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Общ преглед на дейността през 2011 г.

Венцеслав Петров
Изпълнителен директор, „Адванс Екуити Холдинг” АД

–

Основни факти за дружеството

Инвестиционен подход

Създадена: Януари 2006 г.

„Адванс Екуити Холдинг” е инвеститор в дялов
капитал със средно- и дългосрочен инвестиционен
хоризонт.

Основен капитал: 35 945 592 лв.
Изпълнителен директор: Венцеслав Петров

Инвестиционният подход на компанията е генерален
– разглеждат се бизнес проекти и фирми от различни
отрасли
на
националното
стопанство,
които
притежават потенциал за висок растеж и могат
ефективно да се възползват от интеграция на
България в общия пазар на ЕС.

Борсов код: 6A8 (бивш ADVEQ)
Регистрирана от БФБ на: 25.10.2006 г.

„Адванс Екуити Холдинг” е първата българска
компания за дялово инвестиране, аналог на
популярните в САЩ и Западна Европа private equity
фондове.
Дейност: Инвестиране срещу дялово участие в нови
и/или съществуващи частни фирми с висок потенциал
за растеж.
Цел: Осигуряване на значително нарастване на
стойността на инвестирания капитал в средно- и
дългосрочен план.
Стратегия: Подбор на перспективни бизнес планове
и/или
функциониращи
малки
частни
фирми.
Финансиране
тяхното
развитие,
подкрепа
в
стратегическото им управление и предоставяне на
мрежа от полезни бизнес контакти.
„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.
Консултант по структурирането и управлението на
портфейла от компании на „Адванс Екуити Холдинг” е
„Карол Финанс” – част от водещата българска
небанкова финансова група „Карол”.

Финансови
показатели

Към 31.12.2011

Към 31.12.2010

Пазарна
капитализация

35 945 592 лв.

37 742 872 лв.

Общи приходи от
дейността

1 270 хил. лв.

1 966 хил. лв.

260 хил. лв.

1 013 хил. лв.

35 945 592 бр.

35 945 592 бр.

0.0072 лв.

0.0282 лв.

138.25

37.26

Печалба след
облагане с данъци*
Емитирани акции
Печалба на 1 акция
Цена на акция /
Печалба на акция

Основни критерии
възможности са:

при

оценка

инвестиционните

Наличие на сериозен мениджърски екип /
предприемач с доказан опит;
Бизнес модел с потенциал за висок растеж и
успешна
реализация
на
база
на
конкурентоспособен продукт / услуга;
Очаквана вътрешна норма на възвръщаемост в
размер не по-малък от 20% годишно за
прогнозен инвестиционен период от 5 г.
Фокусът върху финансиране на прохождащи и млади
фирми дава добри перспективи за бъдеща висока
възвръщаемост на инвестициите на „Адванс Екуити
Холдинг”.
Предвижда се излизането на „Адванс Екуити Холдинг”
от портфейлните му инвестиции да става между 3-та
и 7-ма година от инвестиционния период.

Капитал
Регистриран (основен) капитал: 35 945 592 лв.
(35 945 592 бр. акции с номинална стойност от 1 лв
всяка)
Акционерен капитал: 38 062 182 лв.
Общо инвестирани средства: 39 916 758 лв.

Характерът
на
инвестиционната
дейност
предполага
реализиране
на
отрицателен
финансов резултат през първите няколко години
от съществуването на компанията.
Предметът на дейност на „Адванс Екуити Холдинг”
– финансиране развитието на перспективни
частни фирми, кореспондира с висока степен на
реинвестиране
на
положителния
финансов
резултат в последващите години, което се очаква
да увеличи стойността на дяловите участия.

* - Приходите от дейността на дружеството са формирани почти изцяло (99.60%) от лихви по заемите, които то
предоставя на своите дъщерни дружества. Спадът в тях (респ. в печалбата) се дължи на нетните погашения, получени
през 2011, които са в размер на 6 344 хил. лв. (виж Раздел I, т. 9 (стр. 23) от годишния неконсолидиран финансов отчет http://karoll.bg/files/documents/file_441_bg.pdf).

Ефект на кривата “J” - „Адванс Екуити Холдинг” АД

Източник: одитирани ОПП
на „Адванс Екуити” за
периода 2006—2011

Кривата “J” е характерна за типичния фонд за дялово
инвестиране в прохождащи компании. Формата й в
първите години от живота на фонда се дължи на
преобладаващо отрицателни нетни парични потоци. В
ранния етап от живота си фондът инвестира в
прохождащи компании, които предстои да бъдат
разработени. Ако инвестициите се управляват добре,
се наблюдава възвръщане на средствата, като
нетният паричен поток следва формата на буквата “J”
- в началото той достига до минимум под нулевото
равнище, като впоследствие преминава над него. От
средата до към края на живота на фонда се очаква
постигане на значителна възвръщаемост от набрания
капитал в резултат на постъпленията от продажба на
инвестиции.
При „Адванс Екуити Холдинг” АД в рамките на
периода от 2006 до 2009 г. се наблюдават нетни
парични потоци под нулевото равнище. Тогава
фондът е бил в процес на активно инвестиране в
своите дъщерни компании, който достига връх през
2008 г. През периода дъщерните дружества са били
все още в начален етап от своето развитие, в който
възможностите им да генерират значителни парични

Разпределение на
инвестициите на
„Адванс Екуити”

постъпления са били ограничени. Влияние оказват и
таксите към управляващото дружество, които се
заплащат в процент от набрания капитал.
С цел по-добро управление на паричните потоци, в
началните години фондът инвестира част от
средствата си във финансов инструмент с по-ниска
изискуема възвръщаемост от тази на собствения
капитал, а именно—финансиране тип мецанин.
Управляващото дружество от своя страна въвежда поефективно управление на своите такси.
През 2010, когато нетният паричен поток излиза над
нулевото ниво, е реализиран първият успешен изход
от
проект
на
портфейлна
компания,
който
окончателно
приключва
през
2011
г.
През
оставащите години от живота на фонда ще бъдат
доразвити компаниите от икономическата му група и
ще се търси изход от инвестициите в тях чрез
продажбата им на стратегически инвеститор, обратно
на техните собственици, на капиталовия пазар или на
друг дялов инвеститор.

http://www.agroterrasever.com/

Финансови
показатели*

2011

2010

Създадена: 2006 г.

Нетни приходи от
продажби

20 195 хил. лв.

10 449 хил. лв.

93.3%

Основен капитал: 5 100 000 лв.

Общо активи

19 873 хил. лв.

19 790 хил. лв.

0.4%

Нетен финансов
резултат

159 хил. лв.

-980 хил. лв.

116.2%

Възвръщаемост
на активите

0.8%

-4.9%

EBITDA

1 960 хил. лв.

1 738 хил. лв.

EBITDA Margin

9.7%

16.6%

Акционерно участие на „АЕХ”: 99.8%
Изпълнителен директор: Константин Кърлов

ВАЖНИ СЪБИТИЯ
На 14 юли 2011г. „Агро Тера Север” АД открива
специална сметка в централното търговско бюро на
„БНП Париба Суис” в гр. Женева. Чрез нея
дружеството ще финансира външнотърговските си
операции и ще разшири търговската си дейност.
На 20 юли 2011г. е подписан договор за целеви
оборотен кредит за финансиране на търговската
дейност между „Агро Тера Север” АД и „Първа
Инвестиционна Банка” АД. Одобреното финансиране
е с размер на 100% от субсидиите за площ (СЕПП) за
стопанската година 2011/2012, или 860 хил. лв.
Срокът на кредита съвпада със законовия срок за
изплащане на държавните субсидии за площ.
На 29 септември 2011г. „БНП Париба Суис”
финансира част от външнотърговски договор на „Агро
Тера Север” АД на обща стойност от 603 000 евро за
износ на пшеница по река Дунав.
На 20 октомври 2011г. е подписан договор за
целеви оборотен кредит за финансиране на
търговската дейност между „Агро Тера Север” АД и
„СИБанк” АД. Одобреното финансиране е с размер
350,000 евро и срок на погасяване до 20.03.2013.
На 7 ноември 2011г. „Ремусс” ООД, дъщерно
дружество на „Агро Тера Север” АД, получи от НСЗ
удостоверение за търговия със зърно.
На 12 декември 2011г. „БНП Париба Суис”
финансира част от сделка за износ на слънчоглед за
Турция на обща стойност 407 000 долара.
На 26 януари 2012г. е погасен целеви оборотен
кредит за финансиране на търговската дейност от
„Първа Инвестиционна Банка” АД в размер на
860,000 лв. На 20.02.2012г. кредитът е предоговорен
в размер на 260 000 лв. за срок до 31.12.2012г.
На 7 юни 2012г. е получено одобрение от „СИБанк”
АД на оборотен кредит в размер на 90% от
субсидиите за площ (СЕПП) за стопанската година
2012/2013. Очакваният размер на финансирането е
около 800 хил. През юни 2012г. предстои подписване
на договора за кредит и усвояване на стойността му.

Ръст

12.8%

* - показателите са на база на одитирани консолидирани
отчети.

Дейност: Земеделие – обработка на земеделски
земи, производство и продажба на земеделски
култури, търговия и износ на земеделски стоки.
Регион: Производствената дейност се развива в
Северозападна България. Търговската дейност се
развива основно в региона на Северозападна,
Северна Централна и Южна България.
Бизнес модел: Бизнес моделът на земеделско
производство на „Агро Тера Север” и „Ремусс“
предвижда встъпване в договорни отношения
предимно с едри земевладелци (каквито към
настоящия момент са и дружествата със специална
инвестиционна цел (АДСИЦ) за земеделски имоти).
По този начин се търси оперативна ефективност от
мащаба. Към момента „Агро Тера“ обработва общо
около 54 500 дка наета земеделска земя, като при
разрастване на дейността й, компанията може да
разшири обработваемата земя до 100 000 дка.
Поради концентрацията на земята в региона, е
постигната значителна оперативна ефективност.
Компанията произвежда около 20 000 мт продукция
(пшеница, царевица, рапица, слънчоглед и др)
годишно. „Агро Тера Север” е инвестирало около 4
млн. €, а дъщерното му дружество „Ремусс” около 1.4
млн. €, в модерни машини и оборудване, произведени
от водещи немски компании (FENDT, HORSCH, RABE,
HILLER и др.). От тях 0.8 млн. €, са предоставени от
ЕС под формата на безвъзмезден грант по ПРСР.
Бизнес моделът по отношение на търговската дейност
е
свързан
с
изграждането
на
дългосрочни
взаимоотношения в регионите, в които се развива
дейност със средно големи и крупни земеделски
производители обработващи от 5 до 70 000 декара
всеки. Основната част от износа на компанията се
реализира на речните пристанища Видин, Лом,
Козлодуй и Свищов и морските пристанища Варна и
Бургас. В рамките на периода 2009-2011 г. „Агро
Тера Север” реализира продажби от над 80 000 мт
земеделска продукция. Компанията реализира 60%
до 80% от продукцията си на пазарите на ЕС и
Турция. Основни търговски партньори на дружеството

са Glencore, Cargill, CHS Europe, Toepfer, Voest Alpine
(Austria), както и водещи мелници, заводи за био
дизел и фуражни заводи в България, Турция, Гърция
и Румъния.

Перспективи за развитие за периода 20122013г.
Земеделско производство
Очакванията на мениджмънта са за реколтиране на
около 17 000 мт собствена продукция или увеличение
с 3% спрямо реколта 2011. Въпреки очакваното
увеличение
на
общите
реколтирани
обеми
земеделска продукция очакванията са за по-слаби
резултати при жътвата на есенните култури.
Последното е свързана изцяло с неблагоприятните
метеорологични условия в регионите Враца и Видин
през есента и зимата на 2011г., което забави
развитието на пшеницата и рапицата и вероятно ще
доведе до снижаване на добивите в рамките на 2025% спрямо предходния земеделски сезон.

Първично публично предлагане на Гленкор
През май 2011г. се проведе едно от най-големите
глобални първични публични предлагания досега —
това на Glencore Internatonal Plc. На 19 май на
лондонската фондова борса са пласирани успешно
около
1.2
млрд.
акции.
Общата
пазарна
капитализация на компанията по цена на затваряне
от първия ден на условна търговия 19 май възлиза на
59.2 млрд. долара. На 25 май емисията от общо 6.9
млрд. акции е листната и на хонгконгската фондова
борса. Glencore е доставчик на стоки и сурови
материали, като в дейността си включва и търговия
със селскостопански продукти.
През май 2012г. беше отправено искане до ЕК за
прилагане
на
механизъм
за
обратно
начисляване на ДДС
Със свое решение, одобрено от МС на 11 април 2012,
правителството прие Искане за дерогация от
разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО
относно общата система на ДДС за прилагане на
механизъм за обратно начисляване при доставки на
зърнени и технически култури и семена от
рапица. Целта е да бъдат предотвратени данъчните
злоупотреби.
Мярката ще се прилага за доставки с място на
изпълнение на територията на страната, по които
получателят е регистрирано за целите на ЗДДС лице
в България, а доставчикът е данъчно задължено или
данъчно
незадължено
лице.
Получателят
по
доставката ще има право на приспадане на данъка
върху добавената стойност за стоките, при наличие
на законовите условия за това.
Въведеният механизъм може да има ефект върху лица
от други държави членки, само когато за същите
възникне задължение за регистрация по ДДС в
страната.
Изт.: http://www.government.bg/

Усилията на мениджмънта за новата стопанска
2012/2013г.
са
насочени
изключително
към
оптимизация на структурата на разходите и
подобряване на ефективността на земеделското
производство, посредством използването на нови
сортове семена и видове препарати и закупуването
на допълнителна земеделска техника позволяваща
по-ефективни и навременни обработки.

http://energyeffect-bg.com/
Създадена: 2006 г.
Основен капитал: 3 000 000 лв.
Акционерно участие на „АЕХ”: 100%
Изпълнителен директор: Благовест Ангелов

На 24 март е регистрирано „Адванс Енерджи 1”
ООД. Капиталът на новоучреденото дружество е
в размер на 1 000 лв., от които 400 лв. са
внесени от „Енерджи Ефект” ЕАД, а останалите
600 лв. от „Адванс Екуити Холдинг” АД. „Адванс
Енерджи 1” има за цел да изпълнява
обществени поръчки в областта на енергийната
ефективност.
На 16 май 2011 с УМБАЛ „Св. Георги” гр.
Пловдив беше сключен ЕСКО договор на
стойност 4.4 млн. лв. с разходите за обслужване
на инвестициите. Очаква се строителномонтажните дейности да приключат до края на
месец юли тази година.
На 19 август е сключен договор за сумата от 2
617 хил. лв. между „Адванс Енерджи 1” ООД
(възложител)
и
„Енерджи
Ефект”
ЕАД
(изпълнител). Чрез него се възлагат строителномонтажните
и
ремонтни
дейности
на
територията на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД в гр.
Пловдив.
Съгласно
договора
и
при
необходимост, „Енерджи Ефект” ЕАД ще може да
превъзлага част от дейностите на други
подизпълнители.
На 12 декември „Енерджи Ефект” сключи с
Министерството на здравеопазването договор за
строително-монтажни
работи.
Той
е
в
допълнение към извършваната реконструкция
на Националната референтна лаборатория по
туберкулоза. Очаква се обекта да бъде
завършен през юли 2012 г.
На 2 февруари 2012 дъщерното на „Адванс
Екуити Холдинг” АД дружество „Енерджи Ефект”
ЕАД
реализира
успешно
увеличение
на
капитала си от 300 хил. лв. на 3 млн. лв.
Капиталът
беше
увеличен
чрез
трансформирането на част от дългосрочния
заем, отпуснат на „Енерджи Ефект” от „Адванс
Екуити Холдинг”. С увеличението на капитала
се постигна подобряване на капиталовата
структура и оптимизиране на финансовите
разходи на дружеството. Това от своя страна ще
позволи по-ефективното усвояване на кредитен
ресурс от „Енерджи Ефект” ЕАД, необходим за
финансиране на разрастването на дейността му.

Дейност:
Енергийна
ефективност
–
комплексно изпълнение на мерки по енергийна
ефективност: енергийно обследване, препоръки
за
по-добро
използване
на
енергията,
реализиране на препоръчаните мерки.
Регион: София, Пловдив, Враца, Стара Загора,
Търговище, Силистра.
Дружеството е сертифицирано за извършване на
енергиен одит от държавната Агенция по
енергийна
ефективност.
То
притежава
необходимата
техника
за
специализирани
измервания и осъществяване на мерки по
саниране на жилищни и административни
сгради.
„Енерджи
Ефект”
притежава
и
сертификат EN ISO 9001:2000 за разработена и
внедрена интегрирана система за управление.
Компанията има изградена база за монтаж на
дограма.

От началото на 2012 компанията е сключила
договори за енергийно обследване на 3 балносанаториума, 1 общинска сграда и 3 детски
градини. Мениджърският екип на компанията
работи по сключването на договори за
енергийно обследване на още 4 сгради.
През 2012 „Енерджи Ефект“ очаква да изпълни
реконструкция на 7 църкви в района на Плевен
и Велико Търново. Изпълнението на строителномонтажните работи се очаква да стартира през
август месец, т.г. Очакваният приход от тези
дейности възлиза на около 1.4 млн. лв.
Към края на май 2012 г. „Енерджи Ефект“ ЕАД е
реализирало приход, надвишаващ прихода за
цялата 2011 г., а счетоводната печалба на
дружеството към май 2012 възлиза на 281 хил.
лв.

Финансови показатели
Нетни приходи от
продажби

31.05.2012

31.12.2011

1 368 хил. лв.

1 338 хил. лв.

Общо активи

4 266 хил. лв.

3 891 хил. лв.

Собствен капитал

3 000 хил. лв.

300 хил. лв.

281 хил. лв.

-643 хил. лв.

Нетен финансов резултат
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ВАЖНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2011 г. :

 „Енерджи Инвест” ЕАД реализира продажба на
ВяЕЦ „Видно – 2.4 MW” за 1.43 млн. лв., което
представлява 1.57х на инвестираните в обекта
собствени средства и дава 12% вътрешна норма на
възвръщаемост на собствените средства за
периода на инвестицията (01.2006 – 06.2011 г.).
 „Енерджи Инвест” ЕАД сключи Предварителен
договор за присъединяване на проекта за ВяЕЦ
„Гурково – 42.5 MW” с „НЕК” ЕАД. Във връзка с
влизането в сила на новия Закон за енергията от
възобновяеми източници (ЗЕВИ) в началото на
м.май 2011 г. и произтичащите от него
задължения за всички инвеститори с валидни
Предварителни договори за присъединяване,
„Енерджи Инвест” ЕАД учреди банкови гаранции в
полза на „НЕК” ЕАД (по проекта за ВяЕЦ „Гурково –
42.5 MW”) в размер на 2.15 млн.лв., и в полза на
„Е.ОН България Мрежи” АД (по проекта за ВяЕЦ
„Дъбрава”) в размер на 100 хил.лв. Голямата
банкова гаранция е обезпечена частично с
паричен депозит и с втора поред ипотека на
фотоволтаичен парк „Пауново-1”, собственост на
дъщерното на „Енерджи Инвест” ЕАД дружество
„ИнтерСол” АД, а малката банкова гаранция е
обезпечена изцяло с паричен депозит.
 Проектът за ФтЕЦ „Дъбене – 3 MWр”, разработван
от „Проджект Истейт” ЕООД, достигна фаза
одобрен и влязъл в сила Подробен устройствен
план. На тази фаза той е в готовност за
кандидатстване за сключване на Предварителен
договор за присъединяване към съответния
мрежов оператор („ЕВН България” АД). Съгласно
разпоредбите на новия ЗЕВИ, на 1 юли 2012 г.
ДКЕВР трябва да обяви свободни капацитети по
региони и отвори процедура за кандидатстване на
нови проекти за присъединяване.

Новини от сектора
Нов закон, регламентиращ отношенията в
сектора
на
възобновяемите
енергийни
източници бе приет от Народното събрание и
влезе в сила на 03.05.2011 г. Законът за
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
замени действащият до този момент Закон за
възобновяемите и алтернативни енергийни
източници и биогоривата (ЗВАЕИБ).
ЗЕВИ внася нови изисквания към инвеститорите, развиващи проекти за електроцентрали от възобновяеми енергийни източници, които могат да се третират като ограничителни. Такива изисквания са заплащането
на аванс по цената на присъединяване на
етапа на сключване на Предварителен договор
за присъединяване, както и намаляването на
срока на продължителност на Предварителния
договор за присъединяване от 2 години на 1
година.
Съгласно ЗЕВИ, всички проекти, които към
момента на влизане на закона в сила нямат
сключен Предварителен договор за присъединяване ще трябва да кандидатстват по нов
ред за сключването на такъв. Новият ред
включва подаване на искане до Държавната
комисия за електрическо и водно регулиране
(ДКЕВР), след като тя публикува всяка година
наличния свободен капацитет в разпределителните и преносната мрежи по региони.
В положителен аспект, ЗЕВИ недвусмислено
регламентира
константна
преференциална
цена
за
изкупуването
на
енергия
от
въведените в експлоатация ВЕИ-централи за
определен за-дължителен период от време: 12
год. за ВяЕЦ и 20 год. за ФтЕЦ.

„Енерджи Инвест” ЕАД
– консолидирани финансови показатели

Финансови показатели
Нетни приходи от продажби
Общо активи
Нетен финансов резултат
Възвръщаемост на активите
Брутен марж (GPM)

2011

2010

932 хил. лв.
10 450 хил. лв.
1 175 хил. лв.

1 272 хил. лв.
11 766 хил. лв.
229 хил. лв.

11.24%

1.95%

58.58%

50.63%

ВяЕЦ „Гурково” /прототип/

ВАЖНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ 2012 г. :



„Енерджи Инвест” ЕАД приключи в срок с
довършителните работи по развитието на проекта
за ВяЕЦ „Гурково – 42.5 MW”. В края на м.март и
началото на м.април 2012 г. бяха получени
необходимите Разрешения за строеж на обекта (за
ветрогенераторите,
кабелните
линии
и
подстанцията към парка). Своевременно, и преди
крайната дата, произтичаща от ЗЕВИ – 03.05.2012
г., беше подадено Искане за сключване на
окончателен договор за присъединяване към
мрежата на „НЕК” ЕАД.

ФтЕЦ „Пауново -1”

/02. 2012 г./

Към момента дружеството е в очакване
сключването на окончателен договор за
присъединяване на ВяЕЦ „Гурково”.


„Енерджи Инвест” ЕАД проведе активни
консултации с „Е.ОН България Мрежи” АД по
повод значителното закъснение по сключването
на договор за присъединяване на проекта за ВяЕЦ
„Дъбрава – 4 MW” към електроразпределителната
мрежа на „Е.ОН”. В консултациите участваха още
ДКЕВР, в качеството на медиатор, и „НЕК” ЕАД, в
качеството на съгласуващ присъединяването.
В резултат на консултациите „НЕК” ЕАД съгласува
присъединяването на ВяЕЦ „Дъбрава” с
коригирана мощност – от 4 MW на 3 MW, при
същия начин на присъединяване (оптимален за
проекта към най-близкия електропровод на
„Е.ОН”, с отвеждане на електричеството към найблизката подстанция на „НЕК” ЕАД).
Към момента дружеството е в очакване
сключването на окончателен договор за
присъединяване на ВяЕЦ „Дъбрава – 3 MW”.

Фаза
Проект

Тип ВЕИ

Планирана
мощност

В процес на
развитие

Изграден (Работещ)

Продаден

ВяЕЦ "Видно - 1"

Вятър

2.4 MW

-

√

√

ВяЕЦ "Видно - 2"

Вятър

4 MW

√

-

-

ВяЕЦ "Дъбрава"

Вятър

3 MW

√

-

-

ВЕП "Гурково"

Вятър

42.5 MW

√

-

-

ФтЕЦ "Пауново - 1"

Слънце

1 MWp

-

√

-

ФтЕЦ "Пауново - 2"

Слънце

3.5 MWp

√

-

-

ФтЕЦ "Дъбене"

Слънце

3.0 MWp

√

-

-

Дейност: Информационни и комуникационни
технологии – електронни плащания, базирани на
мобилната
телекомуникация,
доставка
на
удостоверителни услуги.
Регион: България.

http://www.sepbulgaria.com/
Създадена: 2003 г.
Основен капитал: 10 000 000 лв.
Акционерно участие на „АЕХ”: 87%
Изпълнителен директор: Венцеслав Петров

ВАЖНИ СЪБИТИЯ
На 13.01.2011 общото събрание на акционерите на
„СЕП България” АД взема решение за издаване на
емисия корпоративни неконвертируеми облигации.
Облигационният
заем,
сключен
успешно
на
20.01.2011 г., е със следните параметри:
Размер на облигационния заем: 1 000 000 €;

„СЕП България” АД е оператор на национална
мрежа за електронни услуги. През ноември 2007 г.
дружеството получава лиценз от Българска народна
банка (БНБ) за системен оператор на платежна
система за извършване на разплащания чрез
мобилни
телефони.
Платформата
на
„СЕП
България” АД е включена в системния ден на RINGS
от декември 2008 г. като паричните преводи, които
минават през нея се обработват 2 пъти дневно. От
2008г. дружеството е също акредитиран от КРС
доставчик на удостоверителни услуги.

На 10 февруари 2012 „СЕП Сървис” АД издава
първа
емисия
корпоративни
неконвертируеми
облигации. Заемът е със следните параметри:
Размер на облигационния заем: 1 500 000 €;
Лихвен процент: 9% (actual/actual);
Падеж на емисията: 10.02.2013 г.

Лихвен процент: 9% (actual/actual);
Падеж на емисията: 20.01.2012 г.
На 13 юни 2011 е регистрирано „СЕП Сървис”
ЕАД. Стартовият капитал на дружеството е 250 хил.
лв. и е изцяло внесен от „Адванс Екуити Холдинг”
АД Дружеството е създадено с цел допълване на
дейността на оператора на платежна система „СЕП
България” АД.
На 27 юни 2011 е сключен договор за предоставяне
на заем между „СЕП Сървис” ЕАД, в качеството на
заемодател, и „СЕП България” АД, в качеството на
заемател. Заемът се отпуска под формата на кредитна
линия със следните параметри:
максимален размер: до 250 000 лв.;
Годишен лихвен процент: 7 %, платими на
тримесечие;
Падеж: 27.03.2012 г.
На 7 септември 2011 „СЕП България” АД издава
втора
емисия
корпоративни
неконвертируеми
облигации. Заемът е със следните параметри:
Размер на облигационния заем: 500 000 €;
Лихвен процент: 9% (actual/actual);
Падеж на емисията: 07.09.2012 г.
На 17 септември 2011 е увеличен капитала на
„СЕП Сървис” ЕАД на 750 хил. лв. Акциите се
записват изцяло от „Адванс Екуити Холдинг” АД,
Увеличението е вписано на 29.09.2011 г.
Финансови показатели
Нетни приходи от
продажби
Общо активи
Разходи за амортизация
Нетен финансов резултат

2011

2010

92 хил. лв.

311 хил. лв.

8 820 хил.
лв.

10 020 хил.
лв.

1 285 хил. лв.

353 хил. лв.

-2 870 хил.
лв.

-1 373хил.
лв.

Дейност: Информационни и комуникационни
технологии – Доставка на интернет чрез локални
мрежи до крайни потребители.

http://www.speedy-net.bg/
Създадена: 2004 г.
Основен капитал: 208 336 лв.
Акционерно участие на „АЕХ”: 50%
Изпълнителен директор: Страхил Иванов

Регион: София.
„Спиди
Нет”
е
лицензиран
доставчик
на
високоскоростен интернет през локални мрежи (Local
Area
Network)
на
територията
на
гр.София.
Компанията има над 10 000 абоната и е сред първите
десет LAN-доставчици в столицата. Към момента
„Спиди Нет” покрива 46 жилищни квартала в София
и има изградена собствена опорна оптична мрежа
(Metropolitan Area Network) с дължина от над 100 км.,
както и директна свързаност с всички големи
доставчици на интернет в България.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ
На 7 януари „Спиди Нет” АД сключи анекс към
договора за овърдрафт в размер на 195 583. лв. с
„Банка ДСК” ЕАД. Кредитът е при лихвен процент 1мес. SOFIBOR + 5.5% с продължаване на срока до
07.01.2012 г. 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.
На 1 февруари се сключи договор за лизинг за
декодиращи устройства (STB) с „Овергаз Капитал” АД
на стойност 18 625 лв. През Март 2011 г. „Спиди
Нет” сключи още три договора за лизинг за
техническо оборудване със същото дружество на
обща стойност 72 628 лв.
През годината в компанията беше извършена
оптимизация на разходите с цел повишаване на
конкурентоспособността. През 2012 г. „Спиди Нет”
ще акцентира на развитието на бизнес отношенията
си
със
своите
партньори,
както
и
на
преструктуриране на мрежите си, разширение на
франчайзинговата дейност и активен маркетинг с цел
постигане на ръст на обслужваните клиенти. Освен
това се планира предоговаряне на условията по
оставащите лизинги и кредити.
През 2011 приходите на компанията отчетоха спад
поради спад на цените на услугите, в резултат на
засилената конкуренция от страна на големите
оператори „Близу”, „Мтел”, „Булсатком” и „Виваком”,
които провеждат агресивна ценова политика, наред с
кроссубсидиране на интернет услугите си. Друг
фактор, допринесъл за спада в приходите, е загубата
на два франчайзера.
За да балансира паричните си постъпления, през
2011 г. „Спиди Нет” АД проведе политика по
намаляване на разходите си. Отчетени бяха
оптимизации на месечна база по отношение на
административните разходи и на разходите за

интернет и пренос на данни. Централният офис на
компанията беше преместен в ново помещение, което
допринесе за допълнителен спад в разходите на
месечна база. Бяха предоговорени договорите за
наем на офиси и оптични точки. През 2011 е отчетен
спад и във фирмените задължения към доставчици в
размер на 150 000 лв. До края на 2012 г. компанията
ще погаси голяма част от лизинговите си задължения,
в резултат на което ще бъде освободен допълнителен
паричен поток.
През 2011 компанията отчита силен ръст при
предоставянето на MAN услуги. Към момента сред
компаниите, които ползват тази услуга от „Спиди
Нет” са „Нетера”, „Глобул”, „Макс телеком”, „Близу”,
„Новател”,
„Комнет”,
„Пауърнет”,
„Пантел”
и
„Булгартел”. Мениджмънтът счита, че тенденцията ще
продължи поради 2 причини:
•
Дружеството разполага с
добре управлявана мрежа;

много

голяма

и

•
Поради оптимизацията на процесите „Спиди
Нет” има възможност да работи качествено на ниски
цени.
Паричните потоци на фирмата са стабилни. Към
момента се работи по рефинансиране на част от
лизинговите договори при по-добри условия и към
удължаване
срока
на
оборотния
кредит
на
дружеството. Беше намалени и лихвения процент по
част от лизинговите договори.
Финансови показатели
Нетни приходи от
продажби
Общо активи
Нетен финансов резултат

2011*

2010

1 694 хил. лв.

2 155 хил. лв.

6 857 хил.
лв.

6 803 хил. лв.

-231 хил. лв.

-228 хил. лв.

* - показателите за 2011 г. са съставени на база на
неодитирани отчети.

