” АД, а 48% са разходи на
дъщерното дружество „Ремусс” ООД.
Групата реализира нетни финансови разходи в размер на 895 хил.лв., от
които разходи за лихви по заеми от финансови институции – 235 хил.лв.,
разходи за лихви по заеми от мажоритарния собственик на „Агро Тера
Север” АД – „Адванс Екуити Холдинг” АД, в размер на 633 хил.лв.
Нетният финансов резултат на групата „Агро Тера Север” за 2009 г. е
загуба в размер на 1 209 хил.лв. при загуба от 960 хил.лв. през 2008 г.

Състояние:

През 2009 г. „Агро Тера Север” АД нетно е усвоило от мажоритарния си
собственик заеми в размер на 2 196 хил.лв. От своя страна, „Агро Тера
Север” АД е получило нетно погашение в размер на 221 хил.лв. по
предоставения на дъщерното си дружество „Ремусс” ООД заем. Подробно
описание на параметрите по тези финансирания е дадено в раздел ІІІ, т.8 и
т.9.
Задълженията на групата (текущи и нетекущи) са в размер на общо 19 176
хил.лв. към 31.12.2009 г., от които нетекущите задължения на „Агро Тера
Север” АД към мажоритарния й собственик „Адванс Екуити Холдинг”
АД са 11 527 хил.лв, а задълженията на групата към финансови
институции (вкл. към ДФ „Земеделие”) възлизат на 5 968 хил.лв.
Подробна информация за използваните финансови инструменти от
групата е дадена в раздел ІІІ, т.8 и т.9.

Рискове:

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

„Енерджи Ефект” ЕАД:
Предмет на дейност:

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

Седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57,
телефон / факс: (02) 4008 354 / 426. Страница в интернет:
www.energyeffect-bg.eu.
Регистриран капитал: 300 хил.лв., разпределен в 300 000 бр. обикновени поименни акции с
номинална стойност от 1 (един) лв. всяка и право на 1 (един) глас в ОСА.
Собственици:

„Адванс Екуити Холдинг” АД

-

300 000 бр.акции (100%).

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

Сключени са договори на обща стойност 3 164 хил.лв., които представляват:
• Дейности по проектиране
800 981 лв.
• Дейности по енергийно обследване
14 328 лв.
• Дейности по СМР*
2 116 715 лв.
• Дейности по реконструкция
и отоплителна инсталация
210 300 лв.
• Други спомагателни дейности
21 200 лв.
* строително-монтажни работи.

Финансови резултати: Общият размер на приходите от продажби на „Енерджи Ефект” ЕАД през
отчетния период е 1 446 хил.лв., а разходите по икономически елементи
са 2 311 хил.лв. Поради спецификата на дейността на фирмата (ремонти
на сгради и строително-монтажни работи) печалбата от даден обект се
признава за нуждите на счетоводната отчетност при окончателното
завършване на обекта.
Дружеството реализира нетни финансови разходи в размер на 253 хил.лв.,
от които разходи за лихви по заеми от финансови институции – 67 хил.лв.,
и разходи за лихви по заеми от едноличния собственик на капитала
„Адванс Екуити Холдинг” АД в размер на 172 хил.лв.
Нетният финансов резултат на „Енерджи Инвест” ЕАД за 2009 г. е загуба
от 1 006 хил.лв. при печалба от 13 хил.лв. за 2008 г.
Състояние:

През 2009 г. „Енерджи Ефект” АД нетно е погасило задължение в размер
на 161 хил.лв. към едноличния си собственик в рамките на отпуснат заем
Подробно описание на параметрите по това финансиране е дадено в
раздел ІІІ, т.8.
Задълженията на дружеството (текущи и нетекущи) са в размер на общо 4
558 хил.лв. към 31.12.2009 г., от които нетекущите задължения на
„Енерджи Ефект” ЕАД към едноличния му собственик „Адванс Екуити
Холдинг” АД са 2 886 хил.лв, а задълженията към финансови институции
възлизат на 1 285 хил.лв. Подробна информация за използваните
финансови инструменти от дружеството е дадена в раздел ІІІ, т.8.

Рискове:

Оперативен - Основният риск при изпълнението на мерки по енергийна
ефективност с гарантиран резултат (т.нар. ESCO-схема) се състои в
неточно измерване на енергийната консумация (т.е. нейното подценяване)
на дадена сграда преди извършване на санирането й. В резултат,
отчетените икономии на енергия след санирането са малки, което може да
рефлектира в недостатъчен обем от приходи за покриване на направените
разходи по дейността. За управление на този риск „Енерджи Ефект” ЕАД
инвестира в специализирана техника за измерване енергийното
потребление и разполага с квалифициран персонал за осъществяване на
необходимите процедури по измерване на енергийната консумация.

Отраслов - към момента предвидената от правителството мащабна
кампания по санирането на сградния фонд в България все още не е
започнала, поради забавяне приемането на необходимата законова база,
регламентирана 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.

„Енерджи Инвест” ЕАД:
Предмет на дейност:

Реализиране и управление на инвестиционни проекти в областта на
енергетиката, изграждане, поддържане и експлоатация на съоръжения
за производство на електрическа енергия, производство на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници,
търговско представителство и посредничество, както и извършване на
всякакви други търговски сделки, незабранени от Закона.
„Енерджи Инвест” ЕАД притежава 90% от капитала на „ИнтерСол”
АД.

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

2 400 хил.лв., разпределен в 2 400 000 бр. обикновени поименни акции
с номинална стойност от 1 (един) лв. всяка и право на 1 (един) глас в
ОСА.

Собственици:

„Адванс Екуити Холдинг” АД

- 2 400 000 бр.акции (100%).

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

-

На 12.01.2009 г., СД на „Енерджи Инвест” ЕАД взе решение да участва в увеличение на
капитала на дъщерното си дружество „ИнтерСол”АД като запише 4 060 броя
новоемитирани обикновени акции с право на глас и номинална стойност от 10 лв. всяка
на цена от 25 лв. всяка. Общият брой новоемитирани акции е 4 520, като останалите 460
броя се записват от другия акционер „ЕргоСол” ЕАД срещу апортна вноска на право на
строеж върху допълнителен терен от 11.693 дка, върху който се изгражда
фотоволтаичната електроцентрала на „ИнтерСол” АД в землището на с.Пауново,
общ.Ихтиман. Увеличението е вписано в Търговския регистър от Агенцията по
вписванията при Министерство на правосъдието на 12.02.2009 г. След увеличението и
двамата акционери запазват дела си в капитала на дружеството, съответно 90% за
„Енерджи Инвест” ЕАД и 10% за „ЕргоСол” ЕАД.

-

На 29.01.2009 г. е подписан Анекс към Договора за изграждане на вятърни ферми между
„Енерджи Инвест” ЕАД (в ролята му на възложител) и „Еко Енерджи” ООД (в ролята
му на изпълнител) от 03.09.2008 г. Съгласно Анекса, мащабът на проекта се увеличава
от 24 MW на 40 MW.

-

На 27.03.2009 г. дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД
подписа договор за изкупуване на електрическа енергия от фотоволтаичната му
електроцентрала с мощност 1 MWp край с.Пауново, общ.Ихтиман, с „ЧЕЗ Електро
България” АД. Договорът е едногодишен с клауза за автоматично подновяване след
изтичането му.

-

С Решение № Ц-04 от 30.03.2009 г. на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР), тарифите за изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници бе променена. Така, тарифите, на които в следващата една година
(01.04.2009 – 31.03.2010 г.) ще бъдат реализирани продажбите на произведената от
енергийните обекти на „Енерджи Инвест” ЕАД (респ. дъщерното му дружество
„ИнтерСол” АД) електроенергия са както следва:
= За вятърни електроцентрали с мощност под 800 kW (на всяка от турбините):
145.00 лв. за MWh (което представлява нарастване с 3.6% спрямо предишната тарифа)
= За фотоволтаични електроцентрали с мощност над 5 kWp:
755.00 лв. за MWh (което представлява нарастване с 5.2% спрямо предишната тарифа)

-

На 01.04.2009 г. дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД извършено окончателно
придобиване на 6 имота с променено предназначение за инсталиране на вятърни
турбини с обща мощност от 12 MW, като етап от изпълнението на сключения договор с
„Еко Енерджи” ООД. Плащането по окончателното придобиване бе в размер на 739
хил.лв.

-

На 11.05.2009 г. дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД
получи безвъзмездно финансиране (грант) в размер на 400 хил.евро (782 хил.лв.) от
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) съгласно условията на
Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
(КЛЕЕВЕИ). С част от гранта е погасен остатъка (в размер на 200 хил.евро) по единия
от двата заема на „ИнтерСол” АД към „Банка Пиреос България” АД, а разполагаемите
средства в размер на 391 хил.лв. са използвани за частично погашение на заем на
дружеството към компанията-майка „Енерджи Инвест” ЕАД.

Финансови резултати: През отчетния период групата „Енерджи Инвест” реализира нетни
приходи от продажби в размер на 1 130 хил.лв., от които 32% са в
резултат на основната дейност на компанията-майка „Енерджи Инвест”
ЕАД, а останалите 68% - на дъщерното дружество „ИнтерСол” АД.
Групата реализира още приходи от финансирания в размер на 264 хил.лв.,
които представляват текуща част от получени грантове по Кредитната
линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
(КЛЕЕВЕИ), администрирана от Европейската банка за възстановяване и
развитие (ЕБВР). Грантовете са получени съответно през 2007 г. за
„Енерджи Инвест” ЕАД във връзка с изграждането на вятърна
електроцентрала с мощност 2.4 MW и през 2009 г. за „ИнтерСол” АД във
връзка с изграждането на фотоволтаична (соларна) електроцентрала с
мощност 1 MWp.
Разходите по икономически елементи на групата „Енерджи Инвест” през
отчетния период са 2 171 хил.лв., от които 27% са разходи, принадлежащи
на компанията-майка „Енерджи Инвест” ЕАД, а 73% са разходите на

дъщерното дружество „ИнтерСол” АД. Разходите за амортизации, като
част от разходите по икономически елементи, на групата възлизат на
1 985 хил.лв.
Групата реализира нетни финансови разходи в размер на 517 хил.лв., от
които разходи за лихви по заеми от финансови институции – 225 хил.лв.,
разходи за лихви по заеми от едноличния собственик на „Енерджи
Инвест” ЕАД – „Адванс Екуити Холдинг” АД, в размер на 324 хил.лв.
Нетният финансов резултат на групата „Енерджи Инвест” за 2009 г. е
загуба в размер на 1 231 хил.лв. при загуба от 393 хил.лв. през 2008 г.
Състояние:

През 2009 г. „Енерджи Инвест” ЕАД нетно е усвоило от едноличния си
собственик заем в размер на 562 хил.лв. От своя страна, „Енерджи
Инвест” ЕАД е получило нетно погашение в размер на 1.05 млн.лв по
предоставен на своето дъщерно предприятие „ИнтерСол” АД заем.
Подробно описание на параметрите по тези финансирания е дадено в
раздел ІІІ, т.8 и т.9.
Задълженията на групата (текущи и нетекущи) са в размер на общо 10 531
хил.лв. към 31.12.2009 г., от които нетекущите задължения на „Енерджи
Инвест” ЕАД към едноличния му собственик „Адванс Екуити Холдинг”
АД са 5 432 хил.лв, а задълженията на групата към финансови институции
възлизат на 3 919 хил.лв. Подробна информация за използваните
финансови инструменти от групата е дадена в раздел ІІІ, т.8 и т.9.

Рискове:

Оперативен – Функционалната ефективност на проектите в областта на
възобновяемите енергийни източници зависи главно от характеристиките
(количествени и качествени) на съответния източник – напр. сила,
плътност и разпределение на вятъра при проектите за вятърни
електроцентрали, интензитет на слънчевата радиация при проектите за
соларни паркове и т.н. При недостатъчно добри характеристики на даден
възобновяем енергиен източник може да се очаква и влошаване на
параметрите на инвестицията в проекта, основаващ се на неговото
използване (т.е. удължаване срока на икономическото изплащане на
инвестицията). Извършените замервания на вятърните характеристики в
района на с.Видно, общ. Каварна, с.Дъбрава и с.Гурково, общ.Балчик,
където се намират 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 изгради и
оперира в района на с.Пауново, общ.Ихтиман първата за България
фотоволтаична електроцентрала (соларен парк) с мегаватова мощност.
С оглед минимизиране на рисковете от неточно замерване
характеристиките на възобновяемите енергийни източници и респективно
надценяване очакваната ефективност на проектите, „Енерджи Инвест”
ЕАД използва външни консултанти с дългогодишен опит в тази сфера,
както и международни консултанти.

Отраслов - 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.
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., изм. ДВ. бр.98 от 14.11.2008
г.), както и в базисния Закон за енергетиката. Като цяло,
законодателството в сферата на ВЕИ може да се определи като
стимулиращо.
„Проджект Истейт” ЕООД:
Предмет на дейност:

Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем или продажба, управление на недвижими имоти, реализиране
и управление на инвестиционни проекти, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество, както и всякакви
други търговски сделки, незабранени от Закона.

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

500 хил.лв., разпределен в 5 000 бр. дялове по 100 лв. всеки.

Собственици:

„Адванс Екуити Холдинг” АД

-

5 000 бр. дялове (100%).

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

С решение на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 07.01.2009 г. е променен предмета
на дейност на „Проджект Истейт” ЕООД от развитие на проекти в областта на
недвижимите имоти в развитие на проекти в областта на възобновяемите енергийни
източници. Решението е взето въз основа на невъзможността да бъде успешно
реализиран пилотния проект на дружеството за изграждане на търговски комплекс в
гр.Стара Загора (поради възникнали реституционни претенции към терена,
предназначен за изграждане на обекта) и съществуващите добри перспективи в сектора
на възобновяемите енергийни източници. СД на „Адванс Екуити Холдинг” даде мандат
на управителя на „Проджект Истейт” ЕООД да извърши необходимите действия по
уреждане на отношенията с „Адванс Терафонд” АДСИЦ във връзка с договора между
двете дружества за учредяване правото на строеж върху имота в гр. Стара Загора, както
и по започване на инвестиционна активност в новото направление на дейност на
дружеството.

-

На 25.02.2009 г., между „Проджект Истейт” ЕООД и „Адванс Терафонд” АДСИЦ е
подписан Договор за спогодба във връзка с окончателното уреждане на отношенията
между тези дружества. След установяване на възникналите пречки за ефективното
изпълнение на договора от страна на „Адванс Терафонд” АДСИЦ (въз основа на
предявена реституционна претенция към имота, собственост на „Адванс Терафонд”
АДСИЦ) и в изпълнение на споразуменията между двете страни, сключеният на
24.07.2007 г. договор се прекратява, а неизправната страна (в случая „Адванс Терафонд”
АДСИЦ) се задължава да върне на изправната („Проджект Истейт” ЕООД) всички
направени до момента плащания (чийто размер възлиза на 3 470 хил.лв.), както и
договорената неустойка в размер на 100 хил.евро, плюс полагащата се законна лихва
(считано от 01.04.2008 г.) върху платените суми. С постъпленията от върнатите суми и
изплатените обезщетения е погасен изцяло заемът на „Проджект Истейт” ЕООД към
„Адванс Екуити Холдинг” АД. Получените суми от неустойката и законната лихва са
отчетени на пропорционална база по критерий време за 2008 г. и 2009 г. Отношенията с
„Адванс Терафонд” могат да бъдат третирани като сделки със свързани лица.

-

На 05.02.2009 г., „Проджект Истейт” ЕООД сключи договори с „М и С
Стройинженеринг” ООД за разработване на проект за фотоволтаична електроцентрала в
района на гр.Карлово. Договорите са за придобиването на три имота с обща площ от
57.441 дка и за услуга по снабдяване с всички необходими документи до виза за
проектиране върху тези имоти. Договорите за придобиване на имотите са срочни и за
нови подходящи терени ще бъдат сключвани други споразумения. Договорът за
услугата по снабдяване с всички необходими документи до виза за проектиране е
безсрочен. На 12.03.2009 г. бе осъществено окончателното придобиване на имотите на
обща стойност 134.5 хил.лв., от които 94.6 хил.лв. са платени за закупуване на имот от
30.841 дка с променено предназначение за изграждане на фотоволтаична инсталация и
39.9 хил.лв. – за два съседни земеделски имоти със съвкупна площ от 26.6 дка.

-

На 29.05.2009 г., „Проджект Истейт” ЕООД сключи договор с „Олимп – СТ” ЕООД за
покупко-продажба на поземлен имот в района на гр.Карлово, съседен на придобитите
вече поземлени имоти в същото землище. Поземленият имот е с площ от 6.8 дка, а
цената на придобиване е 10.2 хил.лв. На 30.05.2009 г. е осъществена сделката по
покупко-продажба на имота между двете дружества. Имотът е част от проекта за
фотоволтаична електроцентрала.

-

На 24.08.2009 г. дъщерното дружество „Проджект Истейт” ЕООД сключи допълнително
споразумение по договор с фирма „Байер – Т.Н.” ООД, по силата на което се разсрочва
вземане на „Проджект Истейт” от „Байер – Т.Н.” по авансово платено възнаграждение
за прекратени впоследствие делови отношения (извършване на проектантски услуги за
проект за търговски център в гр.Стара Загора от страна на „Байер – Т.Н.”). Длъжникът
(т.е. „Байер – Т.Н.” ООД) следва да изплати задължението си до края на 2009 г. при
начисляване на лихва за отложеното плащане в годишен размер от 20%. Задължението,
с включените неустойки за забавяне, към датата на подписване на споразумението
възлиза на 140.5 хил.лв.

Финансови резултати:

През отчетния период дружеството не е реализирало приходи от
продажби на продукция, стоки, услуги или активи. Разходите по
икономически елементи за периода са в размер на 4 хил.лв.

Нетните финансови приходи на „Проджект Истейт” са в размер на 10
хил.лв. Дружеството реализира извънредни приходи в размер на 280
хил.лв., представляващи полагащите се обезщетения за прекратения
договор между него и „Адванс Терафонд” АДСИЦ.
Така, нетният финансов резултат на дружеството (след отчитане на
данъци) за 2009 г. е печалба в размер на 250 хил.лв., при печалба от
227 хил.лв. за 2008 г.
Състояние:

През 2009 г. „Проджект Истейт” ЕООД е изплатило изцяло
остатъчното си задължение по договор за заем към едноличния
собственик на капитала „Адванс Екуити Холдинг” АД.
На 24.07.2009 г. дружеството сключи договор за влог (депозит) с
едноличния си собственик „Адванс Екуити Холдинг” АД, въз основа
на който то предоставя като влог сума в размер до 750 хил.лв. за срок
от една година и при възнаграждение под формата на лихва от 5%
годишно. Към 31.12.2009 г. размерът на влога на „Проджект Истейт”
ЕООД в „Адванс Екуити Холдинг” АД е 718 хил.лв.

Рискове:

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

„Система за електронни плащания България (СЕП България)” АД:
Предмет на дейност:

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

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 135,
телефон: 0700 18 283. Страница в интернет: www.sepbulgaria.com.
Регистриран капитал:

Към 31.12.2009 г. регистрираният капитал на „СЕП България” АД е
5 000 хил.лв., разпределен в 5 000 000 бр. акции, всяка с номинална

стойност от 1 (един) лв. и право на 1 (един) глас в Общото събрание на
акционерите.
Собственици:

Към 31.12.2009 г. акционерната структура на „СЕП България” АД е:
„Адванс Екуити Холдинг” АД

-

3 700 000 бр. акции (74%);

„Ино Венчърс” ООД

-

650 000 бр. акции (13%);

„Сирма Солюшънс” АД

-

650 000 бр. акции (13%).

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

На 05.01.2009 г. е сключен едногодишен договор между дъщерното дружество „СЕП
България” АД и „Сирма Солюшънс” АД за предоставяне на консултанти (8 души плюс
специалисти за обучения) от страна на „Сирма Солюшънс” АД. Договорът е с месечни
плащания в размер на 25 хил.евро (48.9 хил.лв.). Договорът между „СЕП България” АД
и „Сирма Солюшънс” АД може да се счита за сделка между свързани лица, тъй като
„Сирма Солюшънс” АД притежава 13% от капитала на „СЕП България” АД.

-

На 13.01.2009 г. е сключен договор за финансов лизинг с „Интерлийз” ЕАД за
придобиването на 2 сървъра, доставени от „Сирма Солюшънс” АД. Стойността на
лизинга е 5.05 хил.евро (9.88 хил.лв.), срокът е 24 месеца, а лихвеният процент е 3-мес.
EURIBOR (но не по-малко от 3.5%) + 5 проц. пункта.

-

На 25.05.2009 г. е сключен договор за изработка на С ІІ терминали със „Сирма
Солюшънс” АД. Договорът предвижда производството на 460 броя кутии за С ІІ
терминал и сглобяване на 460 бр. терминали с платки, предоставени от „СЕП България”
АД. Срокът за изпълнение е 22 работни дни от датата на получаване на авансовото
плащане, а стойността на сделката е 12 хил. лв. Договорът между „СЕП България” АД и
„Сирма Солюшънс” АД може да се счита за сделка между свързани лица, тъй като
„Сирма Солюшънс” АД притежава 13% от капитала на „СЕП България” АД.

-

През отчетния период „СЕП България” АД започна издаването на универсални
електронни подписи (дружеството е лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни
услуги от 17.07.2008 г.) и обслужване на ПОС терминална мрежа на банки. Към края на
ІІ-то тримесечие дружеството обслужва 29 терминала на ТБ „Алианц Банк България”.

-

На 25.08.2009 г. „СЕП България” АД сключи договор с „Юробанк И Еф Джи България”
АД („Пощенска Банка”) за включване на банката в системата за мобилни разплащания,
изградена и обслужвана от дружеството.

-

На 30.09.2009 г. „СЕП България” АД стартира пилотен тест на разплащания през
мобилни телефони в реална среда. В пилота участват „Алианц Банк България”,
„Пощенска Банка”, мобилният оператор Globul и веригата за бързо хранене KFC. В
тестовете в реална среда са включени услуги, предлагащи бизнес-решения за търговци „Пазарна инфраструктура” и услуги на отделните участници за крайните клиенти –
“Мобилен портфейл”, „Мобилно банкиране” и „Електронно портмоне”. Потребители в
пилота са ограничен кръг служители на участниците на територията на град София. В
рамките на тази фаза ще бъдат извършвани реални плащания с операции за мобилни
преводи, справки за текущ баланс, плащане на сметки и предплатени е-ваучери към

Globul, както и на стоки и услуги в е-магазини и търговски обекти на компании,
желаещи да предложат модерен и ефективен начин на разплащане.
Финансови резултати:

През 2009 г. „СЕП България” АД все още не е започнала активната си
дейност, тъй като тече процес по техническата интеграция на банки и
мобилни оператори в системата. Приходите от продажба на услуги за
периода са в размер на 9 хил.лв. и произтичат от обслужване на P.O.S.терминали и продажба на електронни подписи.
Разходите по икономически елементи на дружеството възлизат на
1 250 хил.лв., от които разходите за амортизации представляват 43
хил.лв. Нетните финансови разходи за периода са 318 хил.лв.
Така, за 2009 г. нетният финансов резултат на „СЕП България” АД е
загуба в размер на 1 399 хил.лв., при загуба от 1 264 хил.лв. за 2008 г..

Състояние:

Общият размер на задълженията на дружеството (нетекущи и текущи)
към края на 2009 г. възлиза на 6 952 хил.лв., от които 6 019 хил.лв. по
заем от мажоритарния собственик „Адванс Екуити Холдинг” АД и 377
хил.лв. лихви по този заем.
От задълженията към доставчици и клиенти на дружеството към края
на 2009 г., възлизащи на 289 хил.лв., близо 39% са по поръчки
(договори) с акционера „Сирма Солюшънс” АД.
Подробна информация за използваните финансови инструменти от
„СЕП България” АД е дадена в раздел ІІІ, т.8.

Рискове:

Оперативен - Оперативният риск в проекта за изграждане на система
за електронни разплащания на базата на мобилните технологии
произтича от скоростта, с която може да се очаква ефективното
интегриране на основните участници в системата – банките, мобилните
оператори и големите клиенти на услугата. Бавното възприемане на
преимуществата на подобна система за безналични плащания чрез
използването на мобилни телефони може да доведе и до по-лоши от
очакваните финансови резултати от дейността на дъщерното
предприятие „СЕП България” АД. За управление на този риск „СЕП
България” работи активно по търговското представяне на услугата на
потенциалните заинтересувани страни.
Отраслов - Проектът за изграждане на система за електронни
разплащания на базата на мобилната телекомуникация няма аналог на
мащабите си в България. Преки конкуренти могат да бъдат само
частични решения за безналични разплащания чрез мобилни
технологии в определени сфери на националната икономика. Подобни
проекти съществуват към момента, но не притежават потенциала да
бъдат разгърнати в мащабите, които се предвиждат за „СЕП България”.
Нормативно условията за извършване на дейност като оператор на
система за електронни разплащания са ясно определени в Закона за
паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните
системи, както и в Наредба № 3 на БНБ за паричните преводи и

платежните системи и Наредба № 16 за електронните платежни
инструменти.
„Спиди Нет” АД:
Предмет на дейност:

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

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

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

Собственици:

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Страхил Иванов Сашев
Валери Маринов Вълчев
Койчо Панайотов Арнаудов
„Сортис Инвест” ЕООД
Светослав Жоров Димитров

-

104 168 бр. акции (50%);
50 000 бр. акции (25%);
25 000 бр. акции (12%);
25 000 бр. акции (12%);
2 084 бр. акции (1%);
2 084 бр. акции (1%).

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

През февруари дружеството сключи договор за финансов лизинг на 2 броя автомобили
Dacia Logan допълнително оборудване на техническите си екипи. Договорът за лизинг е
сключен с „Пиреос Лизинг България” ЕАД и е на обща стойност 42.4 хил. лв. с ДДС.
Срокът на договора е 48 месеца, а лихвеният процент е 3-мес. EURIBOR + 6.5%.

-

През отчетния период „Спиди Нет” АД закупи хардуерно оборудване за управление на
гласови телефонни услуги от „Интертелеком” ЕООД на стойност 9.2 хил.лв, както и
хардуерно оборудване за управление на телевизионен сигнал от „Ифелоус” ООД на
стойност 34 хил.лв. Дружеството закупи и оборудване за увеличаване капацитета на
мрежите и контролиране на трафика по тях от „Еър Байтс България” ЕООД на стойност
20.1 хил.лв. От същия доставчик бяха закупени още допълнителни технически
устройства (метро-суич Cisco 3759, 100 Mbit 24-портов суич) на обща стойност 22.8
хил.лв.

-

Осъществени бяха доплащания по придобиването на списъци от клиенти за мрежите на
дружеството в кв. „Гео Милев”, кв. „Редута” и кв. „Изток” от фирма „Диджитал Имидж”
ЕООД. Общата стойност на плащанията е 220 хил.лв.

-

През отчетния период започна тестово излъчване на дигитална телевизия през интернет
протокол (IPTV), съгласно подписан в края на 2008 г. договор с „Вестител БГ” АД. Към

края на ІV-то тримесечие на 2009 г. клиентите, използващи IPTV в мрежата на „Спиди
Нет” са 122 на брой.
-

Сключени бяха договори за сътрудничество с „Ел Пи Си” ООД за съвместно
предоставяне на софтуерни услуги и поддръжка на компютърна техника и с „3С СОТ”
АД за съвместно предоставяне на услуги.

-

На 29.07.09 г. „Спиди Нет” АД сключи договор за придобиване на мрежата от 159 бр.
абонати на „Диоекстент” ООД в ж.к. „Бели брези”, гр.София. Придобиването е на обща
стойност от 37.3 хил.лв.

-

Към края на годината „Спиди Нет” АД обслужва близо 11 000 активни абонати на
интернет услуги.

Финансови резултати:

Нетните приходи от продажби на „Спиди Нет” АД за 2009 г. възлизат
на 2 385 хил.лв. като дъщерното дружество „Уебмейл” ООД не участва
в тяхното формиране, тъй като не е осъществявало дейност през
годината.
Разходите по икономически елементи на дружеството за отчетния
период възлизат на 2 705 хил.лв., от които разходите за амортизации са
1 059 хил.лв.
Нетните финансови разходи на дружеството за 2009 г. възлизат на 604
хил.лв. и са формирани главно от разходи за лихви по заема от
мажоритарния собственик на капитала „Адванс Екуити Холдинг” АД.
Така, нетният финансов резултат на „Спиди Нет” АД за 2009 г.
представлява загуба в размер на 841 хил.лв., при загуба от 669 хил.лв.
за 2008 г.

Състояние:

Към края на 2009 г. „Спиди Нет” АД има общо задължения (нетекущи
и текущи) за 6 059 хил.лв., от които 4 190 хил.лв. са по заем на
дружеството от мажоритарния собственик „Адванс Екуити Холдинг”
АД, а 531 хил.лв. са начислените лихви по заема за периода, които не
са платени от дружеството.
Справка за използваните от дружеството финансови инструменти през
периода е дадена в раздел ІІІ, т.8.

Рискове:

Оперативен - 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.
Отраслов - Доставките на широколентов интернет през локални
мрежи (LAN) на територията на гр.София се характеризират с висока
степен на конкуренция. Същевременно пазарът на LAN-интернет е
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.
„Адванс Екуити Холдинг” АД притежава миноритарен дял от 34% в дружеството „Енеси” АД,
което извършва дейност в областта на логистичното обслужване и доставката на компресиран
природен газ като основен енергиен източник до крайни клиенти, както и консултиране,
одитиране, проектиране, управление на инвестиционни проекти, свързани с отопление,
вентилация и климатизация, и последваща гаранционна и следгаранционна поддръжка. „Енеси”
АД представлява асоциирано дружество на „Адванс Екуити Холдинг” АД и инвестицията в него
в размер на 34 хил.лв. се отчита по метода на капиталовото участие (метода на собствения
капитал).

2. Важни събития, настъпили след датата на консолидирания финансов отчет:
1. На 07.01.2010 г. дъщерното дружество „Спиди Нет” АД сключи договор за овърдрафт в
размер на 195.6 хил.лв. с „Банка ДСК” ЕАД. Кредитът е при лихвен процент 1-мес.
SOFIBOR + 4.5 проц.пункта и срок от 12 месеца, с опция за удължаване за не повече от 60
месеца. Обезпечението по него е под формата на залог върху кабелни, предавателни и
оптични мрежи, телекомуникационно оборудване и МПС. Поръчител по кредита е
„Адванс Екуити Холдинг” АД.
2. На 18.01.2010 г. дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД усвои 550 хил.лв. от
кредитната си линия за оборотни средства в „Уникредит Булбанк” АД.
3. С решение на Общото събрание на акционерите (ОСА) на „СЕП България” АД, проведено
на 05.02.2010 г., е увеличен капитала на дружеството от 5 000 000 лв. (пет милиона лева)
на 10 000 000 лв. (десет милиона лева) чрез емисия на 5 000 000 (пет милиона) броя
поименни акции с номинална стойност 1 лв. (един лев) всяка и право на 1 (един) глас в
ОСА.
Увеличението е направено чрез непарична вноска на основание чл.195 във връзка с чл.193
от Търговския закон, като новите акции са записани изцяло от акционера „Адванс Екуити
Холдинг” АД при отпадане правото на останалите акционери да участват в записването
чрез прилагане на чл.194 , ал.4 от Търговския закон. Непаричната вноска представлява
вземане в размер на 5 000 000 лв. (пет милиона лева), произтичащо от Договор за заем от
27.05.2008 г. и два Анекса към него, при обща стойност на дължимата сума в размер на 6
088 701 лв. (шест милиона и осемдесет и осем хиляди седемстотин и един лева),
включваща главница в размер на 5 798 000 лв. (пет милиона седемстотин деветдесет и
осем хиляди лева) и лихва в размер на 290 701 лв. (двеста и деветдесет хиляди
седемстотин и един лева). Оценката на непаричната вноска е направена съгласно
заключение на вещите лица по Акт за назначаване №20091203140648/04.12.2009 г. на
длъжностното лице към Търговския регистър.

След увеличението на капитала акционерната структура на „СЕП България” АД се
променя, както следва:
Акционер
„Адванс Екуити Холдинг” АД

Брой акции

Дял от капитала

8 700 000

87.0%

„Сирма Солюшънс” АД

650 000

6.5%

„Ино Венчърс” ООД

650 000

6.5%

10 000 000

100.0%

Общо:

ОСА на „СЕП България” АД реши да извърши промени в състава на Съвета на
директорите (СД) на дружеството, както следва:
= Освобождава Цветомир Ангелов Досков и Веселина Илиева Стойчева като членове
на СД.
= Избира за неизпълнителен член на СД Иван Маркос Христанов.
Всички посочени обстоятелства са вписани по партидата на „СЕП България” АД в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 17.02.2010 г.
4.

На 18.02.2010 г. дъщерното на „Агро Тера Север” АД дружество „Ремусс” ООД получи
безвъзмездно финансиране (грант) в размер на 1.42 млн. лв. от ДФ „Земеделие” в рамките
на одобрения му проект по Мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони.
Проектът бе за закупуване на нова селскостопанска техника: 3 зърнокомбайна с 6 адаптери
за слънчоглед и царевица, както и 2 трактора с плугове. Общата стойност на проекта бе 2.84
млн. лв., а грантът представлява 50% от нея. Целият размер на гранта е използван за
частично погасяване на главницата по заем на „Ремусс” ООД към „Дойче Лизинг България”
ЕАД, с който беше финансирано придобиването на селскостопанската техника по проекта.

5. На 12.03.2010 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД получи субсидии от ДФ
„Земеделие” за стопанската реколта през 2009 г. в размер на 659 хил. лв.
6. През периода 01.01 – 31.03.2010 г. е започнато съдебно производство за събиране на
вземане на дъщерното дружество „Проджект Истейт” ЕООД в размер на 112 311 лв. от
длъжника „Байер – Т.Н.” ООД. С Изпълнителен лист № 955 от 11.03.2010 г. на
Старозагорския районен съд разпореди „Байер – Т.Н.” ООД и Добромир Нейков Нейков,
като едноличен търговец „Байер – Елена Нейкова – Добромир Нейков”, като солидарни
длъжници да заплатят на „Проджект Истейт” ЕООД сумата от 112 311 лв., дължима по
Допълнително споразумение №3 от 24.08.2009 г. към Договор №012/28.01.2008 г., ведно
със законната лихва върху главницата от 22.02.2010 г. до изплащане на вземането, както и
сумата от 2 246.22 лв., представляваща разноски по делото.
Сумата на вземането на „Проджект Истейт” ЕООД от „Байер-Т.Н.” ООД (и съдлъжника му
ЕТ „Байер – Елена Нейкова – Добромир Нейков”) представлява 11.9% от собствения
капитал на дружеството към 31.12.2009 г.
В периода след 11.03.2010 г. до датата на този отчет, длъжникът е превел в полза на
„Проджект Истейт” ЕООД общо 52 290 лв.

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

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

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

2009 г.
5 649

Eлектрическа енергия
PVC и AL дограма
Пшеница
Царевица
Ечемик
Рапица
Слънчоглед

Стоки:

Услуги:

53%

% от
общото

2008 г.
694

1 130

390

2 644

82

305

7

0

0

111

0

1 459

215

344

Материали
Селскостопански стоки

% от
общото

3%

68

278

53

66

15

16%

2%

4 519
196
382
696
168
0
85
196
508
2 288

42%

3 646
55
62
1 072
426
410
30
46
0
1 545

82%

PVC и AL дограма и монтаж
Саниране на сгради
Ремонт на сгради
Проектиране, обследване и надзор
ESCO-договори
Наеми и аренди
Механизирани селскостоп.услуги
Транспортни услуги
Телекомуникационни услуги

141
0
141

1%

60
7
53

1%

Продажба на ДМА
Други приходи

Други:

Общо нетни приходи от продажби:

10 653

100%

4 468

100%

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

Нетни приходи от продажби на Групата по видове
дейности
в хил.лв.

2009 г.

2008 г.

Енергийна ефективност

1 442

2 025

Енергетика

1 130

390

Земеделие

5 144

448

Телекомуникации

2 288

1 545

508

0

141

60

10 653

4 468

Транспорт
Други
Общо приходи от продажби:

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


С решение на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 07.01.2009 г. е променен предмета
на дейност на „Проджект Истейт” ЕООД от развитие на проекти в областта на
недвижимите имоти в развитие на проекти в областта на възобновяемите енергийни
източници. Решението е взето въз основа на невъзможността да бъде успешно реализиран
пилотния проект на дружеството за изграждане на търговски комплекс в гр.Стара Загора
(поради възникнали реституционни претенции към терена, предназначен за изграждане
на обекта) и съществуващите добри перспективи в сектора на възобновяемите енергийни
източници. СД на „Адванс Екуити Холдинг” даде мандат на управителя на „Проджект
Истейт” ЕООД да извърши необходимите действия по уреждане на отношенията с
„Адванс Терафонд” АДСИЦ във връзка с договора между двете дружества за учредяване
правото на строеж върху имота в гр. Стара Загора, както и по започване на инвестиционна
активност в новото направление на дейност на дружеството.



С решение на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 09.01.2009 г. бе одобрено
предложението на СД на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД да бъде
реализирано ново увеличение на капитала на „ИнтерСол” АД (90% собственост на
„Енерджи Инвест” ЕАД). На 12.01.2009 г., СД на „Енерджи Инвест” ЕАД взе решение да
участва в увеличение на капитала на дъщерното си дружество „ИнтерСол” АД като
запише 4 060 броя новоемитирани обикновени акции с право на глас и номинална
стойност от 10 лв. всяка на цена от 25 лв. всяка. Общият брой новоемитирани акции е
4 520, като останалите 460 броя се записват от другия акционер „ЕргоСол” ЕАД срещу
апортна вноска на право на строеж върху допълнителен терен от 11.693 дка, върху който
се изгражда фотоволтаичната електроцентрала на „ИнтерСол” АД в землището на
с.Пауново, общ.Ихтиман. Увеличението е вписано в Търговския регистър от Агенцията
по вписванията при Министерство на правосъдието на 12.02.2009 г. След увеличението,
„Енерджи Инвест” ЕАД притежава общо 64 548 акции от „ИнтерСол” АД и запазват дела
си от 90% в капитала на дружеството. Останалите 10% от капитала са собственост на
акционера „ЕргоСол” ЕАД.

4. Информация относно сделките, сключени между свързани лица:

▫ „Адванс Екуити Холдинг” АД продължава да изпълнява сключения на 18.08.2006 г.
договор за инвестиционни консултации с „Карол Финанс” ЕООД, по силата на който
срещу предоставени услуги по структуриране и препоръки в управлението на
инвестиционния портфейл на Дружеството, се задължава да заплаща възнаграждение в
размер на 0.75% с ДДС от нетните активи по неконсолидирания баланс на „Адванс
Екуити Холдинг” АД към последното число на всяко тримесечие. Общата стойност на
начисленото възнаграждение по този договор през 2009 г. е 966 хил. лв. без ДДС.
Договорните отношения между „Адванс Екуити Холдинг” АД и „Карол Финанс” ЕООД
могат да бъдат третирани като такива между свързани лица, тъй като едноличен
собственик на капитала на „Карол Финанс” ЕООД е Станимир Маринов Каролев, а
същият чрез дружествата си „Карол Стандарт” ЕООД и „НетТелКом” ЕООД притежава
общо 20.353% от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД към 31.12.2009 г.

Дъщерни дружества на „Адванс Екуити Холдинг” АД са страна по следните сделки между
свързани лица:


Сключеният на 25.02.2009 г. между дъщерното дружество „Проджект Истейт” ЕООД и
„Адванс Терафонд” АДСИЦ Договор за спогодба във връзка с окончателното уреждане
на отношенията между тези дружества е на обща стойност от 4 184.3 хил. лв. и следва да
се третира като сделка между свързани лица. Свързаността е по линия на общ собственик
със значително участие: Станимир Маринов Каролев, чрез едноличните си дружества
„Карол Стандарт” ЕООД и „НетТелКом” ЕООД, притежава общо 20.353% от капитала на
„Адванс Екуити Холдинг” АД (едноличен собственик на „Проджект Истейт” ЕООД) към
31.12.2009 г., а същевременно чрез едноличните си дружества „Карол Финанс” ЕООД,
„Карол Инвестмънт” ЕАД, „Карол Стандарт” ЕООД и „НетТелКом” ЕООД притежава
общо 20.9% от капитала на „Адванс Терафонд” АДСИЦ.



През отчетния период между дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД и „Адванс
Терафонд” АДСИЦ са сключени четиригодишни арендни договори за обработка на общо
1 375.7 дка земеделска земя в землището на гр. Брегово, обл. Видин. Съгласно договорите
е предвидено арендно плащане от 20.00 лв. за първата стопанска година на обработване
на земите. За всяка следваща стопанска година арендното плащане предстои да се
увеличава с по 2 лв. Договорите между „Агро Тера Север” АД и „Адванс Терафонд”
АДСИЦ следва да се третират като сделки между свързани лица. Свързаността е по линия
на общ собственик със значително участие: Станимир Маринов Каролев, чрез
едноличните си дружества „Карол Стандарт” ЕООД и „НетТелКом” ЕООД, притежава
общо 20.353% от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД (мажоритарен собственик на
„Агро Тера Север” АД) към 31.12.2009 г., а същевременно чрез едноличните си дружества
„Карол Финанс” ЕООД, „Карол Инвестмънт” ЕАД, „Карол Стандарт” ЕООД и
„НетТелКом” ЕООД притежава общо 20.9% от капитала на „Адванс Терафонд” АДСИЦ.



На 05.01.2009 г. е сключен едногодишен договор между дъщерното дружество „СЕП
България” АД и „Сирма Груп” АД за предоставяне на консултанти (8 души плюс
специалисти за обучения) от страна на „Сирма Груп” АД. Договорът е с месечни
плащания в размер на 25 хил. евро. Договорът между „СЕП България” АД и „Сирма
Груп” АД може да се счита за сделка между свързани лица, тъй като „Сирма Груп” АД
притежава 13% от капитала на „СЕП България” АД.



На 21.12.2009 г. са сключени два цесионни договора на „Адванс Екуити Холдинг” АД с
негови дъщерни дружества. Договорът между „Адванс Екуити Холдинг” АД, „СЕП
България” АД и „Спиди Нет” АД е за поемане от „Адванс Екуити Холдинг” АД на

задълженията на „СЕП България” АД към „Спиди Нет” АД във връзка с получени услуги
по доставка на интернет. Към края на отчетния период това задължението на „СЕП
България” АД е в размер на 2 340 лв. Вторият договор е между „Адванс Екуити Холдинг”
АД, „Агро Тера Север” АД и „Енерджи Ефект” ЕАД за поемане на задължение на „Агро
Тера Север” АД към „Енерджи Ефект” ЕАД за извършени строително-монтажни работи.
Задължението е в размер на 39 715 лв. В отчета за финансовото състояние тези вземания
са отразени в текущи вземания от свързани предприятия.
5. Информация за събития и показатели с необичаен за Групата характер, имащи
съществено влияние върху дейността й и реализираните от нея приходи и извършени
разходи; оценка на влиянието им върху резултатите от текущата година:
През отчетния период няма събития с необичаен характер, оказали съществено влияние върху
дейността или резултатите на Групата.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово:
„Адванс Екуити Холдинг” АД е поръчител по следните кредитни и лизингови договори на
дъщерни предприятия:
-

Заем на дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД от „Пиреос Банк България” АД и на
„Ремусс” ООД от „Дойче Лизинг България” ЕАД. Лизингови договори на дъщерното
дружество „Агро Тера Север” АД и „Ремусс” ООД от „УниКредит Лизинг” АД и „Дойче
Лизинг България” ЕАД;

-

Заем на „Енерджи Инвест” ЕАД от „УниКредит Булбанк” АД;

-

Заем на „ИнтерСол” АД (дъщерно на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество) от „Банка Пиреос
България” АД;

-

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

-

Лизингови договори на дъщерното дружество „Спиди Нет” АД от „Пиреос Лизинг
България” ЕАД и „Алианц Лизинг България” АД.

Информация за всички тези задължения е предоставена в детайли в т. 8 по-долу.
7. Информация за дялови участия, основни инвестиции, както и за инвестициите в дялови
ценни книжа извън икономическата група и източниците / начините на финансиране:
Инвестициите на „Адванс Екуити Холдинг” в собствения капитал на дъщерни предприятия към
31.12.2009 г. са както следва:
предприятие

инвестиция (в лв)

дял от капитала

„Агро Тера Север” АД

90 000

90%

„Енерджи Ефект” ЕАД

300 000

100%

2 400 000

100%

500 000

100%

3 740 000

74%

„Енерджи Инвест” ЕАД
„Проджект Истейт” ЕООД
„СЕП България” АД

„Спиди Нет” АД

1 338 559*

50%

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

Инвестициите на „Адванс Екуити Холдинг” в собствения капитал на асоциирани предприятия
към 31.12.2009 г. са както следва:
предприятие
„Енеси” АД

инвестиция (в лв)
34 000

дял от капитала
34%

Компанията-майка няма направени инвестиции в дялови ценни книжа извън нейната
икономическа група.
Източник на финансиране на инвестициите на Компанията-майка е набраният акционерен
капитал.
Дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД има следните инвестиции:
предприятие
„Ремусс” ООД

инвестиция (в лв)
650 000

дял от капитала
67%

Дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД има следните инвестиции:
предприятие
„ИнтерСол” АД

инвестиция (в лв)
1 587 000

дял от капитала
90%

Дъщерното дружество „Спиди Нет” АД има следните инвестиции:
предприятие
„Уебмейл” ООД

инвестиция (в лв)
2 500

дял от капитала
50%

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

Заем на дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД от „Пиреос Банк България” АД и на
„Ремусс” ООД от „Дойче Лизинг България” ЕАД. Лизингови договори на дъщерното
дружество „Агро Тера Север” АД и „Ремусс” ООД от „УниКредит Лизинг” АД и „Дойче
Лизинг България” ЕАД;

-

Заем на „Енерджи Инвест” ЕАД от „УниКредит Булбанк” АД;

-

Заем на „ИнтерСол” АД (дъщерно на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество) от „Банка Пиреос
България” АД;

-

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

-

Лизингови договори на дъщерното дружество „Спиди Нет” АД от „Пиреос Лизинг
България” ЕАД и „Алианц Лизинг България” АД.

Други гаранции и залози от страна на „Адванс Екуити Холдинг” АД не са учредявани към
31.12.2009 г.
Дъщерни дружества:
„Агро Тера Север” АД - Дружеството е заемополучател по два договора за заем от мажоритарния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по които са описани в т.
9 по-долу.
„Агро Тера Север” АД е заемополучател/лизингополучател по следните договори за заем/
лизинг към 31.12.2009 г.:
Заемодател

Дата на
отпускане

„Банка Пиреос
България” АД

30.11.2009 г

Държавен фонд
„Земеделие”

26.11.2009 г

„Дойче Лизинг
България” АД
„УниКредит
Лизинг” АД
„УниКредит
Лизинг” АД
„УниКредит
Лизинг” АД
„УниКредит
Лизинг” АД
„УниКредит
Лизинг” АД
„УниКредит
Лизинг” АД

22.07.2009 г
20.05.2008 г.
01.10.2008 г.
07.11.2008 г.
07.11.2008 г.
06.01.2009 г.
06.01.2009 г.

Размер на
заема

Вид на
заема

Оборотен
кредит
Целеви
86 694.28 лв кредитторове
1 170 349 74 лв
лизинг
(€598 390.32)
916 097.77 лв.
лизинг
(€ 468 393.35)
936 318.21 лв.
лизинг
(€ 478 731.90)
389 726.12 лв.
лизинг
(€ 199 263.80)
37 902.83 лв.
лизинг
(€ 19 379.41)
60 239.56 лв.
лизинг
(€ 30 800.00)
687 368.49 лв.
лизинг
(€ 354 445.93)
293 375.00лв

Лихвен
процент

Срок на
изплащане

3-мес. SOFIBOR
+ 2.75 пункта

30.05.2011 г.

293 375.00 лв

3%

01.10.2010 г

86 694.28 лв

3-мес. EURIBOR
+ 6.20 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 2.25 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 2.25 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 3.74 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 3.74 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 3.85 пункта
3-мес.EURIBOR
+ 3.85 пункта

10.08.2014 г
20.07.2013 г.
05.01.2014 г.
15.01.2013 г.
15.01.2013 г.
07.01.2012 г.
07.01.2012 г.

Салдо към
31.12.2009 г.

1 085 477.02 лв
(€ 554 995.59)
655 293.39 лв
(€ 335 046.19)
749 757.14 лв.
(€ 383 344.74)
292 093.23 лв
(€ 149 344.90)
28 407.61 лв.
(€ 14 524.58)
42 943.04 лв
(€ 21 956.43)
490 004.33 лв
(€ 250 535.24)

„Ремусс”
ООД,
дъщерно
дружество
на
„Агро
Тера
Север”
АД,
е
заемополучател/лизингополучател по следните договори за заем/лизинг към 31.12.2009 г.:
Дата на
отпускане

Размер на
заема

Вид на
заема

Лихвен
процент

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2009 г.

„ЮроБанк И Еф
Джи България” АД

27.07.2007 г.

30 000 лв.

оборотен

15.60%

27.07.2027 г.

28 219 лв.

"Интерлийз" АД

17.05.2006 г.

172 000 лв.

лизинг

3М EURIBOR +
3.7 пункта

17.01.2013 г.

90 125 лв.

"Мото Пфое" АД

10.01.2008 г.

58 121 лв.

лизинг

10.66 %

05.01.2011 г.

29 409 лв.

Заемодател

„Дойче лизинг
България” ЕАД

22.07.2009 г.

2 110 468 лв.

Държавен фонд
„Земеделие”

25.11.2009 г.

63 540 лв.

Държавен фонд
„Земеделие”

29.10.2009 г.

63 540 лв.

Инвести- 3М EURIBOR +
ционен
6.20 пункта
Целевипосевен
3.00 %
материал
Целеви3.00 %
кредит
торове

10.08.2014 г.

1 969 342 лв.

01.10.2010 г.

63 540 лв.

01.10.2010 г.

63 540 лв.

„Ремусс” ООД е заемополучател по договор за заем от компанията-майка „Агро Тера
Север” АД. Условията по този заем са подробно описани в т. 9 по-долу.
„Енерджи Ефект” ЕАД - Дружеството е заемополучател по договор за заем от едноличния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в т.
9 по-долу. „Енерджи Ефект” ЕАД е заемополучател/лизингополучател по следните
договори за заем/лизинг към 31.12.2009 г.:
Заемодател
„УниКредит
Булбанк” АД
„Пиреос Лизинг
България” ЕАД
„Пиреос Лизинг
България” ЕАД
„УниКредит
Булбанк” АД
„УниКредит
Булбанк” АД

Дата на
отпускане

Размер на
заема

14.12.2007 г.

268 450.00 лв.

06.02.2008 г.
03.08.2008 г.
12.12.2008 г.
12.12.2008 г.

Вид на
заема

Лихвен
процент

оборотен
кредит

1-седм. SOFIBOR
+ 2 пункта
17 415.00 лв.
3-мес.EURIBOR
лизинг
(€ 8 904.00)
+ 2.75 пункта
24 720.00 лв.
3-мес.EURIBOR
лизинг
(€ 12 639.00)
+ 3.50 пункта
оборотен
1-мес. SOFIBOR
366 446.00 лв.
кредит
+ 3 пункта
1 955 830 лв. револвиращ 3-мес.EURIBOR
(€ 1 000 000)
кредит
+ 3.8 пункта

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2009 г.

11.04.2013 г.

187 915.00 лв.
6 973.08 лв.
(€ 3 565.28)
10 394.12 лв.
(€ 5 314.43)

29.02.2012 г.
03.08.2010 г.
12.12.2015 г.

314 096.56 лв.

27.11.2011 г.

765 599.09 лв.
(€ 391 444.60)

„Енерджи Инвест” ЕАД - Дружеството е заемополучател по договор за заем от едноличния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в т.
9 по-долу. „Енерджи Инвест” ЕАД е заемополучател/лизингополучател по следните
договори за заем/лизинг към 31.12.2009 г.:
Заемодател

„УниКредит
Булбанк” АД
„УниКредит
Лизинг” АД

Дата на
отпускане

Размер на
заема

Вид на заема

25.08.2006 г.

1 760 247.00 лв. инвестиционен
(€ 900 000.00)
кредит

24.07.2008 г.

54 156.93 лв.
(€ 27 690.00)

лизинг

Лихвен
процент
3-мес. EURIBOR
+ 4 пункта, но
мин. 6%
3-мес. EURIBOR
+ 2.25 пункта

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2009 г.

01.03.2011 г.

425 979.77 лв.
(€ 217 800.00)

30.09.2012 г.

38 313.46 лв.
(€ 19 589.36)

„ИнтерСол” АД, дъщерно дружество на „Енерджи Инвест” ЕАД, е заемополучател по
следните договори за заем към 31.12.2009 г.:
Заемодател

Дата на
отпускане

„Банка Пиреос
България” АД

14.07.2008 г.

Размер на
заема

Вид на заема

3 948 290.74 лв. инвестиционен
(€ 2 018 729.00)
кредит

Лихвен
процент

Срок на
изплащане

Салдо към
31.12.2009 г.

3-мес.EURIBOR
+ 3.25 пункта

30.12.2016 г.

3 454 754.72 лв.
(€ 1 766 388.04)

„ИнтерСол” АД е заемополучател по договор за заем от компанията-майка „Енерджи
Инвест” ЕАД. Условията по този заем са подробно описани в т. 9 по-долу.
„СЕП България” АД - Дружеството е заемополучател по договор за заем от мажоритарния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в т.
9 по-долу.
„СЕП България” АД е лизингополучател по следните договори за лизинг към 31.12.2009 г.:
Заемодател

Дата на
отпускане

Размер на
заема

„Интерлийз” АД

21.01.2008 г.

„Интерлийз” АД

25.04.2008 г.

„Интерлийз” АД

26.05.2008 г.

„Интерлийз” АД

22.07.2008 г.

„Интерлийз” АД

01.10.2008 г.

„Интерлийз” АД

17.10.2008 г.

„Интерлийз” АД

17.10.2008 г.

„Интерлийз” АД

10.11.2008 г.

29 293.56 лв.
(€ 14 977.56)

лизинг

„Интерлийз” АД

13.01.2009 г.

7 902.40 лв.
(€ 4 040.43)

лизинг

29 363.46 лв.
(€ 15 013.30)
71 890.25 лв.
(€ 36 756.90)
25 289.88 лв.
(€ 12 930.51)
59 482.66 лв.
(€ 30 413.00)
74 728.88 лв.
(€ 38 723.40)
22 456.82 лв.
(€ 11 481.99)
20 002.66 лв.
(€ 10 227.20)

Вид на заема
лизинг
лизинг
лизинг
лизинг
лизинг
лизинг
лизинг

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

Срок на
изплащане
27.02.2011 г.
28.04.2010 г.
06.02.2010 г.
28.10.2011 г.
01.10.2011 г.
27.11.2011 г.
23.10.2011 г.

Салдо към
31.12.2009 г.
11 419.08 лв.
(€ 5 838.49)
14 378.02 лв.
(€ 7 351.36)
7 587.10 лв.
(€ 3 879.22)
43 620.73 лв.
(€ 22 302.93)
54 840.68 лв.
(€ 28 039.59)
17 216.95 лв.
(€ 8 802.89)
14 668.56 лв.
(€ 7 499.92)

10.11.2011 г.

22 458.54 лв.
(€ 11 482.87)

21.01.2011 г.

4 280.52 лв.
(€ 2 188.60)

„Проджект Истейт” ЕООД - Дружеството е заемополучател по договор за заем от едноличния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в т.
9 по-долу.
„Спиди Нет” АД - Дружеството е заемополучател по договор за заем от мажоритарния
собственик на капитала – „Адванс Екуити Холдинг” АД, условията по който са описани в т.
9 по-долу.
„Спиди Нет” АД е заемополучател/лизингополучател по следните договори за заем/лизинг
към 31.12.2009 г.:
Заемодател
Емилия К. Сирлещова
Емилия К. Сирлещова
"УниКредит ауто
лизинг" ЕООД
"Райфайзен Лизинг"
ООД
"Райфайзен Лизинг"
ООД

Дата на
отпускане
20.11.2006 г.
09.02.2007 г.

Размер на
заема
100 000 лв.
50 000 лв.

Вид на
заема
заем
заем

12.02.2007 г.

17 309 лв.

лизинг

15.11.2007 г.

28 999 лв.

лизинг

28.01.2008 г.

13 973 лв.

лизинг

Лихвен процент
18.00%
18.00%
3-мес. EURIBOR
+ 3.7 пункта
3-мес. EURIBOR
+ 2.9 пункта
3-мес. EURIBOR
+ 3.8 пункта

Срок на
изплащане
08.03.2010 г.
02.02.2010 г.

Салдо към
31.12.2009 г.
34 483 лв.
50 000 лв.

12.02.2010 г.

4 806 лв.

15.11.2012 г.

19 190 лв.

28.01.2013 г.

9 570 лв.

"Райфайзен Лизинг"
ООД
"Райфайзен Лизинг"
ООД
"Райфайзен Лизинг"
ООД
"Райфайзен Лизинг"
ООД
"Пиреос Лизинг
България" ЕАД
"Пиреос Лизинг
България" ЕАД
"Пиреос Лизинг
България" ЕАД
"Райфайзен Лизинг"
ЕАД
"Пиреос Лизинг
България" ЕАД
"Пиреос Лизинг
България" ЕАД
"Пиреос Лизинг
България" ЕАД
"Алианц Лизинг
България" ЕАД
"Пиреос Лизинг
България" ЕАД
"Пиреос Лизинг
България" ЕАД

28.01.2008 г.

13 973 лв.

лизинг

28.01.2008 г.

13 973 лв.

лизинг

18.02.2008 г.

119 883 лв.

лизинг

29.04.2008 г.

24 064 лв.

лизинг

12.05.2008 г.

13 991 лв.

лизинг

17.06.2008 г.

16 060 лв.

лизинг

23.07.2008 г.

13 967 лв.

лизинг

01.08.2008 г.

45 821 лв.

лизинг

11.09.2008 г.

16 666 лв.

лизинг

14.10.2008 г.

16 666 лв.

лизинг

14.10.2008 г.

16 666 лв.

лизинг

04.12.2008 г.

246 015 лв.

лизинг

19.02.2009 г.

15 902 лв.

лизинг

19.02.2009 г.

15 902 лв.

лизинг

3-мес. EURIBOR
+ 3.8 пункта
3-мес. EURIBOR
+ 3.8 пункта

28.01.2013 г.

9 570 лв.

28.01.2013 г.

9 570 лв.

0.0%

18.02.2010 г.

20 066 лв.

0.0%

29.04.2010 г.

8 072 лв.

12.05.2012 г.

9 193 лв.

17.06.2012 г.

10 868 лв.

23.07.2012 г.

9 710 лв.

01.08.2010 г.

17 183 лв.

11.09.2012 г.

12 199 лв.

14.10.2012 г.

12 502 лв.

14.10.2012 г.

12 502 лв.

04.12.2010 г.

136 941 лв.

28.02.2013 г.

13 446 лв.

28.02.2013 г.

13 446 лв.

3-мес. EURIBOR
+ 2.75 пункта
3-мес. EURIBOR
+ 2.75 пункта
3-мес. EURIBOR
+ 2.75 пункта
0.0%
3-мес. EURIBOR
+ 2.75 пункта
3-мес. EURIBOR
+ 2.75 пункта
3-мес. EURIBOR
+ 2.75 пункта
9.90%
3-мес. EURIBOR
+ 2.75 пункта
3-мес. EURIBOR
+ 2.75 пункта

9. Информация относно сключените от дружествата в Групата, в качеството им на
заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид,
в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително
на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати:
През периода 01.01 – 31.12.2009 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД е предоставил следните заеми
на дъщерните си и асоциирани дружества:
Заеми (лв)
Предприятие

Салдо към
31.12.2008 г.

Нето
отпуснати през
периода

Салдо към
31.12.2009 г.

26 770 779

3 281 621

30 052 400

„Агро Тера Север” АД

9 331 001

2 195 510

11 526 511

„Енерджи Ефект” ЕАД

3 046 324

-160 724

2 885 600

„Енерджи Инвест” ЕАД

4 869 412

562 377

5 431 788

„Проджект Истейт” ЕООД

3 264 042

-3 264 042

0

„Спиди Нет” АД

2 400 000

1 790 000

4 190 000

„СЕП България” АД

3 860 000

2 158 500

6 018 500

Дъщерни:

Асоциирани:

82 501

13 749*

96 250

„Енеси” АД

82 501

13 749*

96 250

* Обезщетителна лихва, отнасяща се до минал отчетен период, начислена и капитализирана в
началото на 2009 г.

Условията, при които са отпуснати заемите от Компанията-майка на дъщерните й дружества са
следните:
„Агро Тера Север” АД:
(i) Кредитна линия за оборотни средства:
- максимален размер на заема – до 12.0 млн. лв.;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 6 (шест) години (падеж на: 01.12.2012 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 – 4 (четири) години (падеж на: 15.11.2010 г.).
„Енерджи Ефект” ЕАД:
(i) Кредитна линия за оборотни средства:
- максимален размер на заема – до 5.0 млн. лв.;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 5 (пет) години (падеж на: 01.08.2011 г.).
„Енерджи Инвест” ЕАД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7.2 млн. лв.;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 5 (пет) години (падеж на: 22.08.2011 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 – 4 (четири) години (окончателно изплащане на: 07.01.2012 г.).
„СЕП България” АД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7 млн. лв.;
- лихвен процент – 7 % (седем процента) на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 2 (две) години (окончателно изплащане на: 28.05.2010 г.).

Условията, при които е отпуснат заемът от „Адванс Екуити Холдинг” АД 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 – 4 (четири) години (падеж на: 30.09.2010 г.).

Дружеството „Агро Тера Север” АД през периода 01.01 – 31.12.2009 г. е получило нетно
погашение по предоставен на неговото дъщерно предприятие „Ремусс” ООД заем в размер на 221
хил.лв. в рамките на договорената между дружествата кредитна линия:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 5.0 млн. лв.;
- лихвен процент – 9 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 5 (пет) години (падеж на: 28.11.2011 г.).

Салдото по този заем към 31.12.2009 г. е 4.629 млн.лв.
Дружеството „Енерджи Инвест” ЕАД през периода 01.01– 31.12.2009 г. е получило нетно
погашение по предоставен на своето дъщерно предприятие „ИнтерСол” АД заем в размер на 1.05
млн.лв. в рамките на договорената между дружествата кредитна линия:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7.0 млн. лв.;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 5 (пет) години (падеж на: 22.08.2011 г.).

Салдото по този заем към 31.12.2009 г. е 1.685 млн.лв.

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

2 » Управленско решение въз основа на направеното предложение (консултация):
Осъществява се от Съвета на директорите на Дружеството;
3 » Прилагане на управленското решение: Осъществява се от Изпълнителния директор на
Дружеството.

Съвет на
директорите

Консултант на Дружеството
“Карол Финанс” ЕООД

Изпълнителен директор

“Енерджи
Ефект”
ЕАД

“Енерджи
Инвест”
ЕАД

“Агро
Тера
Север” АД

“СЕП
България”
АД

Дъщерни предприятия

“Проджект
Истейт”
ЕООД

“Спид
и Нет”
АД

“Енеси”
АД

Асоциирано предприятие

Инвестиционна цел и стратегия:
Водеща цел на „Адванс Екуити Холдинг” АД е да осигури на своите акционери максимално
нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план чрез структуриране и
управление на портфейл от частни компании, финансирайки тяхното развитие и предоставяйки им
ноу-хау, консултации по различни функционални направления (вкл. финансово-счетоводни и
юридически услуги), както и подкрепа в областта на управлението и вземането на стратегически
решения.
Това управление следва да доведе до реализиране на печалба под формата на постъпления
(дивиденти и лихви) от портфейлните компании към Емитента, както и капиталова печалба при
продажба на портфейлните компании след определен период на развитие. Стратегическата цел е
максимизация в дългосрочен план на финансовите резултати от дейността.
Целеви отрасли:
Инвестиционният подход на Емитента е генерален, като се разглеждат бизнес планове и фирми от
различни отрасли на икономиката, които в най-голяма степен биха се възползвали от
икономическото развитие на страната и присъединяването й към ЕС. Инвестиционната стратегия
на Емитента предполага селекцията на перспективни бизнес планове или функциониращи малки
частни фирми, нуждаещи се от финансиране за разрастване на дейността им, реализация на нови
продукти или технологични иновации. Проектите, в които Емитентът участва като акционеручредител или чрез придобиване на дял от съществуващи фирми, са в областите: производството
на енергия от възобновяеми енергийни източници; осъществяване на мерки по енергийната
ефективност и строително-ремонтните дейности; пренос на компресиран природен газ; земеделие;

развитие на индустриални, търговски и бизнес имоти; информационни и комуникационни
технологии.
Основните критерии при подбор на портфейлните инвестиции са:
•

Наличието на сериозен управленски (предприемачески) екип с доказан опит;

•
Представяне на бизнес модел с потенциал за висок растеж и успешна реализация на база на
конкурентоспособен продукт или услуга;
•
Прогнозна вътрешна норма на възвръщаемост в размер не по-малък от 20% годишно за
прогнозен инвестиционен период от 5 години.
Консултант на Дружеството:
Във връзка с осъществяване на инвестиционната стратегия и постигане на поставените
инвестиционни цели, на 18.08.2006 г. „Адванс Екуити Холдинг” сключи договор с „Карол
Финанс” ЕООД, по силата на който „Карол Финанс” ЕООД се задължава да предостави
консултантски услуги на „Адванс Екуити Холдинг” АД срещу възнаграждение. При условията на
договора “Карол Финанс” ЕООД извършва инвестиционни консултации относно: размера,
формата и времевия хоризонт на участията на „Адванс Екуити Холдинг” АД („Клиента”) в други
дружества; изработване и (или) оценка на бизнес планове и инвестиционни програми за
дружествата в холдинговата структура; оптимизиране на капиталовата структура на Клиента и на
дружествата в холдинговата структура; изготвяне на макроикономически, пазарни, секторни и
фирмени анализи във връзка с реализиране на инвестиционните цели и стратегия на Клиента;
инвестиционната политика на Клиента с оглед целите му на инвестиране (постигане на желана
доходност при определен риск), както и стратегия за постигането им; изграждане и структуриране
на участията на Клиента в други дружества, ревизиране на същите участия (ревизия на
портфейла), оценка на постигнатите резултати и ефективността от участията; консултации в
областта на селското стопанство и присъединителните и структурни финансови лостове на
Европейския съюз. В обхвата на договора са включени и всички необходими допълнителни
обслужващи фактически действия и сделки, свързани с дейността.
Всички решения за придобиване и разпореждане с дялове и акции в други дружества се вземат
единствено и само от Съвета на директорите (СД) на „Адванс Екуити Холдинг” АД (освен в
случаите, когато това е в правомощията на Общото събрание на акционерите (ОСА) на
Дружеството) на база на предоставените от “Карол Финанс” ЕООД консултации. “Карол Финанс”
ЕООД няма право и не може да се разпорежда с притежаваните от „Адванс Екуити Холдинг” АД
дялове и участия в други дружества.
Съгласно същия договор “Карол Финанс” ЕООД има право на възнаграждение в размер, както
следва:
• 0.75% (с ДДС) от нетните активи по неконсолидирания баланс на „Адванс Екуити
Холдинг" АД към последно число на всяко тримесечие. Възнаграждението е дължимо до
десето число на месеца следващ тримесечието.
и
• 20% от нетната печалба по неконсолидирания отчет за доходите на „Адванс Екуити
Холдинг” АД към края на всяка година. Възнаграждението се начислява след
възнаграждението по предходната точка, касаещо последното тримесечие. Възнаграждението е
дължимо до десето число на месец януари от годината следваща годината, за която се отнася.

През отчетния период са взети следните инвестиционни решения:
-

С решение на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 09.01.2009 г. бе одобрено
предложението на СД на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД да бъде
реализирано ново увеличение на капитала на „ИнтерСол” АД (90% собственост на
„Енерджи Инвест” ЕАД). На 12.01.2009 г., СД на „Енерджи Инвест” ЕАД взе решение да
участва в увеличение на капитала на дъщерното си дружество „ИнтерСол” АД като запише
4 060 броя новоемитирани обикновени акции с право на глас и номинална стойност от 10
лв. всяка на цена от 25 лв. всяка. Общият брой новоемитирани акции е 4 520, като
останалите 460 броя се записват от другия акционер „ЕргоСол” ЕАД срещу апортна вноска
на право на строеж върху допълнителен терен от 11.693 дка, върху който се изгражда
фотоволтаичната електроцентрала на „ИнтерСол” АД в землището на с.Пауново,
общ.Ихтиман. Увеличението е вписано в Търговския регистър от Агенцията по
вписванията при Министерство на правосъдието на 12.02.2009 г. След увеличението,
„Енерджи Инвест” ЕАД притежава общо 64 548 акции от „ИнтерСол” АД и запазват дела
си от 90% в капитала на дружеството. Останалите 10% от капитала са собственост на
акционера „ЕргоСол” ЕАД.

През отчетния период са взети решения и за увеличаване на инвестициите в съществуващите
дъщерни предприятия чрез предоставяне на нови заеми в рамките на договорените кредитни
линии (за всички дружества).
13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на
размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата
на финансиране на тази дейност:
Инвестиционните намерения на Групата за 2010 г. са свързани с привличането на кредитен ресурс
за довършване на започнатите проекти във всяко едно от дъщерните дружества. „Адванс Екуити
Холдинг” АД планира и частични продажби на дялови участия в някои от дружествата си и/или на
активи от тях с оглед осигуряване на ресурс за инвестиции при невъзможност за набиране на такъв
от кредитни институции.
Основните инвестиционни направления за 2010 г. по отделните дъщерни дружества са:
▪

„Агро Тера Север” АД: Закупуване на допълнителна специализирана техника за нуждите
на земеделските компании в групата „Агро Тера Север”;

▪

„Енерджи Ефект” ЕАД: Нови инвестиции в техника не се предвиждат. Изграждането на
собствена индустриална база върху закупен през 2007 г. терен в покрайнините на гр.София
се отлага;

▪

„Енерджи Инвест” ЕАД: Финансиране развитието на голям проект за вятърен парк с
мощност от 48 MW. Проектът е в средна фаза на напредналост, като за неговото
довършване до пускане в експлоатация ще бъде привлечен стратегически партньор.
Възможна е продажба на работещият вятърен парк от 2.4 MW, както и на проект с
разрешително за строеж на вятърен парк от 4 MW. Продажба на дяловото участие в
дъщерното дружество „ИнтерСол” АД (90%), стопанисващо работещ соларен парк с
инсталирана мощност от 1 MWp е също възможна;

▪

„Проджект Истейт” ЕООД: Финансиране развитието на проект за соларен парк с
мощност 2.5 MWp в района на гр.Карлово. Продажба на този проект е възможна на фаза на
пълна документална готовност (т.е. с разрешително за строеж и окончателен договор за
присъединяване към електроразпределителната мрежа);

▪

„СЕП България” АД: Обезпечаване допълнителните финансови нужди на дружеството по
интегриране на нови банки в системата за мобилни разплащания и пазарното стартиране на
услугата;

▪

„Спиди Нет” АД: Финансиране и предоставяне на гаранции за привличането на банкови
заеми по реализацията на плановете за пазарна експанзия на дружеството.

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

„Адванс Екуити Холдинг” АД е с едностепенна система на управление. Органите за управление на
Дружеството са Общото събрание на акционерите (ОСА) и Съветът на директорите (СД).
Дружеството се управлява оперативно от избран от СД с мнозинство 2/3 (две трети) от гласовете
Изпълнителен директор.
На проведеното на 07.08.2009 г. редовно годишно ОСА на „Адванс Екуити Холдинг” АД, бе
гласувано преизбирането на членовете на СД за нов мандат, поради изтичането на предишния.
Съгласно Устава на Дружеството, новият мандат на членовете на СД е 5 (пет) годишен.
Досегашните членове на СД, включително Изпълнителният директор, запазват своите позиции.
На основание решение на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 30.03.2009 г. се променя
представителството на „Адванс Екуити Холдинг” в Съвета на директорите на дъщерното
дружество „Енерджи Ефект” ЕАД. Така, досегашният представител Борислав Витанов Петков се
заменя от Венцеслав Стоянов Петров. В резултат на решението, Съветът на директорите на
„Енерджи Ефект” ЕАД се променя, както следва:
- Благовест Николов Ангелов, Изпълнителен директор и Член на СД;
- Венцеслав Стоянов Петров, Председател на СД;
- „Адванс Екуити Холдинг” АД, представлявано Венцеслав Стоянов Петров.
Промени в управителните органи на останалите дъщерни дружества през отчетния период не са
правени.
17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от
членовете на управителните и контролни органи за отчетната финансова година,
изплатени от Компанията-майка и нейните дъщерни дружества, независимо дали те са
били включени в разходите на Компанията-майка или произтичат от разпределение на
печалбата:
През отчетната финансова година „Адванс Екуити Холдинг” АД е изплатило следните
възнаграждения на членовете на Съвета на директорите (СД):
Борислав Витанов Петков – Председател на СД:

12 000.00 лв.

Венцеслав Стоянов Петров – Зам.-председател на СД и Изпълнителен директор: 12 000.00 лв.
Петър Димитров Кетенев – Член на СД:

12 000.00 лв.

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

Длъжност

Брой

Дял от общия

притежавани
акции към
31.12.2009 г.

брой издадени
акции на
Емитента

Венцеслав Стоянов Петров

Изпълнителен директор,
Член на Съвета на Директорите

Ø

Ø

Борислав Витанов Петков

Председател на Съвета на
Директорите

3 000

0.0083%

Петър Димитров Кетенев

Член на Съвета на Директорите

Ø

Ø

Христо Михайлов Вълев

Директор за връзки с
инвеститорите

2 000

0.0056%

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

Длъжност

Фирма

Венцеслав Стоянов Петров

Председател на Управителен съвет

„Агро Тера Север” АД

Председател на Управителен съвет

„Енерджи Ефект” ЕАД

Председател на Управителен съвет

„Енерджи Инвест” ЕАД

Изпълнителен Директор

„СЕП България” АД

Управител

„Карол Финаонс” ЕООД

Председател на Съвета на
Директорите

„ИнтерСол” АД

Член на Съвета на директорите

„Спиди Нет” АД

Член на Съвета на директорите

„Адванс Терафонд” АДСИЦ

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

„СЕП България” АД

Член на Съвета на директорите

„Еврофинанс консулт” АД

Член на Съвета на директорите

„Лазурит 94” АД

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

„Агро Тера Север” АД

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

„Енерджи Инвест” ЕАД

Борислав Витанов Петков

Членове на управителни органи на дъщерни и асоциирани дружества, притежаващи акции / дялове
от тези дружества са следните лица:

Дружество

Лице

Длъжност

Брой
притежавани
акции /
дялове

„Агро Тера Север” АД

Константин Ц. Кърлов

Изпълнителен
директор и Член на СД

10 000

10%

„Енеси” АД

Павлин Р. Неделчев

Изпълнителен
директор и Член на СД

51 100

51.1%

„Спиди Нет” АД

Страхил С. Иванов

Изпълнителен
директор и Член на СД

50 000

25%

„Спиди Нет” АД

Валери М. Вълчев

Председател на СД

25 000

12%

„Спиди Нет” АД

Койчо П. Арнаудов

Зам.-председател на СД

25 000

12%

Дял от
капитала на
дружеството

19. Информация за известните на Групата договорености (включително и след приключване
на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени
в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери:
Съгласно подписано акционерно споразумение между „Адванс Екуити Холдинг” АД и
останалите акционери в „Спиди Нет” АД, при постигането на заложени в средносрочния
бизнес-план на дружеството цели, в началото на всяка от годините 2009 г., 2010 г. и 2011 г.
останалите акционери (а именно Страхил Сашев Иванов, Валери Маринов Вълчев, Койчо
Панайотов Арнаудов, Светослав Жоров Димитров и „Сортис Инвест” ЕООД) ще имат правото
да закупят заедно от „Адванс Екуити Холдинг” по 5.33% от капитала на „Спиди Нет” АД ако
за предходната година са реализирани заложените в бизнес-плана цели и при договореното
между страните оскъпяване в размер на 30% годишно над емисионната цена, по която „Адванс
Екуити Холдинг” е придобило дела си в „Спиди Нет” АД. Така, при настъпване условията за
упражняване на правото и само ако то бъде упражнено, в края на 2011 г. делът на „Адванс
Екуити Холдинг” АД би трябвало да намалее на 34% от сегашните 50%, а общият дял на
останалите акционери да нарасне до 66% от сегашните 50%.
Към датата на съставяне на този отчет това право не е упражнявано от останалите акционери
на „Спиди Нет” АД.
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания на дружествата от Групата в размер най-малко на 10
на сто от собствения им капитал:
Към 31.12.2009 г. няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания на дружествата от Групата в размер най-малко на 10 на сто
от собствения им капитал.
21. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за
кореспонденция:

„Адванс Екуити Холдинг” АД е назначил на трудов договор на длъжност Директор за връзки с
инвеститорите Христо Михайлов Вълев. Адресът за кореспонденция с Директора за връзки с
инвеститорите е:
Гр.София 1303, Район „Възраждане”, Бул. „Христо Ботев” №57
Тел. / Факс: (02) 987 54 40;
Е-mail: valev@karoll.bg

IV. Промени в цената на акциите на Компанията-майка
През 2009 г. не е извършвана промяна на номиналната стойност на акциите на „Адванс Екуити
Холдинг” АД. Тя продължава да бъде 1 (един) лв. на акция.
За периода 05.01 – 28.12.2009 г. средната претеглена пазарна цена на една акция на „Адванс
Екуити Холдинг” АД се е повишила с 12.63% - от 0.95 лв. на 1.07 лв.
"Адванс Екуити Холдинг" АД [6A8]
05.01 - 28.12.2009 г.
1.2
1.1

Цена (BGN)

1
0.9
0.8
0.7
0.6
05.01.09

05.04.09

05.07.09

05.10.09

Източник: БФБ-София

Пазарна капитализация - BGN млн.

38.5

28.12.2009 год.

Цена в нач. на периода - BGN

0.95

05.01.2009 год.

Цена в края на периода - BGN

1.07

28.12.2009 год.

Максимум за периода - BGN

1.145

20.11.2009 год.*

Минимум за периода - BGN

0.80

04.06.2009 год. **

Процентна промяна за периода
Промяна в абсолютна стойност - BGN

12.63%
0.12
*последно регистриран максимум.
** последно регистриран минимум.

V. Анализ и разяснение на информацията по Приложение №11 към Наредба №2 на
Комисията за финансов надзор


Съгласно Решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” от 02.07.2007 г.,
на основание чл.43, ал.3, т.10 от Устава на Дружеството, в периода 10.09 – 17.10.2007 г. бе
осъществено увеличение на капитала чрез емисия на 23 968 568 (двадесет и три милиона
деветстотин шестдесет и осем хиляди петстотин шестдесет и осем) броя обикновени
поименни безналични акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка и емисионна
стойност 1.08 (един лев и осем ст.) всяка, и право на 1 (един) глас в Общото сьбрание на
акционерите на Дружеството. Така, основният капитал на дружеството бе увеличен до
35 945 592 лв., разпределени в 35 945 592 бр. акции с номинал от 1 лв. всяка. Целият размер
на капитала е заплатен с парични средства.



През отчетния период „Адванс Екуити Холдинг” АД не е осъществявало обратни
изкупувания на акции.



Собственият капитал на дружеството към 31.12.2009 г. е в размер на 38 640 080.80 лв. и се
състои от:
- Основен капитал:

35 945 592.00 лв. (35 945 592 бр. акции × 1 лв. номинал);

- Резерви:

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

- Финансов резултат:
841 475.27 лв.
в т.ч., Натрупана печалба: 234 483.98 лв.
Текуща печалба:

606 991.29 лв.



Дружеството има издаден само един клас акции: обикновени поименни безналични
свободно прехвърляеми с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с
номинална стойност 1 (един) лв. всяка една.



Всяка обикновена поименна безналична акция, съгласно Устава на “Адванс Екуити
Холдинг” АД, Търговския закон и другите приложими нормативни актове дава следните
основни права:
• право на един глас в Общото събрание на акционерите. Всяка акция дава право на един
глас в Общото събрание на акционерите на “Адванс Екуити Холдинг” АД. Съгласно Устава
на дружеството, право на глас в Общото събрание имат акционери, вписани в регистрите на
"Централен депозитар" АД най-малко 14 дни преди датата на Общото събрание;
• право на дивидент при разпределяне на печалбата. Правото на дивидент възниква като
конкретно право, след като Общото събрание на акционерите вземе решение за
разпределяне на дивиденти, съразмерно на притежаваните акции, ако дружеството е
реализирало печалба от дейността си, определена по реда, описан по-долу, при условие че
са спазени следните изисквания на ТЗ:
- Ако според проверения и приет съгласно законовите изисквания финансов отчет за
съответната година чистата стойност на имуществото (разликата между стойността на
правата и задълженията на Дружеството съгласно баланса му), намалена с дивидентите и
лихвите, подлежащи на изплащане (ако има такива), е не по-малка от сумата на капитала на
дружеството и фонд „Резервен”;
- Съгласно своя Устав дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на
гласувания на Общото събрание дивидент в срок до 6 (шест) месеца, след датата на

годишното Общо събрание. Съгласно Устава на Дружеството право да получат дивидент
имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-тия
ден след деня на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и решението
за разпределение на печалбата.

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


Всяка акция дава на своя притежател и допълнителни права, както следва:
• право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, които
съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението;
• право на всеки акционер да участвува в управлението да избира, и да бъде избиран в
органите на управление;
• право на информация, в това число и правото на предварително запознаване с писмените
материали по обявения дневен ред на общото събрание на акционерите по начин и на адрес,
указан в поканата за Общото събрание;



Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, нито ограничения за
притежаването на ценни книжа или необходимост от получаването на одобрение от
Дружеството или друг акционер.

Съгласно Книгата на акционерите в „Адванс Екуити Холдинг” АД от 31.12.2009 г., лицата с
над 5 на сто от гласовете на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството са:
- „Карол Стандарт” ЕООД със 7 314 451 бр. акции, или 20.348% 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 1 656 бр. акции, или
0.005% от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД. Така, чрез двете си дружества, Станимир
Маринов Каролев притежава общо 20.353% от гласовете на ОСА на Емитента.
Към края на 2009 г. „Карол Стандарт” ЕООД е увеличило дела си в гласовете в ОСА на
Емитента спрямо края на 2008 г. от 19.85% на 20.35%. За същия период делът на „НетТелКом”
ЕООД в гласовете в ОСА на Емитента се намалява от 1.83% на 0.005%.
- Пенсионни фондове, управлявани от ПОК „Доверие” АД, с общо 3 000 000 бр. акции, или
8.346% от капитала на Дружеството, както следва:
= Универсален пенсионен фонд „Доверие”:

2 350 000 бр. акции;

= Професионален пенсионен фонд „Доверие”: 400 000 бр. акции;

= Доброволен пенсионен фонд „Доверие”:

250 000 бр. акции.

Пенсионните фондове, управлявани от ПОК „Доверие” АД, не са притежавали акции от
капитала на Емитента към края на 2008 г.


На Дружеството не е известно наличието на споразумения между акционери, които могат
да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Изпълнителен директор:
Венцеслав Петров

26.04.2010 г. , гр. София

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
31 декември 2009
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

НЕОДИТИРАНИ ОТЧЕТИ
2009

2008

АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Нематериални активи
Търговска репутация
Инвестиции в асоцииирани предприятия
Активи по отсрочени данъци
Вземания от свързани предприятия
Други нетекущи активи

Бележки

27 217
9 602
1 138
37
1 207
135
795

22 195
9 048
1 021
37
555
87
825

Общо нетекущи активи

40 131

33 768

Текущи активи
Материални запаси
Търговски и други вземания
Финансови активи
Разходи за бъдещи периоди
Парични средства и парични еквиваленти
Общо текущи активи
ОБЩО АКТИВИ

4 014
4 906
126
88
378
9 512
49 643

4 096
8 839
123
113
3 087
16 258
50 026

ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции
Задължения по получени търговски заеми
Други
Финансирания
Пасиви по отсрочени данъци

6 118
1 985
187
173

4 459
2 032
187
54

Общо нетекущи пасиви

8 463

6 732

Текущи пасиви
Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции
Текуща част от нетекущите задължния
Текущи задължения
Провизии
Финансирания
Общо текущи пасиви
ОБЩО ПАСИВИ

155
3 436
3 754
147
631
8 123
16 586

887
2 038
2 191
84
139
5 339
12 071

Капитал
Основен капитал
Премийни резерви при емитиране на ценни книжа
Други резерви
(Непокрита загуба)/неразпределена печалба
Текуща загуба
Общо капитал
Малцинствено участие
Собствен капитал,пасив и малцинствено участие

35 946
1 853
783
(2 502)
(3 734)
32 346
711
49 643

35 946
1 853
783
(744)
(1 758)
36 080
1 875
50 026

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

32 346
711
33 057

36 080
1 875
37 955

Съставител:

Ръководител:
Венцеслав Петров

Дата
26.04.2010 г
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Петя Станишева

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
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31 декември 2009
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Бележки

НЕОДИТИРАНИ ОТЧЕТИ
Година
приключваща на
31.12.2009

Година
приключваща на
31.12.2008

Приходи от продажби

7

10 653

4 468

Себестойност на реализираните продажби

8

(12 820)

(4 660)

(2 167)

(192)

Брутна печалба
Други приходи

305

14

Финансирания

1 745

452

(4 613)

(3 890)

Административни разходи

8

Финансови приходи и разходи нетно
Финансов резултат преди облагане с корпоративен данък
Икономия на корпоративни данъци върху печалбата

(502)

652

(5 232)

(2 964)

403

279

(4 829)

(2 685)

Акционери на компанията-майка

(3 734)

(1 758)

Малцинствено участие

(1 095)

(927)

(4 829)

(2 685)

Загуба за периода
Принадлежащ на:

Ръководител:

Съставител:
Венцеслав Петров

Дата:
26.04.2010
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него

Петя Станишева

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (пряк метод)
31 декември 2009
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания, свързани с възнаграждения
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)
Платени корпоративни данъци върху печалбата
Получени лихви
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства
Други постъпления /плащания от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност:
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи
Предоставени заеми
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг
Получени лихви по предоставени заеми
Покупка на инвестиции
Курсови разлики
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност
Нетен поток от инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от заеми
Платени заеми
Платени задължения по лизингови договори
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение
Други постъпления/ плащания от финансова дейност
Нетен паричен поток от финансова дейност
Изменения на паричните средства през периода
Парични средства в началото на периода
Парични средства в края на периода, в т.ч.:
наличност в касата и по банкови сметки

Ръководител:

Съставител:
Венцеслав Петров

Петя Станишева

Дата:
26.04.2010 г
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

НЕОДИТИРАНИ ОТЧЕТИ
2009

2008

13 912
(12 190)
(2 228)
2 381
(86)
70
(27)
940
2 772

5 364
(18 786)
(3 378)
1 399
(26)
(270)
14
(15 683)

(6 058)
14
102
(22)
(8)
(5 972)

(10 744)
(555)
2 002
999
(240)
(2)
(8 540)

4 926
(3 409)
(1 690)
(436)
1 100
491
(2 709)
3 087
378
378

2 073
(404)
(165)
(141)
1 363
(22 860)
25 947
3 087
3 087

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 декември 2009
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Основен
капитал

Резерви

НЕОДИТИРАНИ ОТЧЕТИ

Финансов
резултат

Общо
капитал

Малцинствено
участие

Салдо към 31.12.2008 г.
Изменение през периода

35 946

2 636

(2 502)
(3 734)

36 080

1 875
(1 164)

Салдо към 31.12.2009 г.

35 946

2 636

-6 236

32 346

711

35 946

2 636

-6 236

32 346

711

Собствен капитал към 31.12.2009 г.

Ръководител:

Съставител:
Венцеслав Петров

Петя Станишева

Дата:
26.04.2010 г

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към консолидиран финансов отчет
към 31 декември 2009 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. „Адванс Екуити Холдинг” АД
„Адванс Екуити Холдинг” АД („Дружеството”) е акционерно дружество от холдингов тип,
чиито книжа са регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София. Дружеството е
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. Дружеството 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 Дружеството и за
наблюдението и контрола над нейните инвестиции.
Основната дейност на „Адванс Екуити Холдинг” АД е придобиване, управление, оценка и
продажба на дялове в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружествата, в
които участва, както и всички други дейности, характерни за холдинговите компании. Фокусът
на „Адванс Екуити Холдинг" АД е в инвестирането чрез участие като акционер-учредител или
покупката на дял от капитала в частни фирми с висок потенциал за растеж, определен на база
на изготвен бизнес план след процес на селекция. Финансовият ресурс за целта се набира чрез
публично предлагане на ценни книжа на индивидуални и институционални инвеститори, както
и чрез банкови заеми.
1.2.

Инвестиционна политика на Дружеството

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

2. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
2.1 База за изготвяне
Този финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово
отчитане (МСФО) одобрени за прилагане от Комисията на Европейския съюз (EС и приложими
в Република България.)
Не са прилагани следните промени в МСС/МСФО и разяснения, които са издадени, но все още
не са влезли в сила:
 МСС 1 Промяна – Представяне на капитала, валидна от 1 януари 2009;
 КМСФО 14 и МСС 19 Промяна – Активи с дефинирани ползи (Приходи); минимално
изискване за финансиране и тяхното взаимодействие, валидна от 1 януари 2008;
 МСФО 8 Оперативни сегменти, валиден от 1 януари 2008;
 МСФО 23 Промяна - Разходи за лихви по заеми, валидна от 1 януари 2009;
 КМСФО 11, МСФО 2 Сделки за изкупуване на групови и собствени облигации, валиден
от 1 март 2007;

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към консолидиран финансов отчет
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КМСФО 12 Споразумения за концесия, валиден от 1 януари 2009
КМСФО 13 Програми за лоялни клиенти, валидна за периоди след 1 юли 2008 г.

Като цяло ръководството не очаква значително влияние на посочените по-горе стандарти върху
финансовия отчет на Дружеството.
През текущия период Дружеството прилага МСФО 7 „Финансови инструменти: Оповестяване”,
в сила за финансови периоди, започващи на или след 1 януари 2007, както и последвалите
изменения в МСС 1 „Представяне на финансови отчети”, които определят разширени
оповестявания във финансов отчет във връзка с представянето на финансовите инструменти на
Дружеството и управлението на капитала.
Настоящия финансов отчет е изготвен при спазване на конвенцията за историческа цена, с
изключение на финансови активи държани за търгуване и инвестиции на разположение за
продажба, които се преоценяват по справедлива стойност. Другите финансови активи и пасиви
и нефинансовите активи и пасиви са отчетени по амортизирана или историческа стойност.
Изготвянето на финансовите отчети изисква от ръководството да прави оценки и
предположения, които влияят върху балансовата стойност на активите и пасивите към датата на
баланса и върху размера на приходите и разходите през отчетния период, както и върху
оповестяването на условни активи и пасиви. Въпреки че тези оценки се базират на най-точната
преценка на текущите събития от страна на ръководството и на наличната информация към
датата на издаване на финансовия отчет, бъдещите действителни резултати може да се
различават от прогнозните оценки.Разходите и приходите на Дружеството се начисляват
ежедневно, съгласно принципа за текущо начисляване. Отчетът за паричните потоци е изготвен
на база на прекия метод.
2.2.

Валута за разчети и представяне

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

3. ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
3.1. Признаване на приходите
Приходите от лихви по депозити се признават в Отчета за доходите на Дружеството към
момента на тяхното възникване, съобразно условията на депозита.Приходите от лихви по
дългови ценни книжа се признават текущо в Отчета за доходите на Дружеството, в момента на
тяхното възникване, пропорционално на времевата база, чрез метода на ефективния доход от
актива. Реализираните лихви от депозити и ценни книжа, държани до падежа им, се отчитат в
Отчета за паричните потоци като „Получени лихви”.Дивидентите за получаване по дялови
участия се признават, когато бъде установено правото на Дружеството да получи такова
плащане.
3.2.

Нетни печалби от валутни операции

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

3.3.

Разходи

Всички разходи се отчитат на база на възникването им и се включват в Отчета за доходите,
освен в слудните случаи:


Непредвидените разходи във връзка с придобиването на инвестиции се включват в
стойността на инвестициите;



Непредвидените разходи във връзка с продажбата на инвестиции се изваждат от
постъпленията от продажба на инвестициите.

3.4. Инвестиции
Инвестициите в дъщерни и асоциирани предприятия се отчитат по цена на придобиване,
намалена с евентуалното понижение на стойността на инвестициите, в случай на наличие на
такова.
3.5. Парични средства и парични еквиваленти
Паричните средства и паричните еквиваленти представляват пари в брой, разплащателни
сметки и краткосрочни депозити в банкови институции, чиято срочност най-често е три или помалко месеца.
3.6. Данък върху печалбата

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

Всички редовни покупки и продажби на финансови инструменти се отчитат по метода
„дата на търгуване”.
Финансовите активи и финансовите пасиви, посочени в баланса, включват парични
средства и еквиваленти, капиталови инвестиции, класифицирани „на разположение за
продажба”, търговски и други вземания и задължения и получени дългосрочни заеми.
Оценяване
Счетоводната политика за оценяване на тези елементи е както следва:
Позиция
Парични средства
Търговски и други вземания

Други инвестиции
Търговски задължения
Дългосрочни задължения

Класифицирана като
Парични средства
Вземания възникнали
първоначално в Дружеството и
Дъщерните му дружества
Държани за продажба

Принцип на оценяване
Справедлива стойност

Финансови пасиви, други освен за
търгуване
Финансови пасиви, други освен за
търгуване

Очаквана стойност за уреждане на
задължение
Амортизирана стойност

Цена на придобиване, минус
натрупана загуба от обезценка
Цена на придобиване, минус
натрупана загуба от обезценка
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Инвестициите, които нямат пазарна цена на активен пазар и за които други методи за
достоверна оценка на справедливата стойност са очевидно неприложими или
неуместни, се оценяват по амортизирана стойност, ако са с фиксиран падеж или по
цена на придобиване, ако не са с фиксиран падеж.
Обезценката и несъбираемостта се измерват и се отчитат за отделни активи или
портфейл от подобни активи, които не са определени индивидуално като обезценени.
Индивидуални вземания, за които е ясно че няма да бъдат събрани изцяло се
обезценяват отделно.
Останалите вземания се обезценяват като група използвайки историческата
информация за събираемост, както и други фактори, известни на Дружеството-майка .
Дългосрочните заеми първоначално се признават по справедлива стойност, нетно от
разходите по транзакцията, а след това се оценяват по амортизирана стойност, чрез
използване на метода на ефективната лихва.
4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Тази сметка включва следното:
Парини средства в брой
Парични средства в банки
Парични еквиваленти
Гаранционни депозити
Общо парични средства

Към 31.12.2009 г.
174
156
48
378

Към 31.12.2008 г.
304
2 781
2
3 087

5. ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ АКТИВИ
Тази сметка включва следното:
Към 31.12.2009 г.

Към 31.12.2008 г.

Вземания от свързани предприятия

467

356

Вземания от клиенти и доставчици

2612

1808

Предоставени аванси

3964
94

Данъци за възстановяване

399

2192

Други

1332

519

ОБЩО

4906

8 839

Към 31.12.2009 г.

Към 31.12.2008 г.

155

887

3436

2038

6 .ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения по получени заеми
Текуща част от нетекущите задължения
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Задължения към доставчици и клиенти

2 257

1850

Задължения към свързани предприятия

536

-

Задължение към персонала

297

120

Задължения към осигурителни
предприятия

91

35

Данъчни задължения

99

138

Финансирания

631

139

Други текущи задължения

621

132

8 123

5 339

Общо

7. ПРИХОДИ
Към 31.12.2009 г.

Продукция

5 649

Стоки

344

Услуги

4 519

Други

141

Приходи от лихви

214

Други приходи

14

Финансирания

1 745
Общо

12 626

8. РАЗХОДИ
Разходи по
икономически
елементи
Материали
Услуги
Амортизаци
Персонал
Други
Всичко

Себестойност на
реализираните
продажби
2 891
3 133
4 669
1 321
806
12 820

Административни
разходи
224
1 834
185
1 578
792
4 613

Общо
3 115
4 967
4 854
2 899
1 598
17 433

9. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК
Кредитен риск
Дружеството прилага кредитни политики, с цел привличане на инвеститори и клиенти с
подходяща кредитна репутация за управление на инвестиционни проекти, кредитна история и
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финансови възможности. Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск. Вземанията
се наблюдават регулярно с цел предприемане на навременни действия.
Ликвиден риск
Дружеството се стреми към поддържането на определена структура на своите активи и пасиви,
която да й позволи навременното и на разумна цена обслужване на задълженията, без да бъде
необходимо продаването на рентабилни активни в неподходящо време. Дружеството набира
ресурс чрез емисия на акции. Ликвиден риск би могъл да възникне от ниската ликвидност на
капиталовия пазар, който риск е общ за всички пазарни участници, а не специфичен за
Дружеството.
Лихвен риск
Дружеството няма задължения, по които би могъл да възникне лихвен риск. Опасността от
лихвен и кредитен риск за Дружеството произтича от предоставените от нея лихвоносни заеми
към определени дъщерни и асоциирани предприятия. Дружеството наблюдава отблизо своята
кредитна експозиция и непрекъснато оценява кредитоспособността на своите длъжници.
Валутен риск

Дружеството е изложено на валутен риск при извършване на транзакции с финансови
инструменти, деноминирани в чужда валута. Транзакциите, деноминирани в чужда
валута пораждат приходи и загуби от разлики във валутни курсове. Към 31.12.2009 г.,
финансовите активи инвестиции са деноминирани в лева и евро, като в условията на
установения валутен борд в страната, курсът на лева към еврото е фиксиран и не
поражда валутен риск. Към тази дата Дружеството няма експозиция във валута
различна от лев и евро.
10.СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Всички съществени събития, настъпили след датата на междинния финансов отчет, са
обявени в доклада за дейността.
11.СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Сключените сделки между свързаните лица са в рамките на пазарните условия за
периода.
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