МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„Адванс Екуити Холдинг” АД

към 30 септември 2010 г.

(на консолидирана база)

І. Информация за важни събития и за тяхното влияние върху резултатите във
финансовия отчет
1. Събития, настъпили през І-то, ІІ-то и ІІІ-то тримесечия на 2010 г. за всяко от
дъщерните дружества на „Адванс Екуити Холдинг” АД:
„Агро Тера Север” АД:
-

През отчетния период групата „Агро Тера Север” АД, състояща се от компанията-майка
„Агро Тера Север” АД и дъщерното й предприятие „Ремусс” ООД, реализира нетни
приходи от продажби в размер на 6 423 хил.лв. Групата отчита и приходи от
финансирания през периода в размер на 1 609 хил.лв. (представляващи част от
безвъзмездно финансиране за покупката на дълготрайни активи и земеделски субсидии
за реколта 2010 г.).

-

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.

-

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.

-

На 30.04.2010 г. дъщерното на „Агро Тера Север” АД предприятие „Ремусс” ООД
получи субсидии от ДФ „Земеделие”, полагащи се за стопанската 2009 г. в размер на
510 хил.лв.

-

На 23.06.2010 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД сключи договор за
финансов лизинг с „Дойче Лизинг България” ЕАД на стойност 425.3 хил. евро (831.8
хил.лв.). Лизинговото финансиране е за покупка на селскостопанска техника, както
следва:
= Зърнокомбайн Fendt модел 8370 P – 1 бр.;
= Адаптер за царевица модел OROS 6 HAS – 1 бр.;
= Адаптер за слънчоглед модел UN 6 – 1 бр.;
= Трактор Fendt модел 311 VARIO – 1 бр.;
Лизингът е за срок от 55 месеца (4 год. и 7 мес.), при лихвен процент в размер на 3-мес.
EURIBOR + 5.2 проц.пункта, но не по-малко от 6.25%. Солидарен длъжник по договора
за лизинг е „Адванс Екуити Холдинг” АД.

-

На 13.07.2010 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД сключи договор за
краткосрочно кредитиране с „Първа Инвестиционна Банка” АД. Кредитът е овърдрафт с
максимално допустим размер до 650 хил.лв. и предназначение за покриване на оборотни
нужди. Срокът на кредита е до 31.05.2011 г., а лихвеният процент по него в размер на
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Базовия лихвен процент на Банката + 3.1807 проц.пункта. Обезпеченията по заема са
бъдещи вземания на „Агро Тера Север” АД и дъщерното й предприятие „Ремусс” ООД
от ДФ „Земеделие” във връзка с изплащане на земеделски субсидии, както и
поръчителство от страна на „Ремусс” ООД.
-

През периода 20.07 – 03.08.2010 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД заведе
общо девет съдебни иска с правно основание чл. 367, ал.1 от Търовския закон във
връзка с чл.372, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.49 от Закона за
автомобилните превозвачи и чл.1 от Конвенцията за договора за международен
автомобилен превоз на стоки срещу „Свиат 123” ООД по повод необслужвани вземания.
Общата сума на исковете е 167 714.28 лв. „Свиат 123” ООД, в качеството си на
спедиторска компания, дължи посочената сума на „Агро Тера Север” АД по повод
извършена от дружеството международна транспортна дейност в периода 05-11.2009 г.

-

Нетният финансов резултат на групата „Агро Тера Север” към края на ІІІ-то тримесечие
на 2010 г. представлява загуба в размер на 1 181 хил.лв.

„Енерджи Ефект” ЕАД:
-

През отчетния период „Енерджи Ефект” ЕАД реализира нетни приходи от продажби в
размер на 982 хил.лв.

-

През отчетния период дружеството сключи договори на обща стойност 2 404 хил.лв.,
които представляват:
• Дейности по проектиране
610 340 лв.
• Дейности по СМР*
1 585 237 лв.
• Доставка на материали (вкл. дограма)
84 126 лв.
• Енергийно обследване
124 741 лв.
* строително-монтажни работи.

-

През м.август „Енерджи Ефект” ЕАД спечели обществена поръчка и сключи договор за
строително-монтажни работи (СМР) за нуждите на
Националната референтна
лаборатория по туберкулоза с Министерство на здравеопазването на стойност 838
хил.лв.

-

Нетният финансов резултат на „Енерджи Ефект” ЕАД към края на ІІІ-то тримесечие на
2010 г. представлява загуба в размер на 674 хил.лв.

„Енерджи Инвест” ЕАД:
-

През отчетния период групата „Енерджи Инвест”, състояща се от компанията-майка
„Енерджи Инвест” ЕАД и дъщерното дружество „ИнтерСол” АД, реализира нетни
приходи от продажби в размер на 977 хил.лв. Групата отчита и приходи от
финансирания през периода в размер на 126 хил.лв. (представляващи част от
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безвъзмездно финансиране за изграждането на дълготрайни активи в минали отчетни
периоди).
-

На 01.02.2010 г. „Енерджи Инвест” ЕАД придоби поземлен имот с площ от 10 дка в
землището на с.Гурково, общ.Балчик във връзка с изграждането на Подстанция СН/110
kV за нуждите на проекта за Ветроенергиен парк с мощност 48 MW, развиван от
дружеството в същия район. Сделката е на стойност 20 хил.лв., а имотът е закупен от
физическо лице.

-

На 30.06.2010 г. Съветът на директорите на „Енерджи Инвест” ЕАД взе решение за
започване на процедура по продажба на функциониращата вятърна електроцентрала
(ВяЕЦ) на дружеството с инсталирана мощност 2.4 MW, находящ се край с.Видно,
общ.Каварна, обл.Добрич. Продажбата следва да бъде реализирана чрез прехвърляне
активите на парка в ново дружество, след предплащане на остатъчния размер на кредита
на „Енерджи Инвест” ЕАД към „УниКредит Булбанк” АД, използван за финансиране
изграждането на парка през 2006 г.

-

На 25.06.2010 г. дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД
подписа с Община Ихтиман споразумение за прекратяване на Договор за учредяване на
право на строеж върху общинска земя в имот №000048 в землището на с.Пауново от
29.05.2009 г. Платеният аванс по Договора в размер на 8.7 хил.лв остава в полза на
Общината, като същата сума ще бъде използвана за допълнение на плащане по нов
договор за учредяване на право на строеж върху общинска земя в имот №000112
(образуван след разделяне на имот №000048) в землището на с.Пауново. Имотът ще
бъде използван за строеж на фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) в съседство на
вече съществуващата ФтЕЦ „Пауново-1”, собственост на дружеството.

-

На 26.07.2010 г. дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД
сключи с Община Ихтиман договори за учредяване на право на строеж върху общинска
земя в имоти №000112 (с площ 66.84 дка) и №051066 (с площ 26.756 дка) в землището
на с.Пауново. Правото на строеж се учредява за срок от 50 години, като в посочените
имоти ще бъде изградена фотоволтаична електроцентрала (ФтЕЦ) с мощност до 4 MWp.
Общата стойност на правата на строеж е 61.7 хил.лв., които са заплатени от „ИнтерСол”
АД при подписването на договорите. От тази сума е приспаднат платения аванс по
прекратения Договор с Община Ихтиман от 29.05.2009 г.
С решение на Съвета на директорите на „Енерджи Инвест” ЕАД от 20.08.2010 г.,
потвърдено с решение на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД, в
качеството му на едноличен собственик на капитала на дружеството, от 23.08.2010 г., бе
сключен предварителен договор за продажба на притежаваната от „Енерджи Инвест”
ЕАД вятърна електроцентрала (ВяЕЦ) с инсталирана мощност 2.4 MW в землището на
с.Видно, общ.Каварна, обл.Добрич. Купувач на ВяЕЦ „Видно–2.4 MW” е дружеството
„Екопарк 2010” ЕООД, а цената на електроцентралата е 1.37 млн.лв. Съгласно
предварителният договор за продажба, купувачът се задължи да заплати на „Енерджи
Инвест” ЕАД авансова част от цената в срок до 12.11.2010 г., с която да бъде погасен
остатъчния размер на главницата на заема на дружеството към „УниКредит Булбанк”
АД.

-

Нетният финансов резултат на групата „Енерджи Инвест” към края на ІІІ-то
тримесечие на 2010 г. представлява загуба в размер на 1 068 хил.лв.
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„СЕП България” АД:
-

През отчетния период дружеството „СЕП България” АД реализира нетни приходи от
продажби в размер на 19 хил.лв.

-

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.
-

На 28.07.2010 г. дъщерното дружество „СЕП България” АД в консорциум със „Спектър”
АД, създаден по Закона за задълженията и договорите под наименование „Консорциум
СЕП – Спектър”, подписа договор с „Информационно обслужване” АД след спечелена
процедура за изпълнител на поръчка. Поръчката е по проект за разработка и внедряване
на софтуер за управление на PKI (Public Key Infrastructure). Договорът е на стойност
382.5 хил.лв. Водещ партньор в консорциума е „СЕП България” АД.
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-

Нетният финансов резултат на „СЕП България” АД към края на ІІІ-то тримесечие на
2010 г. е загуба в размер на 1 011 хил.лв.

„Проджект Истейт” ЕООД:
-

През отчетния период „Проджект Истейт” ЕООД дружеството не е реализирало нетни
приходи от продажби. Дружеството отчита приходи от лихви в размер на 27 хил.лв.

-

През периода 01.01 – 30.09.2010 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.
На 03.08.2010 г. беше окончателно събрано вземането на „Проджект Истейт” ЕООД от
„Байер-Т.Н.” ООД по Договор №012/28.01.2008 г., допълнителните споразумения към
него и Изпълнителен лист № 955 от 11.03.2010 г. на Старозагорския районен съд, ведно
с полагащата се законова лихва за забава.

-

Нетният финансов резултат на „Проджект Истейт” ЕООД към края на ІІІ-то тримесечие
на 2010 г. е печалба в размер на 23 хил.лв.

„Спиди Нет” АД:
-

През отчетния период „Спиди Нет” АД реализира нетни приходи от продажби в размер
на 1 720 хил.лв.

-

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.

-

В рамките на м.февруари 2010 г., са сключени партньорски договори между „Спиди
Нет” АД (в качеството на франчайзодател) и „Нет Комуникейшънс” ООД и „Ес Нет”
ООД (в качеството им на франчайзополучатели). Договорите осигуряват на
франчайзополучателите възможност за намаление на разходите по обслужване на
дейността и оптимизация на инвестиционните разходи чрез използване на наети услуги
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от „Спиди Нет”. Мрежите на франчайзополучателите се управляват по стандарт на
франчайзодателя, а в замяна „Спиди Нет” получава процент от приходите им.

-

На 30.04.2010 г. дъщерното дружество „Спиди Нет” АД подписа споразумение за
удължаване срока на договор за лизинг, сключен с „Алианц Лизинг България” АД.
Удължението е с 24 месеца, а новият падеж – на 31.12.2012 г. Салдото по лизинговото
задължение към 30.06.2010 г. е 93.6 хил.лв.

-

Нетният финансов резултат на „Спиди Нет” АД към края на ІІІ-то тримесечие на 2010 г.
представлява загуба в размер на 567 хил.лв.

„Адванс Екуити Холдинг” АД притежава участие в размер на 34% от капитала на дружеството
„Енеси” АД, чийто предмет на дейност е доставката на компресиран природен газ.
Финансовият резултат на асоциираното дружеството участва в консолидацията чрез метода на
собствения капитал.
За Групата:
-

Нетният консолидиран финансов резултат на „Адванс Екуити Холдинг”АД, след
приспадане на малцинствено участие, към края на ІІІ-то тримесечие на 2010 г. представлява
загуба в размер на 3 299 хил.лв. при загуба от 3 535 хил.лв. към ІІІ-то тримесечие на 2009 г.

2. Събития, настъпили след приключването на междинния финансов отчет за ІІ-то
тримесечие на 2010 г.
-

С решение на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 12.10.2010 г. е започната процедура
по увеличение на капитала на „Агро Тера Север” АД. Решението предвижда
регистрираният капитал на дружеството да бъде увеличен с емисия на 5 000 хил. броя
обикновени акции с право на един глас и номинал от 1 лв. (един лев) всяка. Така, след
увеличението регистрирания капитал на „Агро Тера Север” АД ще бъде 5 100 хил.лв., или с
5 000 хил.лв. повече от настоящия. Цялото увеличение се предвижда да бъде записано от
мажоритарния собственик на дружеството „Адванс Екуити Холдинг” АД. Увеличението ще
бъде извършено за сметка на дългосрочният заем отпуснат от „Адванс Екуити Холдинг”
АД на „Агро Тера Север” АД, който ще бъде намален със съответно 5 000 хил. лв. След
увеличението се очаква акционерната структура на дружеството да бъде променена, както
следва:
Акционер

Брой акции

„Адванс Екуити Холдинг” АД

5 090 000

99.80%

10 000

0.20%

5 100 000

100.00%

Константин Цеков Кърлов
Общо:

-

Дял от капитала

На 15.11.2010 г. и 17.11.2010 г., дъщерното дружество „Енерджи Ефект” ЕАД сключи два
договора за извършване на СМР (поставяне на дограма и външна изолация, и полагане на
отоплителна, вентилационна и климатична инсталация) със „Служба Си Ес” ЕООД.
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Договорите са на стойност, съответно 56.45 хил.лв. и 57.5 хил.лв., и се очаква да бъдат
реализирани изцяло до края на календарната 2010 година.
-

На 15.11.2010 г., след получаване на плащането от купувача на ВяЕЦ „Видно–2.4 MW”,
„Енерджи Инвест” ЕАД погаси предсрочно заема си от „УниКредит Булбанк” АД и започна
процедура по апорт на активите на електроцентралата в ново собствено дружество, което
ще бъде придобито от купувача. С погасяването на заема отпадна и поръчителството на
„Адванс Екуити Холдинг” АД по това задължение. Окончателното плащане по продажбата
ще бъде реализирано след регистрирането на новото дъщерно дружество на „Енерджи
Инвест” ЕАД, което ще притежава всички активи на ВяЕЦ „Видно–2.4 MW”. Очаква се
сделката да приключи до края на 2010 г. или в началото на 2011 г.

ІІ. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен Емитентът и
дружествата от неговата икономическа Група през останалата част от
финансовата година
„Адванс Екуити Холдинг” АД не е изправен пред непосредствени рискове, извън обичайните
за дейността му на финансов инвеститор в частни компании. Дружеството няма задължения
към банки и небанкови финансови институции, освен поръчителството по заем на дъщерното
на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество „ИнтерСол” АД от „Банка Пиреос България” АД,
поръчителството по заем на дъщерното дружество „Енерджи Ефект” ЕАД от „УниКредит
Булбанк” АД, както и поръчителство по лизингови договори на дъщерните дружества „Агро
Тера Север” АД от „УниКредит Лизинг” АД и „Дойче Лизинг България” ЕАД и „Спиди Нет”
АД от „Алианц Лизинг България” АД.
„Адванс Екуити Холдинг” АД инвестира собствения си и привлечения капитал чрез участие
като акционер-учредител на нови дружества със силен потенциал за растеж или чрез покупка
на дялове в съществуващи такива. Новите инвестиции се предприемат след внимателна и
аргументирана селекция на бизнес планове и инвестиционни проекти.
За дъщерните и асоциирани предприятия на „Адванс Екуити Холдинг” АД са характерни
следните специфични рискове (групирани по направления на дейност):
Оперативни рискове:
- Енергетика:


Възобновяеми енергийни източници – Функционалната ефективност на проектите в
областта на възобновяемите енергийни източници зависи главно от характеристиките
(количествени и качествени) на съответния източник – напр. сила, плътност и
разпределение на вятъра при проектите за вятърни електроцентрали, интензитет на
слънчевата радиация при проектите за соларни паркове и т.н. При недостатъчно добри
характеристики на даден възобновяем енергиен източник може да се очаква и влошаване на
параметрите на инвестицията в проекта, основаващ се на неговото използване (т.е.
удължаване срока на икономическото изплащане на инвестицията). Извършените
замервания на вятърните характеристики в района на с.Видно, общ. Каварна, с.Дъбрава и
с.Гурково, общ.Балчик, където се намират настоящият вятърен парк на „Енерджи Инвест” и
местата за бъдещите проекти, дават основания за очакване на отлична функционална
ефективност на проектите, въпреки че невъзможността за пълно предвиждане на
климатичните промени трябва също да се има предвид. Подобен извод може да се направи
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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.


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



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

- Земеделие: По своята същност технологията на производство е силно зависима от природните и
климатични условия. Природни бедствия и (или) неблагоприятно време могат да доведат до лоши
производствени, а оттам и лоши финансови резултати за дъщерното дружество „Агро Тера Север”
АД. За управлението на рискове от такъв характер се сключват договори със застрахователни
компании.
- Информационни и комуникационни технологии:


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



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


Възобновяеми енергийни източници - може да се твърди, че конкуренцията в
производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници е все още слаба и
съществува сериозен потенциал за навлизане в сектора. Темповете, с които се разкрива и
усвоява този потенциал обаче са високи и предстои допълнително да се ускорят с
приемането на новия Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и
биогоривата, и увеличаването на стимулите от страна на българското правителство за
инвестиции в производството на екологично чиста енергия.



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



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

- Земеделие: Сектор „Селско стопанство” в България традиционно се характеризира с висока
вътрешна конкуренция. Пълното интегриране на страната в търговския блок на Европейския Съюз
ще увеличи натиска върху фирмите от бранша и по линия на външната конкуренция. Общата
аграрна политика на ЕС обаче създава достатъчно стимули за развитие на качествено земеделие, а
инвестирането в модерни агро-технологии може да повиши сравнително ниската ефективност на
българското земеделско производство. За да наложи своето присъствие в сектора и отстоява
трайно позициите си, дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД закупува модерна
селскостопанска техника и търси договорни отношения с едри собственици на земя, каквито към
настоящия момент са дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за земеделски
имоти.
- Информационни и комуникационни технологии:


Проектът за изграждане на система за електронни разплащания на базата на мобилната
телекомуникация няма аналог на мащабите си в България. Преки конкуренти могат да
бъдат само частични решения за безналични разплащания чрез мобилни технологии в
определени сфери на националната икономика. Подобни проекти съществуват към
момента, но не притежават потенциала да бъдат разгърнати в мащабите, които се
предвиждат за „СЕП България”.



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
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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.
o Регулативна уредба:
- Енергетика:


Възобновяеми енергийни източници – Актуалната нормативна уредба в областта на
възобновяемите енергийни източници е съсредоточена в приетия в средата на 2007 г.
специален Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
(Обн. ДВ. бр.49 от 19.06.2007 г., 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.



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



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

- Земеделие: Регулациите в сектор „Селско стопанство” не създават бариери за влизане или
излизане от бизнеса. Нормативната уредба е синхронизирана с тази в ЕС и българските земеделски
производители автоматично станаха бенефициенти на Общата аграрна политика след
присъединяването на страната към съюза в началото на настоящата година.
- Информационни и комуникационни технологии:


Условията за извършване на дейност като оператор на система за електронни разплащания
са ясно определени в Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и
платежните системи, който беше приет от Народното събрание в края на 2005 г. Дейността
е под надзора на Българска народна банка.



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

ІІІ. Информация за сключени големи сделки между свързани лица
Няма сключени големи сделки между свързани лица от Групата на Емитента в рамките на
отчетния период, освен движението по заемите между дъщерните и асоциирани предприятия и
компанията-майка. Информация за това движение, както и условията по кредитните линии
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между Емитента и дружествата от неговата Група, е представена в Доклада по изискуемата
допълнителна информация, който е неразделна част от комплекта Междинни финансови
отчети на консолидирана база.

Венцеслав Петров,
Изпълнителен директор
„Адванс Екуити Холдинг” АД
25.11.2010 г.,
гр.София
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

от

„Адванс Екуити Холдинг” АД

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

към 30 септември 2010 г.

(на консолидирана база)

А. Информация за промени в счетоводната политика на Емитента:
През периода 01.01 – 30.09.2010 г. не са извършвани промени в счетоводната политика на
„Адванс Екуити Холдинг” АД.

Б. Информация за настъпили промени в икономическата Група на Емитента:
През периода 01.01 – 30.09.2010 г. са настъпили промени в икономическата група на Емитента:
-

С решение на СД на „Адванс Екуити Холдинг” АД от 05.01.2010 г. бе одобрено
предложението на СД на дъщерното дружество „СЕП България” АД да бъде реализирано
ново увеличение на капитала на дружеството.
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:
Брой акции

Дял от капитала

8 700 000

87.0%

„Сирма Солюшънс” АД

650 000

6.5%

„Ино Венчърс” ООД

650 000

6.5%

Общо:

10 000 000

100.0%

Акционер
„Адванс Екуити Холдинг” АД

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.
2

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

Г. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година:
„Адванс Екуити Холдинг” АД не публикува прогнози за финансовите си резултати.

Д. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в
Общото събрание на Емитента:
Съгласно Книгата на акционерите в „Адванс Екуити Холдинг” АД от 30.09.2010 г., лицата с
над 5 на сто от гласовете на Общото събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството са:
- „Карол Стандарт” ЕООД със 7 258 116 бр. акции, или 20.192% 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.
През ІІІ-то тримесечие на 2010 г. „Карол Стандарт” ЕООД е намалило дела си в гласовете в
ОСА на Емитента спрямо ІІ-то тримесечие на 2010 г. от 20.442% на 20.192%.
- 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.

През ІІІ-то тримесечие на 2010 г. дяловете на тези пенсионни фондове в ОСА на Емитента не
бележат промяна спрямо ІІ-то тримесечие на 2010 г.
- „Интерсервиз Узунови” АД с 1 797 500 бр. акции, или 5.001% от капитала на Дружеството.
През ІІІ-то тримесечие на 2010 г. „Интерсервиз Узунови” АД е увеличило дела си в гласовете в
ОСА на Емитента спрямо ІІ-то тримесечие на 2010 г. от 4.974% на 5.001%.

Е. Данни за акции на Емитента, притежавани от членове на неговите управителни и
контролни органи:
Име

Длъжност

Венцеслав Стоянов Петров

Изпълнителен директор,
Член на Съвета на Директорите
Председател на Съвета на
Директорите
Член на Съвета на Директорите

Борислав Витанов Петков
Боян Христов Иванчев
Христо Михайлов Вълев

Директор за връзки с
инвеститорите

Акции към
30.09.2010 г.

Акции към
30.06.2010 г.

Ø

Ø

2 682

3 000

Ø

Ø

2 000

2 000

3

Ж. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения
капитал на Емитента или на дружество от неговата икономическа група:
(1). През периода 01.01 – 30.09.2010 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.
На 03.08.2010 г. беше окончателно събрано вземането на „Проджект Истейт” ЕООД от „БайерТ.Н.” ООД по Договор №012/28.01.2008 г., допълнителните споразумения към него и
Изпълнителен лист № 955 от 11.03.2010 г. на Старозагорския районен съд, ведно с полагащата се
законова лихва за забава.
(2). През периода 20.07 – 03.08.2010 г. дъщерното дружество „Агро Тера Север” АД заведе общо
девет съдебни иска с правно основание чл. 367, ал.1 от Търовския закон във връзка с чл.372, ал.1
от Търговския закон, във връзка с чл.49 от Закона за автомобилните превозвачи и чл.1 от
Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки срещу „Свиат 123”
ООД по повод необслужвани вземания. Общата сума на исковете е 167 714.28 лв. „Свиат 123”
ООД, в качеството си на спедиторска компания, дължи посочената сума на „Агро Тера Север”
АД по повод извършена от дружеството международна транспортна дейност в периода 0511.2009 г.

З. Информация за отпуснати от Емитента или от негово дъщерно дружество заеми и
предоставени гаранции:
През периода 01.01 – 30.09.2010 г., Емитентът е предоставил следните заеми (нетно) на
дъщерните си и асоциирани дружества:

Предприятие
Дъщерни:
„Агро Тера Север” АД
„Енерджи Ефект” ЕАД
„Енерджи Инвест” ЕАД
„Спиди Нет” АД
„СЕП България” АД
Асоциирани:
„Енеси” АД

Салдо към
31.12.2009 г.
30 052 399
11 526 511
2 885 600
5 431 788
4 190 000
6 018 500
96 250
96 250

Заеми (лв)
Нето
отпуснати през
периода
-4 174 192
-98 385
-339 142
23 300
213 105
-3 973 070
Ø
Ø

Салдо към
30.09.2010 г.
25 878 207
11 428 126
2 546 458
5 455 088
4 403 105
2 045 430
96 250
96 250
4

Условията, при които са отпуснати заемите от Емитента на дъщерните му дружества са
следните:
„Агро Тера Север” АД:
(i) Кредитна линия:
- максимален размер на заема – до 15.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 4 (четири) 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: 15.11.2012 г.).
„Енерджи Ефект” ЕАД:
(i) Кредитна линия:
- максимален размер на заема – до 3.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 6 (шест) години (падеж на: 01.08.2011 г.).
„Енерджи Инвест” ЕАД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 10.0 млн. лв;
- лихвен процент – 6 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 6 (шест) години (падеж на: 22.08.2012 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 6 млн. лв;
- лихвен процент – 7 % (седем процента) на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 5 (две) години (окончателно изплащане на: 27.05.2013 г.).

Условията, при които е отпуснат заемът от холдинга на асоциираното му дружество
„Енеси” АД са следните:
- размер на заема – 1 100 000.00 лв.;
- лихвен процент – 15 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 4 (четири) години (падеж на: 31.12.2010 г.).
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Дружеството „Агро Тера Север” АД през периода 01.01 – 30.09.2010 г. е получило нетно
погашение по предоставен на неговото дъщерно предприятие „Ремусс” ООД заем в размер на 281
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 30.09.2010 г. е 4.348 млн.лв.
Дружеството „Енерджи Инвест” ЕАД през периода 01.01– 30.09.2010 г. е получило нетно
погашение по отпуснат заем на неговото дъщерно предприятие „ИнтерСол” АД в размер на 229.4
хил.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 – 3 (три) години (падеж на: 16.08.2011 г.).

Салдото по този заем към 30.09.2010 г. е 1.455 млн.лв.

25.11.2010 г., гр.София

Венцеслав Петров,
Изпълнителен директор, „Адванс Екуити Холдинг” АД
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"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
30 септември 2010 г
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго
2010

2009

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
Разходи за бъдещи периоди

Бележки

27 158
9 557
970
34
1 226
97
833
34

27 216
9 602
970
34
1 227
795
-

Общо нетекущи активи

39 909

39 844

5 012
4 107
126
37
502

4 013
410
2 699
1 735
126
123
387

9 784
49 693

9 493
49 337

ПАСИВИ
Нетекущи пасиви
Задължения по получени лизинги и заеми от банкови и небанкови институции
Финансирания
Пасиви по отсрочени данъци

8 363
1 460
134

7 690
393
134

Общо нетекущи пасиви

9 957

8 217

1 000
1 837
5 746
201
25
340
9 149
19 106

324
3 824
3 367
224
25
425
8 189
16 406

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

35 946
1 853
999
915
(6 367)
(3 299)
30 047
540

35 946
1 853
783
(2 608)
(3 759)
32 215
716

Собствен капитал,пасив и малцинствено участие

49 693

49 337

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

30 047
540
30 587

32 215
716
32 931

Текущи активи
Материални запаси
Вземания от свързани предприятия
Вземания от клиенти и доставчици
Други текущи вземания
Финансови активи
Разходи за бъдещи периоди
Парични средства и парични еквиваленти

5

4

Общо текущи активи
ОБЩО АКТИВИ

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

Ръководител:

6
6
6
6
6

Съставител:
Венцеслав Петров

Дата: 25.11.2010 г.
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Петя Станишева

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
За периода 01 януари до 30 септември 2010 г
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено нещо друго
2010

2009

7
8
8
8
8
8

10 118
(2 072)
(3 876)
(2 043)
(4 512)
(1 185)

7 716
(2 239)
(2 790)
(2 115)
(3 310)
(529)

8

(1 643)
(118)

(975)
(655)

(5 331)

(4 897)

1 735
43
(516)
-

456
406
(578)
280

(4 069)

(4 333)

Бележки

Приходи от продажби
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за персонала
Разходи за амортизации
Балансова стойност на продадените активи
Изменение на запасите от продукция и
незавършеното производство
Други разходи
Резултат от оперативна дейност
Приходи от финансирания
Финансови приходи
Финансови разходи
Извънредни приходи
Финансов резултат за периода преди данъци
Разходи за данъци
Финансов резултат за периода след данъци
в т. ч. за Компания майка
за Малцинствено участие

Ръководител:

-

-

(4 069)
(3 299)
(700)

(4 333)
(3 535)
(798)

Съставител:
Венцеслав Петров

Дата:
25.11.2010
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него

Петя Станишева

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
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Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания, свързани с възнаграждения
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху
печалбата)
Платени корпоративни данъци върху печалбата
Получени лихви
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства
Курсови разлики
Други постъпления /плащания от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност:
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на дълготрайни активи
Постъпления от продажба на дълготрайни активи
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг
Получени лихви по предоставени заеми
Курсови разлики
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност
Нетен поток от инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от емитиране на ценни книжа
Постъпления от заеми
Платени заеми
Платени задължения по лизингови договори
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение
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
блокирани парични средства

Ръководител:

Съставител:
Венцеслав Петров

Петя Станишева

Дата:
25.11.2010 г
Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

2010

2009

9 949
(8 832)
(2 251)

8 209
(6 024)
(2 378)

251
(70)
-

2 394
(62)
68

(121)
(1)
2 339
1 264

(6)
(1)
1 006
3 206

(190)
66

(5 966)
-

470
23
(19)
345

(28)
125
93
(5 780)

2 408
(2 744)
(972)

3 041
(2 358)
(1 089)

(186)
(1 494)
115
387
502

(367)
1 521
748
(1 826)
3 083
1 257

459
43

1 228
29

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
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Основен
капитал

Салдо към 01.01.2009 г.

Текуща печалба/загуба
Формиране преоценъчен резерв
Изменения в резултат на увеличение
на дял в дъщерно дружество
Собствен капитал към 30.09.2010 г.

Други
резерви

Финансов
резултат

Капитал,
принадлежащ
на компанията
майка

Малцинствено
участие

1 853

783

(2 608)

35 974

1 888

37 862

-

-

-

(3 759)

(3 759)

(1 172)

(4 931)

35 946

1 853

783

(6 367)

32 215

716

32 931

-

-

999

(3 299)

(3 299)
999

(700)
658

(3 999)
1 657

35 946

1 853

132
30 047

(134)
540

(2)
30 587

132
1 914

(9 666)

540

Ръководител:

Съставител:
Венцеслав Петров

Дата:
25.11.2010

Общо
капитал

35 946

Текуща печалба/загуба
Салдо към 31.12.2009 г.

Премийни
резерви

Петя Станишева

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към консолидиран финансов отчет
към 30 септември 2010 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 учредено 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, и пререгистрирано в Търговския
регистър към Агенцията по всписванията с ЕИК: 175028954. Регистрираният капитал на Дружеството
е 35 945 592 (тридесет и пет милиона деветстотин четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и
две) обикновени поименни акции с право на глас в Общото събрание на акционерите и номинална
стойност от 1 лв. (един лев) всяка. Дружеството има Съвет на директорите, който се състои от 3
(трима) членове. 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. Изявление за съответствие
През 2009 Групата е приела всички нови и преработени МСФО от СМСС, одобрени от Комисията,
които са в сила за 2010 г, и които имат отношение към дейността на Групата, a именно:
• МСС 1 (ревизиран) Представяне на финансови отчети (в сила за годишни финансови периоди,
започващи на или след 1 януари 2009);
• МСФО 8 Оперативни сегменти (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1
януари 2009;
• Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване и МСФО 7 Финансови
инструменти: Оповестявания (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1
юли 2008);
• Подобрения на МСФО (2008) (повечето изменения са в сила за годишни периоди, започващи на
или след 1 януари 2009), свързани предимно с проекта за подобрения, публикуван на 22 май 2008,
приети от Комисията на 23 януари 2009 в МСС 1, МСФО 5, МСС 8, МСС 10, МСС 16, МСС 19,
МСС 20, МСС 23, МСС 27, МСС 28, МСС 29, МСС 31, МСС 34, МСС 36, МСС 38, МСС 39, МСС
40 и МСС 41;
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•

Изменения на МСФО 1 „Прилагане за първи път на МСФО” и свързаните промени в МСС 27
„Консолидирани и индивидуални финансови отчети” (в сила за годишни финансови периоди
започващи на или след 1 януари 2009).

Преработеният МСС 1 в сила от 1 януари 2009 има за цел да подобри възможността на потребителите
да анализират и съпоставят информацията, представена в консолидирания финансов отчет.
Преработеният стандарт въвежда някои промени във формата и съдържанието на финансовите отчети,
както и терминологични промени (например новото наименование на баланса е отчет за финансовото
състояние). Стандартът изисква промените в собствения капитал, които не са в резултат от операции
със собствениците да бъдат представяни в отделен отчет, а не заедно с промените в собствения
капитал, произтичащи от операции със собствениците. Промените в капитала, които не са резултат от
операции със собствениците могат да бъдат представени в един отчет за всеобхватния доход, или да
бъдат разделени в два отделни отчета – отчет за дохода, показващ нетния доход за периода и отчет за
всеобхватния доход. Групата е избрала да представи елементите на нетния доход и на друг
всеобхватен доход в един консолидиран отчет за всеобхватния доход. Тъй като промените на МСС 1
касаят единствено начина на представяне, тяхното прилагане на практика не е оказало влияние върху
резервите или резултата за периода.
Прилагането на тези изменения и разяснения не води до промени в счетоводната политика на Групата.
Промени в МСФО
Следните МСФО, изменения на МСФО и разяснения са приети от ЕС към датата на настоящия
консолидиран финансов отчет:
• МСФО 1 (ревизиран) Прилагане за първи път на МСФО (в сила за годишни финансови
периоди, започващи на или след 1 януари 2010);
• МСФО 3 (ревизиран) Бизнес комбинации (в сила за годишни финансови периоди, започващи
на или след 1 юли 2009);
• Изменения на МСФО 2 Плащане на базата на акции - сделки на дружеството с плащане на
базата на акции, уреждани с парични средства (в сила за годишни периоди, започващи на или
след 1 януари 2010);
• Подобрения на МСФО, публикуван през април 2009 (повечето изменения са в сила за годишни
периоди, започващи на или след 1 януари 2010), свързани предимно с отстраняване на
противоречия и изясняване на формулировката в МСФО 2, МСФО 5, МСФО 8, МСС 1, МСС 7,
МСС 17, МСС 18, МСС 36, МСС 38, МСС 39, КРМСФО 9, КРМСФО 16;
• Изменения на МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (в сила за годишни
финансови периоди, започващи на или след 1 юли 2009);
• Изменения на МСС 32 Финансови инструменти: Представяне относно отчитането на емисии на
права (в сила за годишни финансови периоди, започващи на или след 1 февруари 2010);
• Изменения на МСС 39 Финансови инструменти: Признаване и оценяване относно позиции,
отговарящи на критериите да бъдат определени като позиции за хеджиране (в сила от 1 юли
2009);
• КРМСФО 12 Концесионни споразумения за услуги (в сила за годишни финансови периоди,
започващи на или след 30 март 2009);
• КРМСФО 15 Споразумения за строителство на недвижим имот (в сила за годишни финансови
периоди, започващи на или след 1 януари 2010);
• КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждестранна дейност (в сила за годишни
финансови периоди, започващи на или след 1 юли 2009);
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•

КРМСФО 17 Разпределения на непарични активи на собствениците (в сила за годишни
финансови периоди, започващи на или след 1 ноември 2009);

•

КРМСФО 18 Прехвърляне на активи от клиенти (в сила за годишни финансови периоди,
започващи на или след 1 ноември 2009).

Ръководството на Групата не смята да прилага предварително посочените по-горе стандарти и
разяснения. По-голямата част от МСФО и КРМСФО, изложени по-горе, не са приложими за дейността
на Дружеството и няма да окажат съществен ефект върху консолидирания финансов отчет, с
изключение на МСФО 3 (ревизиран) Бизнес комбинации (в сила за годишни финансови периоди,
започващи на или след 1 юли 2009).
2.2. База за изготвяне
Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен при спазване на конвенцията за историческа
цена, с изключение на финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалба или загуба,
които се оценяват по справедлива стойност. Другите финансови активи и пасиви и нефинансовите
активи и пасиви са отчетени по амортизирана или историческа стойност.
Разходите и приходите на Групата се начисляват съгласно принципа за текущо начисляване.
Консолидираният отчет за паричните потоци е изготвен на база на прекия метод.
2.3. Функционална валута и валута на представяне
Групата води своята отчетност и подготвя консолидирани финансови отчети в националната валута на
Р. България – българския лев. От 1 януари 1999 г., българският лев е фиксиран към еврото в разменно
съотношение от BGN 1.95583 = EUR 1. Сумите в този финансовия отчет са в хиляди български лева
(хил. лв.).
2.4. База за консолидация
База за консолидация от 1 януари 2010 г.
Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на компанията-майка и нейните
дъщерни дружества, изготвени към 30 септември 2010 г.
Дъщерните дружества се консолидират напълно от датата на придобиване, представляваща датата, на
която Групата придобива контрол и продължават да се консолидират до датата, на която Групата губи
контрол. Финансовите отчети на дъщерните дружества се изготвят за същия отчетен период, както
този на компанията-майка като се прилагат еднакви счетоводни политики. Всички вътрешногрупови
салда, приходи и разходи, както и нереализирани печалби и загуби, които са в резултат на
вътрешногрупови сделки се елиминират изцяло.
Промяна в участието в дъщерно дружество без промяна в контрола се отчита като сделка между
акционерите на дружеството, т.е. като сделка със собствен капитал.
Загубите се отнасят към малцинственото участие, дори това да доведе до дебитно салдо.
Ако Групата загуби контрол върху дадено дъщерно дружество, тя:
-

отписва активите (включително репутацията) и пасивите на дъщерното дружество;
отписва балансовата стойност на каквото и да било неконтролиращо участие;
отписва кумулативните разлики от превръщане в друга валута, отразени в собствения капитал;
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-

признава справедливата стойност на полученото възнаграждение;
признава справедливата стойност на каквато и да било запазена инвестиция;
признава всеки излишък или дефицит в печалбата или загубата;

рекласифицира дела на компанията-майка от компонентите, по-рано признати в
другите всеобхватни доходи, в печалбата или загубата.

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 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 по-малко месеца.
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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..
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
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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

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.
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4. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Тази сметка включва следното:
Парични средства в брой
Парични средства в банки
Парични еквиваленти
Гаранционни депозити
Общо парични средства

Към 30.09.2010 г.
404
156
43
502

Към 31.12.2009 г.
177
156
55
387

5. ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ АКТИВИ
Тази сметка включва следното:
Към 30.09.2010 г.

Към 31.12.2009 г.

Вземания от свързани предприятия

42

410

Вземания от клиенти и доставчици

2 405

2 605

Предоставени аванси

121

94

Данъци за възстановяване

135

401

Други

1 404

1334

Общо:

4 107

4 844

Към 30.09.2010 г.

Към 31.12.2009 г.

Задължения по получени заеми

1 000

324

Текуща част от нетекущите задължения

1 837

3 824

Задължения към доставчици и клиенти

4 223

2 145

Получени аванси

171

-

Задължения към свързани предприятия

262

746

Задължение към персонала

516

229

Задължения към осигурителни
предприятия

171

86

Данъчни задължения

113

95

Финансирания

340

425

Други текущи задължения

516

315

9 149

8 189

6 .ТЕКУЩИ ПАСИВИ
Тази сметка включва следното:

Общо:
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7. ПРИХОДИ
Към 30.09.2010 г.

Продукция

5 859

Стоки

1 249

Услуги

2 953

Други

57

Приходи от финансирания
Приходи от лихви

1 735
43

Общо

11 896

8. РАЗХОДИ
Разходи по
икономически
елементи
Материали
Услуги
Амортизации
Персонал
Други
Общо:

Себестойност на
Разходи за
реализираните
основната дейност
продажби
(92)
(1 940)
(273)
(3 093)
(2 433)
(1 922)
(87)
(1 413)
(2 801)
(107)
(5 686)
(8 475)

Административни разходи
(40)
(511)
(87)
(543)
(37)
(1 218)

Общо
(2 072)
(3 877)
(4 442)
(2 043)
(2 945)
(15 379)

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
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
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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 30.09.2010 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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