МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

на

„Адванс Екуити Холдинг” АД

към 30 септември 2019 г.

(на индивидуална база)
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I.
Важни събития за „Адванс Екуити Холдинг” АД, настъпили през
периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.
На 30.01.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към
31.12.2018 г.;
На 14.02.2019 г. членовете на Съвета на директорите на „Адванс Екуити
Холдинг“ АД са провели заседание, на което е обсъдено решението на Общото
събрание на акционерите (ОСА) на дружеството от 03.07.2015 г. за ликвидацията
на дружеството. Заявено е намерението на ръководството на „Адванс Екуити
Холдинг“ АД да предприеме необходимите действия за изпълнение на това
решение, като започване на датата на изтичане на срока на съществуване на
дружеството, процедура за ликвидация, както и прекратяване на търговската му
дейност, в срока, определен от ОСА. Във връзка с достоверното представяне на
стойностите на инвестициите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД в дъщерни
дружества, както и стойността на вземанията от свързани лица, по смисъла на
§1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК към 31.12.2018 г.,
ръководството на дружеството възложи на лицензиран оценител „Хелъни Ко“
ООД, ЕИК 131404796, представлявано заедно и поотделно от управителите
Елена Георгиева Кузова, Георги Воленов Кузов и Евгения Воленова Гачева,
вписано в публичния регистър на Камарата на независимите оценители,
притежаващо оценителска правоспособност за извършване на оценки на
недвижими имоти, финансови активи и финансови институции, да извърши
оценка на инвестициите в дъщерните дружества, както и на вземанията на
„Адванс Екуити Холдинг“ АД от свързани лица. От гледна точка на
обстоятелствата, в които се намира дружеството ръководството му е приело, че
база, различна от действащо предприятие е най-подходяща за изготвяне на
Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г., като
избраната база за изготвяне на индивидуалния финансов отчет ще доведе до
вярно и честно представяне, по най-подходящ и надежден начин, на
финансовата информация на Дружеството към 31 декември 2018 г.
На 27.02.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен финансов отчет на консолидирана база
за IV-то тримесечие на 2018 г.
На 01.04.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността заверен от регистриран одитор годишен
индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.
На 23.04.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към
31.03.2019 г.
На 30.04.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността заверен от регистриран одитор консолидиран
годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
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На 20.05.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на Редовно годишно общо
събрание на акционерите за 28.06.2019 г. със следното съдържание:
Съветьт на директорите (СД) на „Адванс Екуити Холдинг"АД, дружество,
регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
175028954, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев"
№57, (Дружеството) на основание чл. 223, ал. 1, предложение първо от
Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите
(OCA) на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на
глас, което ще се проведе на 28 юни 2019 г. (двадесет и осми юни две хиляди и
деветнадесета година) в гр. София, район „Лозенец", ул. „Златовръх" № 1, ет. 4,
от 14:00 ч., а при липса на кворум независимо от присъстващия капитал - на 15
юли 2019 г. (петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година) при следния
дневен ред и проекти за решения:
Точка 1: Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на
Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема Доклада на Съвета на директорите за
дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов
отчет за 2018 г.
Точка 2: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания
индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема Доклада на регистрирания одитор върху
одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Точка 3: Приемане на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет
за 2018 г. и вземане на решение относно нетният финансовия резултат за 2018
г.
Проект за решение: OCA приема одитирания индивидуален Годишен
финансов отчет за 2018 г. и приема направеното предложение от СД нетният
финансов резултат за 2018 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към
„Непокрити загуби".
Точка 4: Приемане на Консолидирания Доклад на Съвета на директорите
за дейността на Дружеството към одитирания консолидиран Годишен финансов
отчет за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема Консолидирания Доклад на Съвета на
директорите за дейността на Дружеството към одитирания консолидиран
Годишен финансов отчет за 2018 г.
Точка 5: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания
консолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.

3

Проект за решение: OCA приема Доклада на регистрирания одитор върху
одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Точка 6: Приемане на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет
за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема одитирания консолидиран Годишен
финансов отчет за 2018 г.
Точка 7: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов
отчет за 2019 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството
Проект за решение: OCA избира предложеното от Съвета на директорите
по препоръка на Одитния комитет на Дружеството специализирано одиторско
предприятие „Грант Торнтон" ООД (България) с Per. № 032 за одитор по
заверката на индивидуалния и консолидирания Годишни финансови отчети на
Дружеството за 2019 г.
Точка 8: Приемане на доклад на Съвета на директорите по политиката за
възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема доклад на Съвета на директорите по
политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2018 г.
Точка 9: Приемане на „Политика за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг" АД", приета с решение на СД
на Дружеството от 17.08.2018 г. в съответствие с изискванията на Наредба № 48
на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
Проект за решение: OCA приема „Политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг" АД", приета с
решение на СД на Дружеството от 17.08.2018 г. в съответствие с изискванията
на Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към
възнагражденията.
Точка 10: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2018 г.
Проект за решение: OCA освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през2018г.
Точка 11: Приемане доклада на Одитния комитет на Дружеството за
дейността му през 2018 г.
Проект за решение: OCA приема доклада на Одитния комитет на
Дружеството за дейността му през 2018 г.
Точка 12: Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през2018г.
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Проект за решение: OCA приема Отчета на Директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Точка 13: Избор на Одитен комитет на Дружеството
Проект за решение: На основание чл.107 от Закона за независимия
финансов одит OCA приема решение Одитният комитет на Дружеството да
продължи да изпълнява функциите си и през 2019 г. в същия състав и със същия
мандат и статут.
Точка 14: Освобождаване на Кристина Красин Койчева като член на
Съвета на директорите на Дружеството
Проект за решение: OCA освобождава Кристина Красин Койчева като член
на Съвета на директорите на Дружеството.
Точка 15: Избор на нов член на Съвета на директорите
Проект за решение: OCA избира Борислав Витанов Петков за нов член на
Съвета на директорите.
Точка 16: Определяне на размер на възнаграждението на новия член на
Съвета на директорите
Проект за решение: OCA определя възнаграждение на новия член на СД в
размер на 1000 лева.
Точка 17: Определяне на мандат на новоизбрания член на Съвета на
Директорите
Проект за решение: OCA определя мандат на новоизбрания член на Съвета
на Директорите до 6 февруари 2020 г.
СД

Точка 18: Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на

Проект за решение: OCA определя гаранцията на новоизбрания член на СД
да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.
На 30.05.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към
31.03.2019 г.
На 28.06.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността Протокол от проведено редовно годишно общо
събрание на акционерите проведено на 28.06.2019 г.
На 05.07.2019 г., на КФН и БФБ, новоизбраният член на Съвета на
директорите – г-н Борислав Витанов е представил декларация по чл. 114б, ал. 1
от ЗППЦК. Тази декларация е представена и пред останалите членове на
управителния орган на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания.
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На 08.07.2019 г. на КФН, новоизбраният член на Съвета на директорите
– г-н Борислав Витанов е представил удостоверение от „Банка Пиреос България“
АД, че трикратният размер на брутното му възнаграждение, определено от
общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2019 г., представляващ
гаранция за управлението му е блокиран в полза на „Адванс Екуити Холдинг“
АД.
На 25.07.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към
30.06.2019 г.
На 29.08.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към
30.06.2019 г.
II.
Влияние на важните събития за „Адванс Екуити Холдинг” АД,
настъпили към 30.09.2019 г. върху резултатите във финансовия отчет.
За периода 01.01 – 30.09.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД отчита на
индивидуална база отрицателен нетен финансов резултат в размер на (168) хил.
лв., спрямо реализирана за същия период на 2018 г. нетна печалба от 2 009 хил.
лв.
Към 30.09.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД не отчита нетни приходи от
продажби, в сравнение с регистрираните за същия период на 2018 г. нетни
приходи от продажби на стойност 3 858 хил. лв.
Вследствие на извършена към 31.12.2018 г. обезценка на инвестициите в
дъщерните дружества, както и на вземанията на „Адванс Екуити Холдинг“ АД от
свързани лица на база изготвена оценка от лицензиран оценител, общата сума
на активите на дружеството към 30.09.2019 г. намалява спрямо същия период на
2018 г. със 77,71% и достига до 9 653 хил. лв.
Вследствие на извършена към 31.12.2018 г. обезценка на инвестициите в
дъщерните дружества, както и на вземанията на „Адванс Екуити Холдинг“ АД от
свързани лица на база изготвена оценка от лицензиран оценител, стойността на
собствения капитал на дружеството намалява с 96,23% спрямо същия период на
2018 г. и достига 1 317 хил. лв.
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Финансови показатели на дружеството към 30.09.2019 г.
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ:

30.9.2019

30.9.2018

Коефициент на обща ликвидност

0,07

4,38

Коефициент на бърза ликвидност

0,07

4,38

Коефициент на абсолютна ликвидност

0,004

0,35

Коефициент на незабавна ликвидност

0,004

0,35

Показатели за ликвидност
4,50

4,38

4,00

4,38

3,50
3,00
2,50

2,00
1,50
1,00
0,50

0,07

0,07

0,004

0,00

0,35

0,004

0,35

Коефициент на Коефициент на Коефициент на Коефициент на
обща
бърза
абсолютна
незабавна
ликвидност
ликвидност
ликвидност
ликвидност
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ: 30.9.2019
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ: 30.9.2018

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

30.9.2019

30.9.2018

Рентабилност на Основния Капитал

-0,005

0,056

Рентабилност на Собствения Капитал (ROE)

-0,128

0,058

Рентабилност на Активите (ROA)

-0,017

0,046

Показатели за рентабилност
0,100

0,058

0,056

0,046

0,050
0,000
-0,050

-0,005

-0,017

-0,100
-0,150

-0,128

-0,200

Рентабилност на
Основния Капитал

Рентабилност на
Собствения Капитал
(ROE)

Рентабилност на
Активите (ROA)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ: 30.9.2019

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ: 30.9.2018

Таблица 3
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ:

30.9.2019

30.9.2018

Коефициент на задлъжнялост

6,33

0,24

Дълг / Активи

0,86

0,19

Коефициент на финансова автономност

0,16

4,15
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Показатели за задлъжнялост
7,00
6,00
5,00

6,33

4,00

4,15

3,00
2,00

0,86

1,00

0,24

0,00

Коефициент на
задлъжнялост

0,19

Дълг / Активи

0,16

Коефициент на
финансова
автономност

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ: 30.9.2019

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ: 30.9.2018

Таблица 4
30.9.2019

30.9.2018

EBITDA

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

-381

1 250

EBIT

-385

1 248

Финансови показатели
1 500
1 300

1 250

1 248

1 100
900
700
500

EBITDA

300

EBIT

100
-100

-381

-385

-300
-500

30.9.2019

30.9.2018

III.
Основни рискове и несигурности, пред които е изправен
Емитентът през останалата част от финансовата година.
СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ
Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която
Дружеството функционира, поради което те не могат да бъдат управлявани и
контролирани от мениджмънта на компанията. Систематични рискове са:
политическият риск, макроикономическият риск, инфлационният риск,
валутният риск, лихвеният риск, данъчният риск.
Вид риск

Описание

ПОЛИТИЧЕСКИ
РИСК

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от
внезапна
промяна
в
неговата
политика,
от
възникване
на
вътрешнополитически
сътресения
и
неблагоприятни
промени
в
европейското и/или националното законодателство, в резултат на което
средата, в която оперират местните стопански субекти да се промени
негативно, a инвеститорите да понесат загуби.
Политическите рискове за България в международен план са свързани с
поетите ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в
страната в качеството й на равноправен член на ЕС, повишаване на
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социалната стабилност ограничаване на неефективните разходи, от една
страна, както и със силната дестабилизация на страните от Близкия изток,
зачестяващите заплахи от терористични атентати в Европа, бежански вълни
и нестабилност на ключови страни в непосредствена близост до България.
България, както и другите държави – членки на ЕС от региона, продължава
да бъде сериозно засегната от общоевропейския проблем с интензивния
бежански поток от Близкия изток.
Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните
законодателни промени и в частност тези, касаещи стопанския и
инвестиционния климат в страната.
ОБЩ
МАКРОИКОНОМ
ИЧЕСКИ РИСК

По данни на Националния статистически институт през септември 2019 г.
общият показател на бизнес климата запазва равнището си от предходния
месец. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството,
търговията на дребно и сектора на услугите, като единствено в
промишлеността се отчита понижение.
Бизнес климат – общо

Източник: НСИ

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 2.1 пункта
в резултат на влошените очаквания на промишлените предприемачи за
бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.
Анкетата
регистрира
известно
намаление
на
осигуреността
на
производството с поръчки, което е съпроводено и с понижени очаквания за
дейността през следващите три месеца. Несигурната икономическа среда и
недостигът на работна сила продължават да бъдат основните проблеми за
развитието на бизнеса, посочени съответно от 33.5 и 32.0% от
предприятията. Относно продажните цени в промишлеността мениджърите
не предвиждат промяна през следващите три месеца.
По данни на Националния статистически институт през септември
съставният показател „бизнес климат в строителството“ се увеличава с 0.8
пункта, което се дължи на подобрените оценки на строителните
предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.
Същевременно обаче очакванията им както за бизнес състоянието на
предприятията през следващите шест месеца, така и за строителната
активност през следващите три месеца са по-резервирани. Основните
фактори, затрудняващи бизнеса, остават свързани с недостига на работна
сила, конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда, като
през последния месец се наблюдава засилване на неблагоприятното им
влияние.
По данни на Националния статистически институт съставният показател
„бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 1.8 пункта в резултат на
оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес
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състоянието на предприятията. Прогнозите им за обема на продажбите и
поръчките към доставчиците (както от вътрешния, така и от външния пазар)
през следващите три месеца също се подобряват. Конкуренцията в бранша
продължава да е най-сериозният проблем, затрудняващ развитието на
бизнеса, следван от недостатъчното търсене и несигурната икономическа
среда. Търговците на дребно очакват продажните цени да останат без
промяна през следващите три месеца.
По данни на Националния статистически институт през септември
съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с
1.7 пункта, което се дължи главно на подобрените оценки на мениджърите
за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче
мненията им за настоящото и очакваното търсене на услуги са порезервирани.
Най-сериозните
затруднения
за
дейността
остават
конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостигът на
работна сила, като през последния месец се отчита засилване на
негативното им въздействие. По отношение на продажните цени в сектора
на услугите мениджърите не предвиждат увеличение през следващите три
месеца.
Икономическата оценка на Управителния съвет на Европейската Централна
Банка към 12 септември 2019 г. отчита, че през второто тримесечие на 2019
г. реалният БВП на еврозоната нарасна на тримесечна база с 0,2% след
растеж с 0,4% през предходното тримесечие. Постъпващите икономически
данни и информация от проучванията продължават да сочат умерен, но
положителен растеж през третото тримесечие на годината. Забавянето на
растежа отразява главно все така слабата динамика на международната
търговия в среда на дълготрайна несигурност в световен мащаб, което
оказва неблагоприятно влияние най-вече върху сектора на преработващата
промишленост в еврозоната. Същевременно секторите на услугите и
строителството показаха устойчивост, а подемът в еврозоната е подкрепян
също и от благоприятните условия на финансиране, по-нататъшното
увеличаване на заетостта и нарастващите заплати, умерено стимулиращата
фискална позиция на еврозоната и текущия – макар и малко по-бавен –
растеж на икономическата активност в световен план.
Според макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ от септември
2019 г. се предвижда БВП в реално изражение да нарасне на годишна база
с 1,1% през 2019 г., с 1,2% през 2020 г. и с 1,4% през 2021 г. В сравнение
с макроикономическите прогнози на експертите от Евросистемата от юни
2019 г. прогнозата за растежа на реалния БВП е ревизирана надолу за 2019
г. и 2020 г. Рисковете относно растежа в еврозоната остават свързани с
надценяване на прогнозата. Те произтичат главно от дълготрайната
несигурност, свързана с геополитически фактори, от нарастващата заплаха
от протекционизъм и от уязвими места в икономиките с нововъзникващи
пазари.
ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в
лихвените нива, установени от финансовите институции на Република
България.
На своето заседание по въпросите на паричната политика на 12 септември
2019 г. Управителният съвет на ЕЦБ, въз основа на задълбочена оценка на
перспективите за развитието на икономиката и инфлацията в еврозоната и
вземайки предвид последните макроикономически прогнози, прие редица
решения по паричната политика в изпълнение на своята цел за ценова
стабилност. Информацията, постъпила след последното заседание на
Управителния съвет, сочи по-дълготрайно забавяне на икономиката на
еврозоната, все така преобладаващи рискове за надценяване на прогнозите
и потиснат натиск за повишаване на инфлацията. Това е отразено в
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септемврийските прогнози на експертите, които сочат по-нататъшно
понижаване на очакванията за инфлацията. Същевременно стабилното
увеличаване на заетостта и нарастването на заплатите продължават да
допринасят за устойчивостта на икономиката на еврозоната. На този общ
фон Управителният съвет обяви широкообхватен пакет от мерки по
паричната политика, за да противостои на продължителното неизпълнение
на целта за инфлацията.
ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
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Основен лихвен процент 01.01.2019 - 30.09.2019

*Източник:БНБ

ИНФЛАЦИОНЕН
РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при
което парите се обезценят и съществува вероятност от понасяне на загуба
от домакинствата и фирмите.
По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за
януари 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация
е 0.5%. Годишната инфлация за януари 2019 г. спрямо януари 2018 г. е
3.0%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2018 - януари
2019 г. спрямо периода февруари 2017 - януари 2018 г. е 2.9%.
По предварителни данни на НСИ хармонизираният индекс на
потребителските цени за януари 2019 г. спрямо декември 2018 г. е 100.0%,
т.е. месечната инфлация е 0.0%. Годишната инфлация за януари 2019 г.
спрямо януари 2018 г. е 2.2%. Средногодишната инфлация за периода
февруари 2018 - януари 2019 г. спрямо периода февруари 2017 - януари
2018 г. е 2.7%.
Индексът на потребителските цени за февруари 2019 г. спрямо януари
2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото
на годината (февруари 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.1%, а
годишната инфлация за февруари 2019г. спрямо февруари 2018 г. е 3.2%.
Средногодишната инфлация за периода март 2018 - февруари 2019 г.
спрямо периода март 2017 - февруари 2018 г. е 3.0%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2019 г.
спрямо януари 2019 г. е 100.3%, т.е. месечната инфлация е 0.3%.
Инфлацията от началото на годината (февруари 2019 г. спрямо декември
2018 г.) е 0.5%, а годишната инфлация за февруари 2019 г. спрямо
февруари 2018 г. е 2.4%. Средногодишната инфлация за периода март 2018
- февруари 2019 г. спрямо периода март 2017 - февруари 2018 г. е 2.8%.
Индексът на потребителските цени за март 2019 г. спрямо февруари 2019 г.
е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на
годината (март 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.2%, а годишната
инфлация за март 2019 г. спрямо март 2018 г. е 3.6%. Средногодишната
инфлация за периода април 2018 - март 2019 г. спрямо периода април 2017
- март 2018 г. е 3.1%.
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Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2019 г. спрямо
февруари 2019 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията
от началото на годината (март 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 0.7%, а
годишната инфлация за март 2019 г. спрямо март 2018 г. е 2.8%.
Средногодишната инфлация за периода април 2018 - март 2019 г. спрямо
периода април 2017 - март 2018 г. е 2.9%.
Индексът на потребителските цени за април 2019 г. спрямо март 2019 г. е
100.5%, т.е. месечната инфлация е 0.5%. Инфлацията от началото на
годината (април 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.7%, а годишната
инфлация за април 2019 г. спрямо април 2018 г. е 3.7%. Средногодишната
инфлация за периода май 2018 - април 2019 г. спрямо периода май 2017 април 2018 г. е 3.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за април 2019 г. спрямо
март 2019 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Инфлацията от
началото на годината (април 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.3%, а
годишната инфлация за април 2019 г. спрямо април 2018 г. е 3.1%.
Средногодишната инфлация за периода май 2018 - април 2019 г. спрямо
периода май 2017 - април 2018 г. е 3.0%.
Индексът на потребителските цени за май 2019 г. спрямо април 2019 г. е
100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на
годината (май 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.8%, а годишната
инфлация за май 2019 г. спрямо май 2018 г. е 3.5%. Средногодишната
инфлация за периода юни 2018 - май 2019 г. спрямо периода юни 2017 май 2018 г. е 3.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за май 2019 г. спрямо
април 2019 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от
началото на годината (май 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.5%, а
годишната инфлация за май 2019 г. спрямо май 2018 г. е 2.9%.
Средногодишната инфлация за периода юни 2018 - май 2019 г. спрямо
периода юни 2017 - май 2018 г. е 3.0%.
Индексът на потребителските цени за юни 2019 г. спрямо май 2019 г. е
99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Инфлацията от началото на
годината (юни 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.2%, а годишната
инфлация за юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. е 2.8%. Средногодишната
инфлация за периода юли 2018 - юни 2019 г. спрямо периода юли 2017 юни 2018 г. е 3.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за юни 2019 г. спрямо
май 2019 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от
началото на годината (юни 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.5%, а
годишната инфлация за юни 2019 г. спрямо юни 2018 г. е 2.3%.
Средногодишната инфлация за периода юли 2018 - юни 2019 г. спрямо
периода юли 2017 - юни 2018 г. е 3.0%.
Индексът на потребителските цени за юли 2019 г. спрямо юни 2019 г. е
100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. Инфлацията от началото на
годината (юли 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.0%, а годишната
инфлация за юли 2019 г. спрямо юли 2018 г. е 2.9%. Средногодишната
инфлация за периода август 2018 - юли 2019 г. спрямо периода август 2017
- юли 2018 г. е 3.3%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за юли 2019 г. спрямо
юни 2019 г. е 101.3%, т.е. месечната инфлация е 1.3%. Инфлацията от
началото на годината (юли 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.8%, а
годишната инфлация за юли 2019 г. спрямо юли 2018 г. е 2.6%.
Средногодишната инфлация за периода август 2018 - юли 2019 г. спрямо
периода август 2017 - юли 2018 г. е 2.9%.
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Индексът на потребителските цени за август 2019 г. спрямо юли 2019 г. е
100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на
годината (август 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.1%, а годишната
инфлация за август 2019 г. спрямо август 2018 г. е 2.9%. Средногодишната
инфлация за периода септември 2018 - август 2019 г. спрямо периода
септември 2017 - август 2018 г. е 3.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за август 2019 г. спрямо
юли 2019 г. е 100.2%, т.е. месечната инфлация е 0.2%. Инфлацията от
началото на годината (август 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 3.0%, а
годишната инфлация за август 2019 г. спрямо август 2018 г. е 2.5%.
Средногодишната инфлация за периода септември 2018 - август 2019 г.
спрямо периода септември 2017 - август 2018 г. е 2.8%.
Индексът на потребителските цени за септември 2019 г. спрямо август 2019
г. е 99.7%, т.е. месечната инфлация е минус 0.3%. Инфлацията от началото
на годината (септември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 1.7%, а
годишната инфлация за септември 2019 г. спрямо септември 2018 г. е 2.3%.
Средногодишната инфлация за периода октомври 2018 - септември 2019 г.
спрямо периода октомври 2017 - септември 2018 г. е 3.1%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за септември 2019 г.
спрямо август 2019г. е 98.8%, т.е. месечната инфлация е минус 1.2%.
Инфлацията от началото на годината (септември 2019 г. спрямо декември
2018 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за септември 2019 г. спрямо
септември 2018 г. е 1.6%. Средногодишната инфлация за периода октомври
2018 - септември 2019 г. спрямо периода октомври 2017 - септември 2018
г. е 2.6%.
ИНФЛАЦИЯ
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ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от
изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е
вероятността от евентуална промяна на валутния режим на страната
(валутен борд), което би довело или до обезценяване на лева или до
поскъпване на лева спрямо чуждестранните валути.
Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове,
плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото.
Тъй като съгласно действащото законодателство в страната българският лев
е фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската
народна банка е длъжна да подържа ниво на българските левове в
обръщение, равно на валутните резерви на банката, рискът от
обезценяване на лева спрямо европейската валута е минимален и се състои
във евентуално предсрочно премахване на валутния борд в страната. На
този етап това изглежда малко вероятно, тъй като очакванията са валутният
борд да бъде отменен при приемането на еврото в България за официална
платежна единица.
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Теоретично, валутният риск би могъл да се повиши, когато България се
присъедини към втория етап на Европейския Валутен Механизъм (ЕRМ II).
Това е режим, в който страната трябва да поддържа валутния курс спрямо
еврото в границите на +/-15% спрямо централен паритет. На практика,
всички държави, които понастоящем са в този механизъм (Дания, Естония,
Кипър, Литва, Латвия, Малта), са свидетели на колебания, които са
съществено по-малки от позволените ±15%.
Фиксираният курс на лева към еврото не елиминира за българската валута
риска от неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите
основни валути (щатски долар, британски паунд, швейцарски франк) на
международните финансови пазари, но към настоящия момент дружеството
не счита, че такъв риск би бил съществен по отношение на дейността му.
Дружеството може да бъдат засегнато от валутния риск в зависимост от вида
на валутата на паричните постъпления и от вида на валутата на
потенциалните заеми на дружеството.
Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и
безусловни задължения, изискващи плащане(ия) на главница и/или лихва
от дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на нерезиденти от
резидентите на дадена икономика. Високият брутен външен дълг е
предпоставка за потенциални проблеми с изплащането на задълженията,
особено когато съществува значителен валутен риск.
По предварителни данни на БНБ от 27.09.2019 г. брутният външен дълг в
края на юли 2019 г. е 34 195.3 млн. евро (57.8% от БВП2 ), което е с 1 039.4
млн. евро (3.1%) повече в сравнение с края на 2018 г. (33 155.9 млн. евро,
60.1% от БВП). Дългът намалява с 259.9 млн. евро (0.8%) спрямо юли 2018
г. (34 455.2 млн. евро, 62.4% от БВП). В края на юли 2019 г. дългосрочните
задължения са 25 771.1 млн. евро (75.4% от брутния дълг, 43.6% от БВП),
като нарастват с 654 млн. евро (2.6%) спрямо края на 2018 г. (25 117.2
млн. евро, 75.8% от дълга, 45.5% от БВП). Дългосрочният дълг намалява с
592.2 млн. евро (2.2%) спрямо юли 2018 г. (26 363.3 млн. евро, 47.8% от
БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 8 424.2 млн. евро (24.6% от
брутния дълг, 14.2% от БВП) и нарастват с 385.4 млн. евро (4.8%) спрямо
края на 2018 г. (8 038.7 млн. евро, 24.2% от дълга, 14.6% от БВП).
Краткосрочният външен дълг нараства с 332.3 млн. евро (4.1%) спрямо юли
2018 г. (8 091.9 млн. евро, 14.7% от БВП).
ДАНЪЧЕН РИСК

От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е
запазването на текущия данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното
законодателство, което е от пряко значение за дейността на Дружеството,
няма да бъде изменено в посока, която да доведе до значителни
непредвидени разходи и съответно да се отрази неблагоприятно на
неговата печалба. Системата на данъчно облагане в България все още се
развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна
практика.
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НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ
„Адванс Екуити Холдинг” АД не е изправен пред непосредствени рискове
извън обичайните за дейността му на финансов инвеститор в частни компании.
Дружеството е страна, в качеството му на поръчител, съдлъжник или солидарен
длъжник по следните договори:
сключени договори за овърдрафти от дъщерното дружество „Агро Тера
Север” ЕАД с „Обединена Българска Банка” АД;
сключен договор за банков инвестиционен кредит от дъщерното
дружество „Агро Тера Север“ ЕАД с „Уникредит Булбанк“ АД;
сключени договори за инвестиционен кредит и овърдрафти
дъщерното дружество „Ремусс“ ООД от „Обединена Българска Банка“ АД;

на

сключени лизингови договори от дъщерните дружества „Агро Тера
Север” ЕАД и „Ремусс” ООД с „Дойче Лизинг България” ЕАД;
сключен на 27.07.2018 г. от дъщерното дружество „Агро Тера Север“
ЕАД договор за банков кредит-овърдрафт с „Обединена Българска Банка“ АД с
максимален размер на кредита - 600 хил. лева, който е обезпечен с особен залог
в полза на банката върху вземанията на дружеството във вид на субсидии,
произтичащи от подадено в ДФ „Земеделие“ заявление за подпомагане за
кампания 2018 г. Годишният лихвен процент по кредита е в размер на
Референтен лихвен процент на ОББ плюс 2.3 пункта надбавка, но не по-малко
от 2.3% годишно. Съдлъжник по кредита е „Адванс Екуити Холдинг“ АД. Срокът
за погасяване на кредита е 30.06.2019 г., като към датата на този доклад,
кредитът е погасен изцяло;
сключен на 27.07.2018 г. от дъщерното дружество „Ремусс“ ООД анекс
към Договор за банков кредит №1276/17.08.2015 г. с „Обединена Българска
Банка“ АД, по който съдлъжник е и „Адванс Екуити Холдинг“ АД. С този анекс
годишният лихвен процент е намален, като е равен на референтния лихвен
процент на ОББ плюс 2.5 пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2.5%
годишно;
сключен на 27.07.2018 г. от дъщерното дружество „Ремусс“ ООД анекс
към Договор за банков кредит-овърдрафт №1277/17.08.2015 г. с „Обединена
Българска Банка“ АД, по който съдлъжник е и „Адванс Екуити Холдинг“ АД. С
този анекс крайният срок за издължаване на кредита е удължен до 20.02.2020
г. и годишният лихвен процент е намален, като е равен на референтния лихвен
процент на ОББ плюс 2.5 пункта надбавка годишно, но не по-малко от 2.5%
годишно;
сключен на 10.08.2018 г. от дъщерното дружество „Агро Тера Север“
ЕАД договор с „Обединена Българска Банка“ АД за банков кредит-овърдрафт с
максимален размер 1 975 хил. лева, който е обезпечен с ипотеки и особени
залози върху ДМА на дружеството, както и върху такива на дъщерното на
„Адванс Екуити Холдинг“ АД дружество „Ремусс“ ООД. Годишният лихвен процент
по кредита е в размер на Референтен лихвен процент на ОББ плюс 2.5 пункта
надбавка, но не по-малко от 2.5%. Съдлъжници по кредита са „Адванс Екуити
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Холдинг“ АД, както и дъщерните му дружества „Ремусс“ ООД и „Агро Тера Трейд“
ЕООД. Целта на кредита е рефинансиране на текущи задължения на дружеството
по Договор за овърдрафт №1099/22.01.2013 г., Договор за банков кредит
Европодкрепа – Овърдрафт №MS11-00085/20.10.2011 г., както и за покупка на
материали свързани с основната дейност на дружеството;
сключен на 10.08.2018 г. договор за банков кредит-овърдрафт с
„Обединена Българска Банка“ АД от „Ремусс“ ООД с максимален размер 1 000
хил. лева, който е обезпечен с ипотеки и особени залози върху ДМА на
дружеството, както и върху такива на дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг“ АД
дружество „Агро Тера Север“ ЕАД. Годишният лихвен процент по кредита е в
размер на Референтен лихвен процент на ОББ плюс 2.5 пункта надбавка, но не
по-малко от 2.5%. Съдлъжници по кредита са „Адванс Екуити Холдинг“ АД, както
и дъщерните му дружества „Агро Тера Север“ ЕАД и „Агро Тера Трейд“ ЕООД.
Целта на кредита е рефинансиране на текущи задължения на дъщерното на
„Адванс Екуити Холдинг“ АД дружество „Агро Тера Север“ ЕАД по Договор за
овърдрафт №1099/22.01.2013 г., Договор за банков кредит Европодкрепа –
Овърдрафт №MS11-00085/20.10.2011 г., както и за покупка на материали
свързани с основната дейност на дружеството;
- сключен на 26.03.2019 г. договор за банков револвиращ кредит, обезпечен
с вземания на дружеството за земеделски субсидии за кампания 2019 г. Страни
по договора са „Агро Тера Север“ ЕАД и „Уникредит Булбанк“ АД. Максималният
размер на кредита е 600 000 лв., срокът за погасяване е до 30.06.2020 г., а
цената на кредитния ресурс е равна на сбора от променлив лихвен индекс на
банката плюс надбавка в размер на 2.2%, но не по-малко от 2.3% годишно.
Съдлъжник по кредита е „Ремусс“ ООД. „Адванс Екуити Холдинг“ АД не е
съдлъжник по кредитния договор;
- сключен на 03.04.2019 г. анекс към договор за банков кредит №36/2018г.
между „Адванс Енерджи 1“ ЕООД и „УниКредит Булбанк“ АД, с който се
удължават срока за усвояване на кредитния ресурс до 12.06.2020 г., както и
срока за погасяване до 12.06.2021 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е солидарен
длъжник по договора за кредит;
- сключен на 07.05.2019 г. анекс към договор за банков кредит – овърдрафт
№18F -000627/10.08.2018 г. между дъщерното дружество „Агро Тера Север“ АД
и „Обединена Българска Банка“ АД, с който се револвира предоставената като
кредит от банката сума до 20.02.2020 г., като същевременно максималният лимит
се намалява на 1 275 000 лева. Съдлъжник по кредита е „Адванс Екуити Холдинг“
АД;
- сключен на 07.05.2019 г. анекс към договор за банков кредит-овърдрафт
№18F-000628/10.08.2018 г. между дъщерното дружество „Ремусс“ ООД и
„Обединена Българска Банка“ АД. С анекса се револвира предоставената като
кредит от банката в полза на „Ремусс“ ООД сума до 20.02.2020 г., като
максималният лимит се намалява на 680 000 лева. Съдлъжник по кредита е
„Адванс Екуити Холдинг“ АД;
- сключен на 03.06.2019 г. договор за многоцелева револвираща кредитна
линия от „Адванс Енерджи 1“ ЕООД с „УниКредит Булбанк“ АД при следните
условия: сума до 2.1 млн. лева, срок за усвояване до 15.06.2020 г. с възможност
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за удължаване при определени условия, срок за погасяване до 15.06.2021 г.,
цена на финансирането - сбора от приложимия към съответния период на
олихвяването променлив лихвен индекс на банката и надбавка в размер на 3.4%,
но не по-малко от 3.5% годишно. Солидарни длъжници по договора са
дъщерните дружества „Енерджи Ефект“ ЕАД, „Агро Тера Север“ ЕАД и „Ремусс“
ООД. По описания договор в полза на банката са учредени следните
обезпечения: особени залози и ипотека върху дълготрайни материални активи,
собственост на трите дружества, солидарни длъжници.
По отношение на всички описани сделки, сключени от дъщерните дружества
на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, както и съдлъжниците по тях, са налице
изключенията, предвидени в чл. 114, ал. 10, т. 2 от ЗППЦК, предвид
обстоятелството, че в отношенията на дружествата с банките не участват
заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК.
„Адванс Екуити Холдинг“ АД има задължения към свързаното лице
„Карол Финанс“ ЕООД, по договор за отпуснат заем, чийто размер е посочен в
т.IV от този доклад.
„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.
IV.

Информация за сключени големи сделки между свързани лица

Във връзка с решението на ОСА от 03.07.2015 г., с което срокът на
съществуване на дружеството е определен до 06.02.2020 г., както и с оглед
достоверно представяне на стойностите на вземанията на „Адванс Екуити
Холдинг“ АД от свързани лица, по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК, на
18.02.2019 г., ръководството на публичното дружество възложи на лицензиран
оценител „Хелъни Ко“ ООД, ЕИК 131404796, представлявано заедно и поотделно
от управителите Елена Георгиева Кузова, Георги Воленов Кузов и Евгения
Воленова Гачева, вписано в публичния регистър на Камарата на независимите
оценители, притежаващо оценителска правоспособност за извършване на
оценки на недвижими имоти, финансови активи и финансови институции, да
извърши оценка на вземанията на „Адванс Екуити Холдинг“ АД от свързани лица,
по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК. В тази връзка, салдата по отпуснатите
заеми към 31.12.2018 г. са представени съгласно извършената оценка.
През периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г. движението по отпуснатите от
„Адванс Екуити Холдинг” АД заеми към дъщерните му предприятия е, както
следва:
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Таблица 5
Отпуснати заеми (в лева)
Предприятие
Дъщерни:

Салдо към
30.09.2019 г.

Нето отпуснати
през периода

Салдо към
31.12.2018 г.

4 193 100

-220 900

4 414 000

„Агро Тера Север” ЕАД

1 139 900

-215 100

1 355 000

„Адванс Енерджи 1” ЕООД

707 000

0

707 000

„Енерджи Ефект” ЕАД

615 000

-51 000

666 000

30 700

20 700

10 000

1 332 500

-207 500

1 540 000

368 000

232 000

136 000

„Енерджи Инвест” ЕАД
„Ремусс” ООД
„СЕП България” АД

Приходите от лихви по отпуснатите заеми са в размер на 217 хил. лв. за
периода 01.01 – 30.09.2019 г. и се увеличават с 4,83% спрямо същия период на
предходната финансова година. Приходите от лихви са формирани от следните
компоненти:
Таблица 6
Лихви по заеми на дъщерните
дружества, от които:

лева

Общо:

216 518

„Агро Тера Север” ЕАД

55 042

„Адванс Енерджи 1” ЕООД

30 100

„Енерджи Ефект” ЕАД

32 919

„Енерджи Инвест” ЕАД

612

„Ремусс” ООД

52 496

„СЕП България” АД

43 835

Други

1 514

През периода 01.01 – 30.09.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД не е
получавало депозити от дъщерните му предприятия.
„Адванс Екуити Холдинг” АД има задължения към свързаното лице „Карол
Финанс” ЕООД по договор за отпуснат заем, чиято главница към 30.09.2019 г.
възлиза на 5 765 148,95 лв.
Дата:
30.10.2019 г.

Petar
Dimitrov
Петър Керезов, Kerezov

Digitally signed by Petar Dimitrov
Kerezov
DN: c=BG, l=Sofia, o=Advance
Equity Holding,
2.5.4.97=NTRBG-175028954,
sn=Kerezov, givenName=Petar,
serialNumber=PNOBG-7407050084
, cn=Petar Dimitrov Kerezov,
email=adveq@karoll.bg
Date: 2019.10.30 12:01:14 +02'00'

Изпълнителен директор на
„Адванс Екуити Холдинг” АД
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

от

„Адванс Екуити Холдинг” АД

Съгласно Чл. 33, Ал. 1, Т. 7 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

към 30 септември 2019 г.

(на индивидуална база)
1

1. Информация за промени в счетоводната политика на Емитента:
През периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г. не са извършвани промени в
счетоводната политика на „Адванс Екуити Холдинг” АД.
2. Информация за настъпили промени в икономическата група на
Емитента:
През периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г. не е настъпила промяна в
икономическата група на Емитента.
3. Информация за резултатите от организационните промени в
икономическата група на Емитента:
През
периода
01.01.2019
–
30.09.2019 г.
не
са
организационни промени в икономическата група на Емитента.

извършвани

През периода 01.01.2019 - 30.09.2019 г. в икономическата група на
емитента:

не е започнало производство по преобразуване;

не е отдавано под наем имущество на дружеството;

няма преустановени дейности.
По отношение не извършени непарични (апортни) вноски в дружества от
икономическата група на „Адванс Екуити Холдинг“ АД към 30.09.2019 г са налице
следните обстоятелства:
По отношение на дъщерното дружество „Система за електронни
плащания/СЕП България“ АД
С протокол от заседание на Съвета на директорите на „Адванс Екуити
Холдинг“ АД, проведено на 12.09.2019 г. е взето решение за започване на
процедура пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията по чл. 72,
ал. 2 от Търговския закон относно извършване на непарична вноска в капитала
на „Система за електронни плащания България (СЕП България)“ АД, ЕИК
131107204, в което дружество, „Адванс Екуити Холдинг“ АД притежава 87% от
капитала му. Решението за започване на процедурата по извършване на
непаричната вноска в капитала на дружеството е взето, след съобразяване на
обстоятелството, че на 27.05.2008 г. между „Адванс Екуити Холдинг“ АД като
заемодател и „Система за електронни плащания България (СЕП България)“ АД
като заемател, е сключен договор за заем под формата на кредитна линия за
сумата от 3 500 000 лв., чийто лимит с последващи анекси е увеличен до сумата
от 7 743 718.47 лв. Към датата на вземане на решението от членовете на СД на
дружеството е отчетено, че заемателят –„Система за електронни плащания
България (СЕП България)“ АД е усвоил по силата на договора сума в размер на
7 953 018.47 лв., ведно с начислената и неплатена лихва съгласно условията на
Договора за заем и анексите към него, която към 12.09.2019 г. възлиза на
561 900.94 лв. Начислената и неплатена от заемателя лихва не е предмет на
непаричната вноска. На заседанието от 12.09.2019 г., СД на „Адванс Екуити
Холдинг“ АД е взел решение срещу извършването на непаричната вноска,
дружеството да запише акции от увеличението на капитала на „Система за
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електронни плащания България (СЕП България)“ АД, в случай, че са налице
условията на чл. 194, ал. 4 от ТЗ, а именно валидно взето решение от общото
събрание на акционерите на дружеството за отпадане на правото на останалите
акционери да придобият част от новите акции, съответстваща на дела им преди
увеличението на капитала на дружеството. С решението си, членовете на СД на
„Адванс Екуити Холдинг“ АД са възложили на изпълнителния директор на
дружеството в двумесечен срок от провеждане на заседанието на СД, да
предприеме необходимите действия по заявяване на изискуемите документи
пред Търговския регистър, с оглед изпълнение на процедурата по назначаване
на вещи лица.
На заседанието на СД, проведено на 12.09.2019 г., след отчитане на
изискванията на чл. 114, ал. 1 и следващите от ЗППЦК, членовете на СД са
упълномощили изпълнителния директор на „Адванс Екуити Холдинг“ АД да
предприеме всички правни и фактически действия по реализиране на сделката
от увеличение на капитала на „Система за електронни плащания България (СЕП
България)“ АД само след вземане на предварително овластително решение за
това от страна на общото събрание на акционерите на публичното дружество.
Във връзка с взетото решение, с искане за назначаване на вещи лица от
14.10.2019 г., подадено в ТР към Агенцията по вписванията, със заявление,
входящ номер 20191014172213 е постановен Акт за назначаване на вещи лица
№20191014172213/15.10.2019 г. С цитирания акт са назначени три вещи лица,
както следва:
Веселина Цвяткова Борисова, вписана в регистъра на Камарата на
независимите оценители в България, притежаваща правоспособност за оценка
на „Търговски предприятия и вземания“, Сертификат 500100691, служебен
адрес: гр. София п.к. 1303, ул. „Опълченска“, телефон: 02/9508160 и мобилен:
0888147396, 0897976579;
Елка Русева Жекова, вписана в регистъра на Камарата на
независимите оценители в България, притежаваща правоспособност за оценка
на „Търговски предприятия и вземания“, Сертификат 500100587, служебен
адрес: гр. София, п.к. 1836, ж.к. „Левски“, зона Г, телефон: 02/946-78-04,
мобилен: 088708686 и
Ангел Харизанов Ковачев -вписан в регистъра на Камарата на
независимите оценители в България, притежаващ правоспособност за оценка на
„Финансови активи и финансови институции“, Сертификат 600100008, служебен
адрес: гр. София п.к. 1618, ж.к. „Павлово“, ул. „Вихрен“ № 17, телефон:
02/4810404, мобилен: 0886389262.
С акта за назначаване на посочените вещи лица е възложена задача да
изготвят заключение на непарична вноска в капитала на „Система за електронни
плащания/СЕП България“ АД с вносител – акционерът „Адванс Екуити Холдинг“
АД, която е в размер на 7 953 018.47 лв. (седем милиона деветстотин петдесет и
три хиляди и осемнадесет лева и четиридесет и седем стотинки) по Договор за
заем от 27.05.2008 г. между „Адванс Екуити Холдинг” АД – заемодател и „Система
за електронни плащания България (СЕП България)“ АД – заемополучател.
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По отношение на дъщерното дружество „Енерджи Инвест“ ЕАД
С протокол от заседание на Съвета на директорите на „Адванс Екуити
Холдинг“ АД, проведено на 26.09.2019 г. е взето решение за започване на
процедура пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията по чл. 72,
ал. 2 от Търговския закон относно извършване на непарична вноска в капитала
на „Енерджи Инвест“ ЕАД, ЕИК 175059241, в което публичното дружество е
едноличен собственик на капитала му. Решението за започване на процедурата
по извършване на непаричната вноска в капитала на дружеството е взето, след
съобразяване на обстоятелството, че на 22.08.2006 г. между „Адванс Екуити
Холдинг“ АД като заемодател и „Енерджи Инвест“ ЕАД като заемател е сключен
договор за заем под формата на кредитна линия за сумата от 1 200 000 лева,
чийто лимит с последващи анекси е увеличен до сумата от 7 200 000 лева. Към
датата на провеждане на заседанието на СД, задължението на дъщерното
дружество „Енерджи Инвест“ ЕАД възлиза на 34 215 лв. главница, като
начислената дължима лихва възлиза на 33 196.66 лв. Начислената и неплатена
от заемателя лихва, не е предмет на непаричната вноска. С решението си,
членовете на СД на „Адванс Екуити Холдинг“ АД са възложили на изпълнителния
директор на дружеството в двумесечен срок от провеждане на заседанието на
СД, да предприеме необходимите действия по заявяване на изискуемите
документи пред Търговския регистър, с оглед изпълнение на процедурата по
назначаване на вещи лица.
На заседанието на СД, проведено на 26.09.2019 г., след отчитане на
изискванията на чл. 114, ал. 1 и следващите от ЗППЦК, членовете на СД са
упълномощили изпълнителния директор на „Адванс Екуити Холдинг“ АД да
предприеме всички правни и фактически действия по реализиране на сделката
по увеличение на капитала на „Енерджи Инвест“ ЕАД само след съобразяване с
изискванията на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, относно вземане на предварително
овластително решение за това от страна на общото събрание на акционерите на
публичното дружество.
Във връзка с взетото решение, с искане за назначаване на вещи лица от
18.10.2019 г., подадено в ТР към Агенцията по вписванията, със заявление,
входящ номер 20191018145343 е постановен Акт за назначаване на вещи лица
№20191018145343/21.10.2019 г. С цитирания акт са назначени три вещи лица,
както следва:
- Васил Тодоров Ненов, вписан в регистъра на Камарата на независимите
оценители в България, притежаващ правоспособност за оценка на „Търговски
предприятия и вземания, Недвижими имоти“, Сертификати 500100648 ( от
30.12.2010 г.), и 100101963 ( от 30.12.2010 г.), адрес: гр. София, п.к. 1618, ж.к.
„Бъкстон“, мобилни телефони: 0878613331 и 0894340898;
- Георги Христов Недялков, вписан в регистъра на Камарата на
независимите оценители в България, притежаващ правоспособност за оценка на
„Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения“,
Сертификати 500100036 ( от 14.12.2009 г.) , 100100092 (от 14.12.2009 г.) ,
300100052 (от 14.12.2009 г.), адрес: София 1680, ж.к. „Борово“, ул. „Борово“,
мобилен телефон: 0887788257; и
- Донка Димитрова Петрова - вписана в регистъра на Камарата на
независимите оценители в България, притежаваща правоспособност за оценка
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на „Права на интелектуалната и индустриалната собственост, „Търговски
предприятия и вземания“, притежаваща Сертификат 400100141 (от 25.01.2017
г.) и сертификат 500100527 (от 14.12.2009 г.), адрес: София 1680, ж.к. Борово,
ул. Солун, телефон: 02/4810404, мобилен: 0886389262.
С акта за назначаване на посочените длъжностни лица е възложена задача
да направят оценка на непарична вноска (апорт) на паричното вземане на
„Адванс Екуити Холдинг” АД от „Енерджи Инвест” ЕАД в размер на 34 215 лв.
(тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет лева) по Договор за заем от
22.08.2006 г., сключен между „Адванс Екуити Холдинг” АД – заемодател и
„Енерджи Инвест“ ЕАД – заемополучател, ведно с всички анекси към него.
4. Публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова
година:
„Адванс Екуити Холдинг” АД не е публикувало прогнози за финансовите си
резултати на индивидуална база за финансовата 2019 г., включително за
отчетния период.
5. 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 към
30.09.2019 г., лицата с над 5 на сто от гласовете на Общото събрание на
акционерите (ОСА) на Дружеството са:
Наименование на акционер
„Карол Инвестмънт" ЕАД
Yarkon Associate LLC
„Карол Финанс“ ЕООД
„Карол“ АД
Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори”
„Интерсервиз Узунови” АД
Други
ОБЩО права на глас:

Брой права
на глас
6 162 500
1 940 098
1 921 700
1 815 562
1 796 200
1 797 500
20 512 032
35 945 592

% от
права на
глас
17,14%
5,40%
5,35%
5,05%
5,00%
5,00%
57,06%
100,00%

Едноличен собственик на капитала на дружеството „Карол Инвестмънт“ ЕAД е
„Карол Финанс“ ЕООД, притежавано еднолично от г-н Станимир Каролев. Като
мажоритарен акционер в „Карол“ АД – г-н Станимир Маринов Каролев, чрез
участието си в капитала на други две дружества – УД „Карол Капитал
Мениджмънт” ЕАД и „НетТелКом” ЕООД, притежава към 30.09.2019 г. непряко
общо 11 286 845 броя права на глас, представляващи 31,40% от капитала на
Дружеството, съответно 31,40% от правата на глас.
Избраният на проведено на 28.06.2019 г. редовно общо събрание на
акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД нов член на Съвета на директорите
на дружеството - г-н Борислав Витанов Петков е съдружник, притежаващ 34%
от собствеността на Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори”, което
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към 30.09.2019 г. притежава пряко 1 796 200 броя, представляващи 5% от
правата на глас в общото събрание на публичното дружество.
6. Данни за акции на Емитента, притежавани от членове на неговите
управителни и контролни органи:
Членовете на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг” АД не
притежават акции от капитала на дружеството.
7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания в размер на наймалко 10 на сто от собствения капитал на Емитента или на дружество от
неговата икономическа група:
7.1. Информация за
висящи съдебни, административни или
арбитражни производства спрямо дружества от групата на
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД
7.1.1. „СПИДИ НЕТ“ АД (в несъстоятелност)
„Адванс Екуити Холдинг“ АД е акционер, притежаващ 82.3% от капитала
на „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност), с инвестиция в размер на 5 895 хил. лв.
С Решение №2013 по дело №3549 по описа за 2015 г. на Софийски градски
съд (СГС) от 17.10.2016 г., дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество
„Спиди Нет” АД ЕИК:175319625 е обявено за неплатежоспособно и спрямо него
е открито производство по несъстоятелност по иск на „Тюрк Телеком
Интернешънъл БГ” ЕООД за 24 хил.лв. С Решение №2086 от 29.11.2016 г., СГС
обяви в несъстоятелност „Спиди Нет” АД (в несъстоятелност). Решението е
обжалвано от длъжника пред Софийски апелативен съд по отношение
определянето на първоначалната дата на неплатежоспособността – 06.04.2014 г.
„Адванс Екуити Холдинг“ АД предяви в срок вземането си от „Спиди Нет”
АД в пълния му размер, а именно – главница по инвестиционен заем в размер на
926.6 хил. лв. и начислени, но необслужени лихви по него в размер на 179.6
хил. лв., или общо 1 106.2 хил. лв.
По инициатива на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, с решение №301 от
10.02.2017 г. Софийски градски съд (СГС) възобнови спряното производство по
несъстоятелност на „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност), като правомощията на
органите на управление на дружеството са прекратени и е дадено начало на
процеса по осребряване на имуществото му. На 20.11.2017 г. е назначен
постоянен синдик на „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност), а на 25 юни 2018 г. е
проведено събрание на кредиторите.
На 20.04.2017 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД оспори по надлежния ред
размера на приетото от временния синдик вземане от „Спиди Нет“ АД (в
несъстоятелност). С Определение №5460/19.09.2017 г., съдът остави без
уважение възражението на „Адванс Екуити Холдинг“ АД и одобри окончателните
списъци на приетите и неприетите вземания на кредиторите на „Спиди Нет“ АД
(в несъстоятелност). Във връзка с отхвърленото възражение от страна на съда,
на 04.10.2017 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД предяви установителен иск по реда
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на чл. 694, ал. 2, т. 1 от Търговския закон за признаване на претендираното
вземане от страна на дружеството срещу „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност) в
пълен размер. По делото като страна е привлечен постоянният синдик на
дружеството в несъстоятелност и е изслушана и приета съдебно-счетоводната
експертиза. На проведено на 10.04.2019 г. съдебно заседание съдът даде ход по
същество и обяви делото за решаване. С Решение №822/30.04.2019 г. търговско
отделение на СГС отхвърли като неоснователен предявения от „Адванс Екуити
Холдинг“ АД по реда на чл. 694, ал. 2, т. 1 от ТЗ установителен иск за
претендираната от дружеството разлика над приетото в производството по
несъстоятелност
вземане
на
дружеството
срещу
„Спиди
Нет“
(в
несъстоятелност). На 27.05.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е обжалвало
упоменатото решение.
С Определение №2442 от 03.05.2019 г. на СГС, ТО, VI-1 състав, е спряно
производството по т.д. №3549/2015 г. на СГС, ТО, VI-1 състав. Производството
е спряно на основание чл. 632, ал. 5, във връзка с ал. 1 от ТЗ, а именно поради
липса на налично имущество на длъжника, което да покрие разноските в
производството по несъстоятелност. С цитираното определение, съдът указва на
кредиторите на „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност) и на длъжника, че ако в
едногодишен срок от вписването на определението в търговския регистър при
Агенцията по вписванията не поискат възобновяване на производството, същото
ще бъде прекратено, а търговецът заличен.
Освен основен акционер в „Спиди Нет“ АД, публичното дружество „Адванс
Екуити Холдинг“ АД е и кредитор на това дружество със заем в размер на 926.6
хил. лв. и начислени, но необслужени лихви по него в размер на 179.6 хил. лв.
7.1.2. „ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ“ ЕАД
Дружество „Енерджи Ефект“ ЕАД, което е дъщерно дружество на „Адванс
Екуити Холдинг“ АД, в качеството си на съдружник в консорциум, избран за
изпълнител по договор за „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски
надзор за подобряване на производствено-техническата база на „Градски
Транспорт“ ЕАД – Варна“ по проект на Община Варна „Интегриран градски
транспорт на Варна“, предяви частична искова претенция в размер на 1 000 хил.
лв. пред Варненски окръжен съд срещу възложителя по договора за неизплатени
в срок дължими суми. По предявения иск пред Окръжен съд Варна е образувано
търговско дело №324/2017 г., по което са допуснати до изслушване няколко
съдебно-счетоводни и съдебно-технически експертизи, с цел установяване
наличието
на
надлежно
изпълнени
строително-монтажни
работи
и
осчетоводяване на претендираните вземания. На проведено на 24.10.2018 г.
съдебно заседание делото е обявено за решаване. С решение от 26.11.2018 г.
Варненски окръжен съд е приел, че консорциумът ДЗЗД „Енерджи Ефект Супервайзер“ е изпълнил, а „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна“ е приел и дължи
заплащане на всички видове строително – монтажни и доставни работи по
издадени, осчетоводени при ищеца и ответника и неплатени две фактури:
№16/22.07.2016 г. и №20/01.10.2016 г. Наред с това, обаче съдът е уважил и
направено от насрещната страна възражение за прихващане с неустойка за
забава поради неспазване от страна на изпълнителя на крайния срок за
завършването на обекта и е отхвърлил частично предявените искове поради
7

прихващане. Съдът е отхвърлил само частичната претенция за 100 хил. лв. по
фактура №21/22.12.2016 г., като неоснователна. „Енерджи Ефект“ ЕАД е
обжалвало изцяло постановеното решение на Варненски окръжен съд пред
Апелативен съд Варна, като оспорва отхвърлянето на една от частично
предявените от него претенции и уважаване на възражението за прихващане на
ответника от страна на първоинстанционния съд. Насрещната страна по делото
„Градски транспорт“ ЕАД – Варна също обжалва поставеното решение. На
проведеното на 07.05.2019 г. заседание по
въззивното обжалване пред
Апелативен съд Варна не бяха представени нови доказателства, като и двете
страни изложиха и защитиха тезите си по въззивните жалби. На същото
заседание делото беше обявено за решаване.
С Решение №141 от 07.06.2019 г. на Апелативен съд - Варна е отменено
решение №908 от 26.11.2018 г. по т.д. 324/2017 г. по описа на Окръжен съд
Варна, в частта с която са отхвърлени исковете, предявени от „Енерджи Ефект“
ЕАД и „Супервайзер“ ЕООД, ЕИК 113061239, като съдружници в ДЗЗД „Енерджи
Ефект-Супервайзер“ срещу „Градски Транспорт“ ЕАД, гр. Варна. С цитираното
решение Апелативен съд - Варна е осъдил „Градски Транспорт“ ЕАД, гр. Варна,
да заплати на „Енерджи Ефект“ ЕАД и „Супервайзер“ ЕООД като съдружници в
ДЗЗД Енерджи Ефект-Супервайзер, сумата от 400 000 лева, предявена като
частична претенция от общ размер 1 906 212,97 лв., представляващи
възнаграждение по сключен договор и издадена фактура №16/22.07.2016 г.,
ведно със законната лихва от датата на предявяване на исковата молба 16.03.2017 г. до окончателното изплащане, както и сумата от 500 000 лв.,
предявена като частична претенция от общ размер 1 277 473.57 лв.,
представляващи възнаграждение по сключен договор и издадена фактура
№20/01.10.2016 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на
исковата молба - 16.03.2017 г. до окончателното изплащане.
С решение №141 от 07.06.2019 г. на Апелативен съд Варна е потвърдено
решение №908 от 26.11.2018 г., в частта, с която е отхвърлен искът, предявен
от „Енерджи Ефект“ ЕАД и „Супервайзер“ ЕООД, като съдружници в ДЗЗД
„Енерджи Ефект- Супервайзер“ срещу „Градски Транспорт“ ЕАД за заплащане на
сумата от 100 000 лв., предявена като частична претенция от общ размер
538 077.90 лв. по издадена фактура №21/22.12.2016 г.
„Градски Транспорт“ ЕАД е осъден да заплати на „Енерджи Ефект“ ЕАД
сумата от 112 950 лв., представляваща направените пред двете инстанции
разноски, държавни такси, възнаграждения за вещи лица и адвокатски
възнаграждения.
На 17.09.2019 г. Енерджи Ефект ЕАД, като съдружник в ДЗЗД „Енерджи
Ефект - Супервайзер“ предяви пред Окръжен Съд Варна две искови претенции
за осъждане на „Градски Транспорт“ ЕАД – Варна за заплащане на остатъка от
дължимите суми по договор за „Инженеринг - проектиране, строителство и
авторски надзор за подобряване на производствено-техническата база на
„Градски Транспорт“ ЕАД – Варна“ по проект на Община Варна „Интегриран
градски транспорт на Варна“, заедно с дължимите върху същите суми мораторни
и законни лихви, общо в размер на 2 527 383,24 лева, както и за мораторни
лихви върху присъдените по търговско дело №324/2017 г. суми в размер на 39
694,44 лева.
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7.1.3 АДВАНС ЕНЕРДЖИ 1“ ЕООД
Дъщерното дружество „Адванс Енерджи 1“ ЕООД е страна по следните
дела:

На 16.02.2018 г., въз основа на изпълнително дело №71/2018, образувано
от „Търговска банка Д“ АД при ЧСИ Никола Попов, рег. №847 на КЧСИ, с район
на действие Софийски градски съд, дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг“ АД
дружество „Адванс Енерджи 1“ ЕООД (до 26.02.2019 г. – „Адванс Енерджи 1“
ООД), придоби чрез договор за цесия, вземането на „Търговска Банка Д“ АД от
„Градски Транспорт“ ЕАД за 483 645 лв., по което солидарно задължени
дружества са дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг“ АД дружество „Енерджи
Ефект“ ЕАД и „Адванс Екуити Холдинг“ АД. Въз основа на придобиването,
„Адванс Енерджи 1“ ЕООД, встъпи в правата на взискател по изпълнително дело
срещу длъжника „Градски транспорт” ЕАД, срещу когото се насочват
изпълнителните действия.
„Адванс Енерджи 1“ ЕООД е взискател по други две изпълнителни дела,
както следва:
- изпълнителното дело №640/2018 г., образувано от „Адванс Енерджи 1“
ЕООД при ЧСИ Стоян Якимов, рег. №844 на КЧСИ, с район на действие Софийски
градски съд.
- изпълнителното дело №119/2018 г., образувано от „Адванс Енерджи 1“
ООД при ЧСИ Станимира Костова-Данова, рег. №718 на КЧСИ с район на
действие Окръжен съд Варна.
С Определение по частно търговско дело №904/2018 г. на Окръжен съд
Варна, съдът е отменил разпореждането в частта, с която е допуснато незабавно
изпълнение на заповедта за изпълнение на паричното задължение и е обезсилил
изпълнителния лист с мотиви, че „Търговска банка Д“ АД неправомерно е подала
заявление по чл. 417, т. 2 от ГПК. Определението на съда е окончателно, като
предприетите изпълнителни действия по образуваното изпълнително дело са
преустановени. Страни по производството по търговско дело №904/2018 г. на
ОС Варна са „Градски Транспорт“ АД и „Търговска банка Д“ АД. По цитираното
дело, „Градски транспорт“ АД е подал възражение, с което е оспорил
дължимостта на вземането по издадената заповед за изпълнение, във връзка с
което „Търговска банка Д“ АД предяви установителен иск по реда на чл. 422 от
ГПК срещу „Градски Транспорт“ АД. С Решение от м. март 2019 г. по търговско
дело №1006 по описа за 2018 г. Варненският окръжен съд приема за установено
по отношение на ищеца „Търговска банка Д“ АД, че ответникът „Градски
Транспорт“ ЕАД дължи на „Търговска банка Д“ АД сума в размер на 448 398,25
лв., вземането за която е прехвърлено на „Адванс Енерджи 1“ ЕООД с Договор
за прехвърляне на вземане (цесия) от 16.02.2018 г. Решението на Варненският
окръжен съд е обжалвано от „Градски Транспорт“ ЕАД пред Апелативен съд –
Варна.
На проведено на 16.10.2019 г. заседание на Апелативен съд Варна делото
е обявено за решаване.
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8. Информация за отпуснати от Емитента или от негово дъщерно
дружество заеми и предоставени гаранции:
Във връзка с решението на ОСА от 03.07.2015 г., с което срокът на
съществуване на дружеството е определен до 06.02.2020 г., както и с оглед
достоверно представяне на стойностите на вземанията на „Адванс Екуити
Холдинг“ АД от свързани лица, по смисъла на §1, т. 13 от ДР на ЗППЦК, на
18.02.2019 г., ръководството на публичното дружество възложи на лицензиран
оценител „Хелъни Ко“ ООД, ЕИК 131404796, представлявано заедно и поотделно
от управителите Елена Георгиева Кузова, Георги Воленов Кузов и Евгения
Воленова Гачева, вписано в публичния регистър на Камарата на независимите
оценители, притежаващо оценителска правоспособност за извършване на
оценки на недвижими имоти, финансови активи и финансови институции, да
извърши оценка на вземанията на „Адванс Екуити Холдинг“ АД от свързани лица,
по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК. В тази връзка, салдата по отпуснатите
заеми към 31.12.2018 г. са представени съгласно извършената оценка.
През периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г. Емитентът е предоставил следните
заеми (нетно) на дъщерните си дружества:
Отпуснати заеми (в лева)
Предприятие
Дъщерни:
„Агро Тера Север” ЕАД

Салдо към
30.09.2019 г.

Нето отпуснати
през периода

Салдо към
31.12.2018 г.

4 193 100

-220 900

4 414 000

1 139 900

-215 100

1 355 000

„Адванс Енерджи 1” ЕООД

707 000

0

707 000

„Енерджи Ефект” ЕАД

615 000

-51 000

666 000

30 700

20 700

10 000

1 332 500

-207 500

1 540 000

368 000

232 000

136 000

„Енерджи Инвест” ЕАД
„Ремусс” ООД
„СЕП България” АД

Условията, при които са отпуснати заемите от Емитента на дъщерните му
дружества са следните:
„Агро Тера Север” ЕАД:
i) Кредитна линия за реализация на инвестиционна програма и за оборотни
средства:
- максимален размер на заема – 3 млн. лв.;
- лихвен процент – 4.2% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2020 г.

Салдото по заема към 30 септември 2019 г. е 1 140 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 1 832 хил. лв., по ликвидационна стойност 1 355 хил. лв.)
Начислените и неплатени лихви по предоставените заеми на „Агро Тера
Север“ ЕАД към 30 септември 2019 г. са в размер на 108 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 146 хил. лв., по ликвидационна стойност - 108 хил. лв.)
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„Енерджи Инвест” ЕАД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7.2 млн. лв.;
- лихвен процент – 4.2 % на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2020 г.

Салдото по заема към 30 септември 2019 г. е 31 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 13 хил. лв., по ликвидационна стойност - 10 хил. лв.)
Начислените и неплатени лихви по предоставения заем на „Енерджи
Инвест“ ЕАД към 30 септември 2019 г. са в размер на 25 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 33 хил. лв., по ликвидационна стойност - 24 хил. лв.)
„Ремусс” ООД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:

- максимален размер на заема – до 5 млн. лв.;
- лихвен процент – 3,5% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2020 г.
Салдото по заема към 30 септември 2019 г. е 1 332 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 2 082 хил. лв., по ликвидационна стойност 1 540 хил. лв.)
Начислените и неплатени лихви по предоставения заем на „Ремусс“ ООД
към 30 септември 2019 г. са в размер на 234 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 246
хил. лв., по ликвидационна стойност 182 хил. лв. )
„СЕП България” АД:

(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 7 млн. лв.;
- лихвен процент – 4.2% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2020 г.
Салдото по заема към 30 септември 2019 г. е 368 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 7 744 хил. лв., по ликвидационна стойност – 136 хил. лв.)
Начислените и неплатени лихви по предоставения заем на „СЕП България“
АД към 30 септември 2019 г. са в размер на 53 хил. лв. (31 декември 2018 г.:
533 хил. лв., по ликвидационна стойност – 9 хил. лв.)
„Адванс Енерджи 1” ЕООД:

(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 500 хил. лв.;
- лихвен процент – 4.2% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2020 г.
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Салдото по заема към 30 септември 2019 г. е 707 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 955 хил. лв., по ликвидационна стойност – 707 хил. лв. )
Начислените и неплатени лихви по предоставения заем на „Адванс
Енерджи 1“ ЕООД към 30 септември 2019 г. са в размер на 88 хил. лв. (31
декември 2018 г.: 79 хил. лв., по ликвидационна стойност - 58 хил. лв. )
„Енерджи Ефект” ЕАД

(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 5 млн. лв.;
- лихвен процент – 4.2% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 06.02.2020 г.
Салдото по заема към 30 септември 2019 г. е 615 хил. лв. (31 декември
2018 г.: 1 086 хил. лв., по ликвидационна стойност - 666 хил. лв.)
Начислените и неплатени лихви по заема към 30 септември 2019 г. са в
размер на 56 хил. лв. (31 декември 2018 г.: 38 хил. лв., по ликвидационна
стойност - 23 хил. лв.)
Условията, при които са предоставени кредити между дружества от групата
на Емитента са следните:
1) Отпуснат заем от „Агро Тера Север“ ЕАД към „Енерджи Ефект” ЕАД:
(i) Целеви кредит:
- размер на заема – 1 390 хил. лв;
- лихвен процент – 3-мес. SOFIBOR + 3.75 % на годишна база, платими
месечно;
- срок на заема – 29.02.2020 г.
Салдото по този заем към 30.09.2019 г. е 432 хил. лв.
2) Отпуснат заем от „Агро Тера Трейд“ ЕООД към „Енерджи Ефект” ЕАД:
(i) Кредитна линия:
- размер на заема – до 1 000 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база;
- срок на заема – 31.12.2019 г.
Салдото по този заем към 30.09.2019 г. е 861 хил. лв.
3) Отпуснат заем от „Адванс Енерджи 1“ ЕООД към „Енерджи Ефект” ЕАД:
(i) Кредитна линия:
- размер на заема – до 1 000 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база;
- срок на заема – 29.02.2020 г.
Салдото по този заем към 30.09.2019 г. е 1 236 хил. лв.
4) Отпуснат заем от „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Адванс Енерджи 1” ЕООД в
рамките на договорената между дружествата кредитна линия:
(i) Кредитна линия за покриване на дефицити в паричния поток:
- максимален размер на заема – до 200 хил. лв;
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- лихвен процент – 4.20% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 31.12.2018 г.
Салдото по този заем към 30.09.2019 г. е 0 лв.
5) Отпуснат заем от „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Агро Тера Трейд” ЕООД:
(i) Кредитна линия за покриване на дефицити в паричния поток:
- максимален размер на заема – до 21 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 31.12.2019 г.
Салдото по този заем към 30.09.2019 г. е 12 хил. лв.
6) Отпуснат заем от „Ремусс“ ООД към „Агро Тера Север” ЕАД:
(i) Кредитна линия:
- размер на заема – до 500 хил. лв.;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база;
- срок на заема – 31.12.2018 г.
Салдото по този заем към 30.09.2019 г. е 0 лв.
7) Отпуснат заем от „Ремусс“ ООД към „Енерджи Ефект” ЕАД:
(i) Кредитна линия:
- размер на заема – до 500 хил. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база;
- срок на заема – 31.12.2019 г.
Салдото по този заем към 30.09.2019 г. е 132 хил. лв.
8) Отпуснат заем от „СЕП Сървис” ЕАД (л.) към „СЕП България” АД:
(i) Кредитна линия за покриване на инвестиционни разходи:
- максимален размер на заема – до 4.0 млн. лв;
- лихвен процент – 4.20% на годишна база, платими на тримесечие;
- срок на заема – 31.12.2018 г.
Салдото по този заем към 30.09.2019 г. е 113 хил. лв.

Дата:
30.10.2019 г.

Петър Керезов,
Изпълнителен директор на
„Адванс Екуити Холдинг” АД
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„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към неконсолидиран междинен финансов отчет
към 30 септември 2019 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.
Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, бул. Христо Ботев №57.
Дружеството е с първоначален срок на съществуване от 10 (десет) години, считано от датата на
първоначалната му регистрация в Търговския регистър на Софийски градски съд - 06.02.2006 г.
На 03.07.2015 г. е проведено Редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСА), на
което е взето решение за удължаване срока на съществуване на Дружеството с 4 (четири)
години до 06.02.2020 г. След изтичане на този срок Дружеството ще бъде прекратено на
основание чл.252, ал.1, т.2 от Търговския закон.
Основната дейност на „Адванс Екуити Холдинг” АД е придобиване, управление, оценка и
продажба на дялове в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружествата, в
които участва, както и всички други дейности, характерни за холдинговите компании. Фокусът
на „Адванс Екуити Холдинг” АД е в инвестирането чрез участие като акционер-учредител или
покупката на дял от капитала в частни фирми с висок потенциал за растеж, определен на база
на изготвен бизнес план след процес на селекция. Финансовият ресурс за целта се набира чрез
публично предлагане на ценни книжа на индивидуални и институционални инвеститори, както
и чрез банкови заеми.
1.2.

Инвестиционна политика на Дружеството

Водеща цел на „Адванс Екуити Холдинг” АД е да осигури на своите акционери максимално
нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план чрез структуриране и
управление на портфейл от частни предприятия. Основните критерии за подбор на
портфейлните инвестиции са: наличието на сериозен и опитен мениджърски екип, бизнес модел
с висок потенциал за растеж, както и очаквана вътрешна норма на възвръщаемост на
инвестицията от минимум 20% годишно за прогнозен инвестиционен период от 5 години.
2.

БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

2.1.

База за изготвяне на индивидуалния финансов отчет

Индивидуалният финансов отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по
международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). По смисъла
на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в
България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни
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стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския
парламент и на Съвета.
Този финансов отчет е индивидуален. Дружеството съставя и консолидиран финансов отчет в
съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и
публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от
Европейския съюз (ЕС), в който инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и
оповестени в съответствие с МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”.
При изготвяне на индивидуалния финансов отчет за 2018 г., ръководството е направило оценка
на способността на Дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие.
Предвид обстоятелството, че остават по-малко от дванадесет месеца от датата на одобрение на
индивидуален финансов отчет за 2018 г. до датата, на която Дружеството ще бъде прекратено
(виж бележка 1.1), ръководството счита, че принципът на действащо предприятие не може да
бъде спазен и индивидуалния финансов отчет следва да бъде изготвен на база, различна от тази
на действащо предприятие.
МСФО не определят обща постановка по отношение на оценка, признаване и оповестяване, не
предоставят детайли за алтернативна база за изготвяне и не посочват как тя следва да се
различава от принципа на действащо предприятие. Поради тази причина ръководството счита,
че за изготвяне на финансовите отчети е подходяща база, която е в съответствие с МСФО, но е
видоизменена, за да отрази факта, че принципът на действащо предприятие не е приложим.
Индивидуалният финансов отчет е изготвен на база, която е различна от действащо
предприятие и е близка до ликвидационна, като е изменен, за да е в съответствие с това, че
предположението за действащо предприятие не е приложимо. Това включва обезценяване на
активите до тяхната ликвидационна стойност на базата на условията, съществуващи към края
на отчетния период и преглед и преценка за наличие на договорни ангажименти, които може да
са станали обременяващи като последица от настъпването, в обозримо бъдеще, на края на срока
на съществуване на Дружеството. Ръководството е приело да отрази активите по стойност
близка до ликвидационната стойност, тъй като счита, че сравнително краткият срок до крайната
дата на съществуване на дружеството, би бил ограничение при потенциално определяне на
нетна реализируема стойност на инвестициите в дъщерни предприятия. Ръководството счита,
че нетекущите активи, класифицирани като такива в съответствие с изискванията на МСС 1, не
следва да бъдат прекласифицирани като текущи активи, тъй като не отговарят на критериите за
„държани за продажба“ в съответствие с изискванията на МСФО 5. При изготвянето на
настоящия индивидуален финансов отчет е прието, че в съответствие с изискванията на МСС
37, провизии за бъдещи загуби или задължения, за които няма настоящи задължения към края
на отчетния период, не следва да бъдат начислени. Ръководството счита, че представянето на
преустановени дейности няма да доведе до полезна информация в ситуация, в която на
Дружеството предстои да прекрати дейност и съответно всички негови дейности ще бъдат
преустановени и поради това не представя преустановени дейности.
Според ръководството така избраната база за изготвяне на индивидуалния финансов отчет ще
доведе до вярно и честно представяне, по най-подходящ и надежден начин, на финансовата
информация на Дружеството към 30 септември 2019 г.
Сравнимата информация към 31 декември 2018 г. е изготвена на база, различна от тази на
действащо предприятие.
2.1.1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1
януари 2018 г.
Дружеството е приложило следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО,
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са
задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2018 г., но нямат
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съществен ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на
Дружеството:
 МСФО 2 „Плащане на базата на акции” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС
 МСФО 4 „Застрахователни договори” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС
 МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС
МСФО 9 „Финансови инструменти“ заменя МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и
оценяване”. Новият стандарт въвежда значителни промени в класификацията и оценяването
на финансови активи, както и нов модел на очакваните кредитни загуби за обезценка на
финансови активи.
При прилагането на МСФО 9 Дружеството е използвало преходното облекчение и е избрало
да не преизчислява предходни периоди. При наличие на разлики, възникващи от
прилагането на МСФО 9, във връзка с класификация, оценяване и обезценка, следва да се
признават в неразпределената печалба.
Прилагането на МСФО 9 е засегнало следните области:
 Класификация и оценяване на финансовите активи на Дружеството – представяните
съгласно МСС 39 финнасови активи – кредити и вземания, в съответствие с
изискванията на МСФО 9 се представят като финансови активи по амортизируема
стойност.
 Обезценка на финансови активи по модела на очакваните кредитни загуби – във
връзка с възприетата база за изготвяне на индивидуалния финансов отчет, посочена в
бележка 2.1., Дружеството е представило своите вземания и кредити по
ликвидационна стойност.
 МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС
 МСС 40 “Инвестиционни имоти” (изменен) – Трансфер на инвестиционни имоти в сила от 1
януари 2018 г., приет от ЕС
 КРМСФО 22 “Сделки и авансови плащания в чуждестранна валута” в сила от 1 януари 2018
г., приет от ЕС
 Годишни подобрения на МСФО 2014-2016 г., в сила от 1 януари 2018 г., приети от ЕС
2.1.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се
прилагат от по-ранна дата от Дружеството
Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и
разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за
финансовата година, започваща на 1 януари 2018 г., и не са били приложени от по-ранна дата
от Дружеството. Информация за тези стандарти и изменения, които имат ефект върху
финансовия отчет на Дружеството, е представена по-долу.
Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика
на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.
МСФО 16 „Лизинг” в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС
Този стандарт заменя указанията на МСС 17 „Лизинг“ и въвежда значителни промени в
отчитането на лизинги особено от страна на лизингополучателите.
Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между
финансов лизинг (признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово). МСФО 16
изисква лизингополучателите да признават лизингово задължение, отразяващо бъдещите
лизингови плащания, и ‘право за ползване на актив’ за почти всички лизингови договори.
СМСС е включил право на избор за някои краткосрочни лизинги и лизинги на малоценни
активи; това изключение може да бъде приложено само от лизингополучателите.
Счетоводното отчитане от страна на лизингодателите остава почти без промяна.

3

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към неконсолидиран междинен финансов отчет
към 30 септември 2019 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

Съгласно МСФО 16 за договор, който е или съдържа лизинг, се счита договор, който
предоставя правото за контрол върху ползването на актива за определен период от време срещу
възнаграждение.
Ръководството е в процес на оценяване на ефекта от прилагането на стандарта, но все още не
може да представи количествена информация.
Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, които са
публикувани, но не са влезнали все още в сила, не се очаква да имат съществен ефект върху
финансовите отчети на Дружеството:








МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Предплащания с отрицателно
компенсиране, в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС
МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не е
приет от ЕС
МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2021 г., все още не е приет от ЕС
МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или уреждане в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС
МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменен) –
Дългосрочни участия в асоциирани и съвместни предприятия в сила от 1 януари 2019 г., все
още не е приет от ЕС
КРМСФО 23 „Несигурност относно отчитането на данък върху дохода” в сила от 1 януари
2019 г., все още не е приет от ЕС
Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 г., в сила от 1 януари 2019 г., все още не са
приети от ЕС

2.1.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки
Изготвянето на индивидуалния финансов отчет в съответствие с МСФО изисква от
ръководството да прави оценки и предположения, които влияят върху балансовата стойност на
активите и пасивите към датата на индивидуалния отчет за финансовото състояние и върху
размера на приходите и разходите през отчетния период, както и върху оповестяването на
условни активи и пасиви. Въпреки че тези оценки се базират на най-точната преценка на
текущите събития от страна на ръководството и на наличната информация към датата на
издаване на индивидуалния финансов отчет, бъдещите действителни резултати може да се
различават от прогнозните оценки.
2.2.

Функционална валута и валута на представяне

Дружеството води своята отчетност и подготвя финансовите си отчети в националната валута
на Република 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 индивидуален
финансов отчет са в хиляди български лева (хил. лв.) (включително сравнителната информация
за 2018 г.), освен ако не е посочено друго.
2.3.

Представяне на индивидуалния финансов отчет

Индивидуалният финансов отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на
финансови отчети”.
Дружеството прие да представя Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в
единен отчет.
В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато
Дружеството:
а) прилага счетоводна политика ретроспективно;
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б) преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отчет; или
в) преклаcифицира позиции във финансовия отчет.
и това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото състояние към
началото на предходния период.
3.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА

Приложената от Дружеството счетоводна политика съответства на тази, използвана в
последните годишни финансови отчети към 31 декември 2018 г., с изключение на някои
политики, оповестени в Бележка 2.1., които са приложени в резултат от настъпването, в
обозримо бъдеще, на края на срока на съществуване на Дружеството.
3.1.

Инвестиции в дъщерни дружества

Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството.
Налице е контрол, когато Дружеството е изложено на, или има права върху, променливата
възвръщаемост от неговото участие в предприятието, в което е инвестирано, и има възможност
да окаже въздействие върху тази възвръщаемост посредством своите правомощия върху
предприятието, в което е инвестирано. В индивидуалния финансов отчет на Дружеството
инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност.
Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите
индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.
3.2.

Инвестиции в асоциирани дружества

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва значително
влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани
предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойностния метод.
Дружеството признава дивидент от асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите
индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.
3.3.

Сделки в чуждестранна валута

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по
официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна
банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези
сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния
период, се признават в печалбата или загубата.
Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по
обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по
справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която
е определена справедливата стойност.
3.4.

Приходи

Основните приходи, които Дружеството генерира са свързани с извършването на услуги.
За да определи дали и как да признае приходи, Дружеството използва следните 5 стъпки:
1 Идентифициране на договора с клиент
2 Идентифициране на задълженията за изпълнение
3 Определяне на цената на сделката
4 Разпределение на цената на сделката към задълженията за изпълнение
5 Признаване на приходите, когато са удовлетворени задълженията за изпълнение.
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Приходите се признават или в даден момент или с течение на времето, когато или докато
Дружеството удовлетвори задълженията за изпълнение, прехвърляйки обещаните стоки или
услуги на своите клиенти.
Дружеството признава като задължения по договор възнаграждение, получено по отношение на
неудовлетворени задължения за изпълнение и ги представя като други задължения в
индивидуалния отчет за финансовото състояние. По същия начин, ако Дружеството
удовлетвори задължение за изпълнение, преди да получи възнаграждението, то признава в
индивидуалния отчет за финансовото състояние или актив по договора, или вземане, в
зависимост от това дали се изисква нещо друго освен определено време за получаване на
възнаграждението.
3.4.1. Приходи, които се признават с течение на времето
Предоставяне на услуги
Услугите, предоставяни от Дружеството, включват счетоводни и други услуги към дружествата
в групата и обикновено се състоят от едно единствено задължение за изпълнение.
Приходите се признават, когато контролът върху ползите от предоставените услуги е
прехвърлен върху ползвателя на услугите. Приход се признава с течение на времето на база
изпълнение на отделните задължения за изпълнение.
При признаване на приходите от предоставени услуги, дружеството прилага метод за
измерване на напредъка, отчитащ продукцията.
3.4.2. Приходи, които се признават към определен момент
Продажба на стоки
Приход се признава, когато Дружеството е прехвърлило на купувача контрола върху
предоставените стоки. Счита се, че контролът се прехвърля на купувача, когато клиентът е
приел стоките без възражение.
Приходите от продажба на стоки, които не са обвързани с договор за бъдеща сервизна
поддръжка, се признават към момента на доставката. Когато стоките изискват приспособяване
към нуждите на клиента, модификация или внедряване, Дружеството прилага метод за
измерване на напредъка, отчитащ продукцията.
3.4.3. Приходи от лихви и дивиденти
Приходите от лихви са свързани с предоставени кредити. Те се отчитат текущо по метода на
ефективната лихва.
Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване на
плащането.
3.5. Активи и пасиви по договори с клиенти
Дружеството признава активи и/или пасиви по договор, когато една от страните по договора е
изпълнила задълженията си в зависимост от връзката между дейността на предприятието и
плащането от клиента. Дружеството представя отделно всяко безусловно право на
възнаграждение като вземане. Вземане е безусловното право на предприятието да получи
възнаграждение.
Пасиви по договор се признават в индивидуалния отчет за финансовото състояние, ако клиент
заплаща възнаграждение или дружеството има право на възнаграждение, което е безусловно,
преди да е прехвърлен контрола върху стоката или услугата.
Дружеството признава активи по договор, когато задълженията за изпълнение са
удовлетворени и плащането не е дължимо от страна на клиента. Актив по договор е правото на
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предприятието да получи възнаграждение в замяна на стоките или услугите, които
предприятието е прехвърлило на клиент.
Последващо Дружеството определя размера на обезценката за актив по договора в съответствие
с МСФО 9 „Финансови инструменти”.
3.6. Оперативни разходи
Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или
на датата на възникването им.
Дружеството отчита два вида разходи, свързани с изпълнението на договорите за доставка на
услуги и стоки с клиенти: разходи за сключване/постигане на договора и разходи за изпълнение
на договора. Когато разходите не отговарят на условията за разсрочване съгласно изискванията
на МСФО 15, същите се признават като текущи в момента на възникването им като например
не се очаква да бъдат възстановени или периодът на разсрочването им е до една година.
Следните оперативни разходи винаги се отразяват като текущ разход в момента на
възникването им:
–
–
–
–

Общи и административни разходи (освен ако не са за сметка на клиента);
Разходи за брак на материални запаси;
Разходи, свързани с изпълнение на задължението;
Разходи, за които предприятието не може да определи, дали са свързани с
удовлетворено или неудовлетворено задължение за изпълнение.

3.7. Разходи за лихви и разходи по заеми
Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективната лихва.
Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Дружеството. Всички разходи
по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или
производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който
се очаква активът да бъде завършен и приведен в готовност за използване или продажба.
Останалите разходи по заеми следва да се признават като разход за периода, в който са
възникнали, в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на
ред „Финансови разходи”.
3.8.

Нематериални активи

Нематериалните активи включват права върху интелектуална собственост. Те се отчитат по
цена на придобиване, включваща всички платени мита, невъзстановими данъци и направените
преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация, при което капитализираните
разходи се амортизират въз основа на линейния метод през оценения срок на полезен живот на
активите, тъй като се счита, че той е ограничен.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните
амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се
признават в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за
съответния период.
Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след
първоначалното им признаване, се признават в индивидуалния отчет за печалбата или загубата
и другия всеобхватен доход за периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях
активът може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи
и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези
условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.
Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.
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Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок
на годност на отделните активи, както следва:



Софтуер
Права върху собственост

2 години
50 години

Разходите за амортизация са включени в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи”.
Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като разлика между
постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите.
Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на 700
лв.
3.9. Машини и съоръжения
Машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на
придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.
Последващото оценяване на машините и съоръженията се извършва по цена на придобиване,
намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат
като разход и се признават в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, свързани с определен актив от машини и съоръжения, се прибавят към
балансовата сума на актива, когато е вероятно Дружеството да има икономически ползи,
надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други
последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Остатъчната стойност и полезният живот на машините и съоръженията се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.
Машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират на база
на очаквания полезен срок на годност, определен посредством сравнение с подобни собствени
активи на Дружеството, или на база на лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.
Амортизацията на машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният метод върху
оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:



Компютри
Транспортни средства

2 години
4 години

Печалбата или загубата от продажбата на машини и съоръжения се определя като разлика
между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива.
Избраният праг на същественост за машините и съоръженията на Дружеството е в размер на
700 лв.
3.10. Тестове за обезценка на нематериални активи и машини и съоръжения
При изчисляване размера на обезценката Дружеството дефинира най-малката разграничима
група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица,
генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите подлежат на тест за
обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица, генерираща парични потоци.
Дружеството извършва преглед за обезценка на активите най-малко веднъж в края на отчетния
период във връзка със съставянето на годишния финансов отчет. Всички други отделни активи
или единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка, когато събития или промяна
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в обстоятелствата индикират, че тяхната балансова стойност не може да бъде възстановена. В
случай на такива индикации, Дружеството изчислява възстановимата стойност на актива.
При преценка за съществуването на индикации за обезценка на даден актив, Дружеството взема
предвид минимум следните признаци:










външни източници на информация:
през отчетния период пазарната стойност на актива е намаляла значително повече,
отколкото би могло да се очаква като резултат от изминалото време или нормалната
употреба;
през периода са настъпили или в близко бъдеще ще настъпят значителни промени с
негативен ефект върху Дружеството, свързани с технологичната, пазарната,
икономическата или правната среда, в която предприятието оперира, или с пазара, за
който е предназначен активът;
пазарните лихвени проценти или други пазарни норми на възвръщаемост на
инвестициите са нараснали през отчетния период и е вероятно тези увеличения да
окажат влияние върху дисконтовия процент, използван при изчисляване на стойността
в употреба на актива и да намалят значително възстановимата стойност на актива;
балансовата сума на нетните активи на Дружеството е по-висока от неговата пазарна
капитализация.

вътрешни източници на информация:
 има данни за морално изхабяване или физическо увреждане на актива;
 през отчетния период са настъпили или в близко бъдеще се очаква да настъпят
значителни промени с обратен ефект върху Дружеството, в обема или начина на
настоящото или бъдещото използване на актива;
 има данни от вътрешнофирмената отчетност, които показват, че икономическата изгода
от ползването на актива е или се очаква да бъде по-ниска от очакваната.

При определяне на необходимостта от обезценка на актива Дружеството прилага принципа за
същественост.
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или
единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е повисоката от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и
неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на
Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща
парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата
стойност на тези парични потоци. Данните, използвани при тестването за обезценка, се базират
на последния одобрен бюджет на Дружеството, коригиран при необходимост с цел
елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и значителни подобрения на активи.
Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна единица, генерираща парични потоци, и
отразяват съответния им рисков профил, оценен от ръководството на Дружеството.
Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в намаление на
балансовата сума на активите от тази единица. За всички активи на Дружеството ръководството
преценява последващо дали съществуват индикации за това, че загубата от обезценка, призната
в предходни години, може вече да не съществува или да е намалена. Обезценка, призната в
предходен период, се възстановява, ако възстановимата стойност на единицата, генерираща
парични потоци, надвишава нейната балансова стойност.
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3.11. Финансови инструменти съгласно МСФО 9, считано от 01.01.2018 г.
3.11.1. Признаване и отписване
Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по
договорните условия на финансовия инструмент.
Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от
финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и
изгоди се прехвърлят.
Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е
отменено или срокът му е изтекъл.
3.11.2. Класификация и първоначално оценяване на финансови активи
Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с
разходите по сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през
печалбата или загубата и търговските вземания, които не съдържат съществен финансов
компонент. Първоначалната оценка на финансовите активи по справедлива стойност през
печалбата или загубата не се коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи
разходи. Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен
финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15.
В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи се класифицират в една
от следните категории:




дългови инструменти по амортизирана стойност;
финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата;
финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с или без
рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или капиталови
инструменти.
Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две условия:
 бизнес моделът на Дружеството за управление на финансовите активи;
 характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив.
Всички приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата и
загубата, се включват във финансови разходи или финансови приходи с изключение на
обезценката на търговските вземания, която се представя на ред „Други разходи“ в
индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход.
3.11.3. Последващо оценяване на финансовите активи
Дългови инструменти по амортизирана стойност
Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните
критерии и не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и загубата:


дружеството управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи
финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци;
 съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват
парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху
непогасената сума на главницата.
Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с фиксирани
или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното
признаване те се оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната
лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен. Дружеството
класифицира в тази категория парите и паричните еквиваленти, търговските и други вземания,
предоставените кредити и вземанията от свързани лица.
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 Търговски вземания и вземания от свързани лица
Това са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени в обичайния ход
на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок и следователно са
класифицирани като текущи. Търговските вземания се признават първоначално в размер на
безусловното възнаграждение, освен ако съдържат значителни компоненти на финансиране.
Дружеството държи търговските вземания с цел събиране на договорните парични потоци и
следователно ги оценява по амортизирана стойност, като използва метода на ефективната
лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен.
3.11.4. Обезценка на финансовите активи
Новите изисквания за обезценка съгласно МСФО 9, използват повече информация,
ориентирана към бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за
„очакваните кредитни загуби“, който замества „модела на понесените загуби“, представен в
МСС 39.
Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват заеми и други
дългови финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, търговски и други вземания,
вземания от свързани лица, активи по договори, признати и оценявани съгласно МСФО 15,
както и кредитни ангажименти и някои договори за финансова гаранция (при емитента), които
не се отчитат по справедлива стойност през печалбата или загубата.
Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба.
Вместо това Дружеството разглежда по-широк спектър от информация при оценката на
кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, включително минали събития,
текущи условия, разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост
на бъдещите парични потоци на инструмента.
При прилагането на този подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между:


финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително спрямо
момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1) и
 финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо
момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза
2)
 „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка
към отчетната дата. Нито един от финансовите активи на Дружеството не попада в тази
категория.
12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато очакваните
загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за втората категория.
Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между всички договорни парични
потоци, които се дължат на Дружеството и паричните потоци, които тя действително очаква да
получи („паричен недостиг“). Тази разлика е дисконтирана по първоначалния ефективен
лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент).
Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно
претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите
инструменти.
Търговски и други вземания, вземания от свързани лица, активи по договор
Дружеството използва опростен подход при отчитането на търговските и други вземания,
вземанията от свързани лица, както и на активите по договор и признава загуба от обезценка
като очаквани кредитни загуби за целия срок. Те представляват очакваният недостиг в
договорните парични потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение във всеки
момент от срока на финансовия инструмент. Дружеството използва своя натрупан опит,
външни показатели и информация в дългосрочен план, за да изчисли очакваните кредитни
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загуби чрез разпределянето на клиентите по индустрии и срочна структура на вземанията и
използвайки матрица на провизиите.
3.11.5. Класификация и оценяване на финансовите пасиви
Финансовите пасиви на Дружеството включват получени заеми, търговски и други финансови
задължения.
Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където е
приложимо, се коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако Дружеството не е
определило даден финансов пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата и
загубата.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, използвайки метода
на ефективната лихва, с изключение на деривативи и финансови пасиви, които са определени за
оценяване по справедлива стойност през печалбата или загубата (с изключение на деривативни
финансови инструменти, които са определени и ефективни като хеджиращ инструмент).
Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата стойност на
инструмента, които се отчитат в печалбата или загубата, се включват във финансовите разходи
или финансовите приходи.
3.12. Финансови инструменти, съгласно МСС 39, до 31.12.2017
Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по договорни
споразумения, включващи финансови инструменти.
Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които
съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични потоци
или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността.
Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, изплащане, при анулиране на сделката
или при изтичане на давностния срок.
При първоначално признаване на финансов актив и финансов пасив Дружеството ги оценява по
справедлива стойност плюс разходите по транзакцията с изключение на финансовите активи и
пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се признават
първоначално по справедлива стойност.
Финансовите активи се признават на датата на сделката.
Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено по-долу.
3.12.1. Финансови активи
С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите
инструменти, те се класифицират в следните категории:





кредити и вземания;
финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;
инвестиции, държани до падеж;
финансови активи на разположение за продажба.

Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с която са
придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на оценяване и
дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в другия всеобхватен
доход на Дружеството. Всички финансови активи с изключение на тези, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата, подлежат на тест за обезценка към датата на
финансовия отчет. Финансовите активи се обезценяват, когато съществуват обективни
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доказателства за това. Прилагат се различни критерии за определяне на загубата от обезценка в
зависимост от категорията на финансовите активи, както е описано по-долу.
Всички приходи и разходи, свързани с притежаването на финансови инструменти, се отразяват
в печалбата или загубата при получаването им, независимо от това как се оценява балансовата
стойност на финансовия актив, за който се отнасят, и се представят в индивидуалния отчет за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход като финансови приходи и финансови
разходи, с изключение на загубата от обезценка на търговски вземания, която се представя на
ред „Други разходи”.
Кредити и вземания
Кредити и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, са недеривативни финансови
инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар. Кредитите и
вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се използва методът на
ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка промяна в стойността им се
отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите и паричните еквиваленти,
търговските и по-голямата част от други вземания на Дружеството спадат към тази категория
финансови инструменти. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е незначителен.
Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на
финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма да
изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които се
определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от други кредитни
рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се определя на
базата на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти за всяка
идентифицирана група. Загубата от обезценка на търговските вземания се представя в
индивидуалиня отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Други
разходи”.
3.12.2. Финансови пасиви
Финансовите пасиви на Дружеството включват заеми и търговски и други задължения.
Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на
парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за
размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни
условия. Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата стойност на финансови
инструменти, ако има такива, се признават в печалбата или загубата на ред „Финансови
разходи” или „Финансови приходи”.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва
методът на ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти, държани за търгуване
или определени за оценяване по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се
оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата или загубата.
Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се
оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението.
Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на
общото събрание на акционерите.
3.13.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти представляват пари в брой и по разплащателни сметки.
3.14.

Данъци върху дохода
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Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и
текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения
капитал.
Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания от
данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са
платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход,
който се различава от печалбата или загубата във финансовите отчети. Изчисляването на
текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, които са в сила към края
на отчетния период.
Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между
балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се
предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната
транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.
Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват
данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на реализацията им, при
условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, към края на отчетния
период.
Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер.
Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени
чрез бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на ръководството за вероятността за
възникване на бъдещи облагаеми доходи, чрез които да се усвоят отсрочени данъчни активи,
вижте бележка 4.
Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Дружеството има право и
намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна институция.
Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от данъчния
приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с позиции, признати в
другия всеобхватен доход или директно в собствения капитал, при което съответният отсрочен
данък се признава в другия всеобхватен доход или в собствения капитал.
3.15. Собствен капитал и резерви
Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции.
Премийният резерв включва премии, получени при първоначалното емитиране на собствен
капитал. Всички разходи по сделки, свързани с емитиране на акции, са приспаднати от
внесения капитал, нетно от данъчни облекчения.
(Натрупаната загуба)/Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и
натрупаните печалби и непокрити загуби от минали години.
Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в
индивидуалния отчет за промените в собствения капитал.
3.16. Краткосрочни възнаграждения на служителите
Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали поради
неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат ползван в
рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили
труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници,
заплати и социални осигуровки.
Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение,
след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Дружеството
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е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати.
Дружеството има правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при
пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица” на база на
прогнозирани плащания за следващите пет години, дисконтирани към настоящия момент с
дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни книжа. Към 30 септември 2019 г.
Дружеството е изчислило евентуалния размер на задължението за това обезщетение, но поради
несъществения му размер, както и ниската средна възраст на персонала, не е начислило
провизия в настоящия индивидуален финансов отчет.
Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите след
напускане.
Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са включени в
текущите пасиви на ред „Търговски и други задължения” по недисконтирана стойност, която
Дружеството очаква да изплати.
3.17. Провизии, условни активи и условни пасиви
Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало
събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде направена
надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на изходящия
паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от засегнали. Провизии за
бъдещи загуби от дейността не се признават.
Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на
разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, като
се вземат предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение. Когато
съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ поток за
погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията като цяло.
Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е
значителен.
Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Дружеството е сигурно,
че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава стойността
на съответната провизия.
Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се коригира, за
да се отрази най-добрата приблизителна оценка.
В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на икономически
ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Условните пасиви следва да се
оценяват последващо по по-високата стойност между описаната по-горе сравнима провизия и
първоначално признатата сума, намалена с натрупаната амортизация.
Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите
за признаване на актив, се смятат за условни активи.
3.18. Сделки и отношения със свързани лица
Отношенията със свързани лица съществуват, когато една страна има способността да
контролира, пряко или непряко, чрез един или повече посредници, друга страна или да
упражнява значително влияние над друга страна във вземането на финансови и оперативни
решения. Такива отношения съществуват и между дружества, които са под общ контрол с
отчитащото се предприятие, или между отчитащото се предприятие и неговия ключов
управленски състав, директорите или акционерите му.
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4.

ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Име на предприятието
"СЕП България" АД
Обезценка на „СЕП България
"Енерджи инвест" ЕАД
Обезценка на „Енерджи Инвест“ ЕАД
"Агро Тера Север" ЕАД
Обезценка на „Агро Тера Север“ ЕАД
"Енерджи ефект" ЕАД
Обезценка на „Енерджи Ефект“ ЕАД
"Ремусс" ООД
Обезценка на „Ремусс“ ООД
"Адванс Енерджи 1" ЕООД
Обезценка на „Адванс
Енерджи1“ЕООД
"СЕП Сървис" ЕАД
Обезценка на „СЕП Сървис“ ЕАД
"Агро Тера Трейд" ЕООД
Обезценка на „Агро Тера Трейд“
ЕООД
"Спиди Нет" АД
Обезценка на "Спиди Нет" АД

Брой
притежавани
акции/дялове

Дял от
собствеността

8 740 000

87.4%

5 900 000

100%

5 100 000

100%

3 000 000

100%

1 028

83.5%

184 869

100%

75 000

100%

5 000

100%

484 168

82.3%

Стойност на
инвестицията
8 740
(8 740)
5 900
(4 961)
5 100
(4 017)
3 000
(3 000)
2 100
(1 733)
1 883
(708)
750
(750)
500
(500)
5 895
(5 895)
3 564

5. ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ, ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ И ДРУГИ ОТ ДЪЩЕРНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА
Към 30.09.2019

Към 31.12.2018

„Енерджи Ефект” ЕАД

615

666

„Енерджи Инвест” ЕАД

31

10

„Агро Тера Север” ЕАД

1 140

1 355

-

-

707

707

1 332

1 540

-

-

368

136

4 193

4 414

ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

„Спиди Нет” АД
„Адванс Енерджи 1“ ЕООД
„Ремусс“ ООД
„СЕП Сървис“ ЕАД (в ликвация)
„СЕП България” АД
ОБЩО :
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ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ ОТ
Към 30.09.2019

Към 31.12.2018

„Енерджи Ефект” ЕАД

56

23

„Енерджи Инвест” ЕАД
„Агро Тера Север” ЕАД

25

24

108

108

„Ремусс“ ООД

234

182

ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

„Спиди Нет” АД

-

-

„СЕП България” АД

53

9

„Адванс Енерджи 1“ ЕООД

88

58

564

404

ОБЩО :

6.

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Тази сметка включва следното:
Към 30.09.2019

Към 31.12.2018

-

-

Парични средства в банки

37

6

Общо парични средства

37

6

Парични средства в брой

7.

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Движение на основния капитал
Към 1 януари 2018 г.

Номинална
стойност
(лв.)

Брой акции

Основен
капитал
(хил. лв.)

35 946

1

35 946

-

-

-

35 946

1

35 946

Емитирани акции

-

-

-

Обратно изкупени акции

-

-

-

35 946

1

35 946

Емитирани акции
Към 31 декември 2018 г.

Към 30 септември 2019 г.

8.

ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ АКЦИИ

Премии към 1 януари
Увеличение от емисия акции
Намаление от обратно изкупуване на акции
Общо към 30 септември 2019 г .

Към 30.09.2019
1 853
1 853

Към 31.12.2018
1 853
1 853
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9.

ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Към 30.09.2019

Към 31.12.2018

8 305

8 121

14

49

3

3

14

12

-

16

8 336

8 201

Задължения към свързани предприятия
Задължение към доставчици
Задължение към осигурителни предприятия
Задължение към персонала
Данъчни задължения

Общо

10.

РАЗХОДИ
За периода
01.01- 30.09.2019

Материали
Външни услуги
Амортизации
Персонал

3
42
4
190

Други

6
Общо

11.

245

ПРИХОДИ
За периода
01.01- 30.09.2019

Приходи от дивиденти

-

Приходи от лихви

217
Общо

12.

217

ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Дружеството има подписан договор за консултантски услуги с „Карол Финанс” ЕООД
(„Консултант”). По силата на подписания договор от 18.08.2006 г. и анекси към него
Консултантът извършва консултиране и структуриране на инвестиционния портфейл на
Дружеството, както и други административни услуги, като при успешна реализация
Дружеството дължи такса в размер 20% от реализираната доходност при продажба на дяловото
участие на „Адванс Екуити Холдинг” АД в дъщерно и/или асоциирано дружество от неговата
група, в случай, че с тази продажба е реализирана най-малко Целевата доходност в размер на
8% на година за периода на инвестицията.

18

„Адванс Екуити Холдинг” АД
Бележки към неконсолидиран междинен финансов отчет
към 30 септември 2019 г.
Всички суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго

13.

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 дъщерни и асоциирани предприятия. Дружеството наблюдава отблизо своята
кредитна експозиция и непрекъснато оценява кредитоспособността на своите длъжници.
Всички заеми, предоставени от „Адванс Екуити Холдинг” АД към дъщерните му
предприятия, са с фиксирани (т.е. постоянни) лихвени проценти.
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 30.09.2019 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.
Коефициент на задлъжнялост в края на периода
Дружеството използва дългово финансиране след инвестиране на набрания акционерен
капитал. Политиката на Дружеството е да сключва краткосрочни мостови кредити до следващо
увеличение на капитала.
14.

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

Няма значителни събития след датата на отчета за финансовото състояние.
15.

СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Няма сключени големи сделки между свързани лица от групата на Емитента в рамките на
отчетния период.
Съставител:

Ръководител:

Дияна Кънева

Петър Керезов

30.10.2019 г.
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Към 30.09.2019

Към 31.12.2018

7
3 564
4 193
1 287
9 051

10
3 564
4 414
1 287
9 275

5

564
1
37
602
9 653

404
1
6
411
9 686

7

35 946
(36 314)
(168)
1 853

35 946
(4 909)
(31 405)
1 853

1 317

1 485

-

-

8 305
14
17
8 336
8 336
9 653

8 121
49
16
15
8 201
8 201
9 686

Бележки
АКТИВИ
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
Имоти,машини и съоръжения
Други нематериални активи
Инвестиции в дъщерни предприятия
Предоставени кредити на свързани предприятия
Активи по отсрочени данъци
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
ТЕКУЩИ АКТИВИ
Текущи вземания от свързани предприятия
Вземания от клиенти, доставчици и други
Парични средства и парични еквиваленти
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ
ОБЩО АКТИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ
КАПИТАЛ,КОЙТО СЕ ОТНАСЯ КЪМ
СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КОМПАНИЯТА-МАЙКА
Акционерен /дялов/ капитал
Неразпределена печалба
Текуща печалба/загуба
Други компоненти на собствения капитал
Неконтролиращо участие
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
Задължения към свързани предприятия
ОБЩО НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
ТЕКУЩИ ПАСИВИ
Краткосрочни заеми и депозити от свързани лица
Търговски и други задължения
Дължими текущи данъци
Други краткосрочни пасиви
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ
ОБЩО ПАСИВИ
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Съставил: ________________
Дияна Кънева

Дата:
30.10.2019 г.

4
5

8

9
9
9
9

Ръководител: _______________
Петър Керезов

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода, приключващ на 30 септември 2019 г.
Всичко суми са в хиляди български лева, освен ако не е посочено друго
Бележки
Приходи от продажба на услуги
Приходи от продажба на инвестиция
Разходи за дейността
Балансова стойност на продадени активи
Други разходи
Финансови приходи / разходи нетно
Извънредни разходи
Печалба преди данъчно облагане
Разходи за данъци
ПЕЧАЛБА ЗА ПЕРИОДА
ДРУГ ВСЕОБХВ.ДОХОД ЗА ПЕРИОДА
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА

10

10,11

2019

2018

(239)
(6)
217
(140)
(168)
(168)
(168)

3 858
(198)
(2 200)
(4)
761
(208)
2 009
2 009
2 009

Поясненията към финансовия отчет представляват неразделна част от него.

Съставил: ________________
Дияна Кънева

Дата:
30.10.2019 г.

Ръководител: _______________
Петър Керезов

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
За периода, приключващ на 30 септември 2019 г.
Всички суми в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Парични потоци от оперативна дейност
Постъпления от клиенти
Плащания на доставчици
Плащания, свързани с възнаграждения
Платени корпоративни данъци върху печалбата
Други постъпления /плащания от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност:
Парични потоци от инвестиционна дейност
Покупка на инвестиции
Постъпления от продажба на инвестиции
Постъпления от продажба на дълготрайни активи
Предоставени заеми
Възстановени (платени) предоставени заеми
Получени лихви по предоставени заеми
Нетен поток от инвестиционна дейност
Парични потоци от финансова дейност
Постъпления от заеми
Платени заеми
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение
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

Съставил: ________________
Дияна Кънева

Дата:
30.10.2019 г.

2019

2018

(80)

(104)

(188)
(12)
(129)
(409)

(78)
(128)
(310)

(277)
482
55
260

(10)
3 858
(3 359)
147
636

180
-

(192)

180
31
6
37

(16)
(208)
118
118

37
-

118
-

Ръководител: _______________
Петър Керезов

"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 30 септември 2019 г.
Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е посочено друго

Основен
капитал

Салдо към 01.01.2018
Общ всеобхватен доход за годината
Салдо към 31.12.2018
Промени в собствения капитал в 2019
Общ всеобхватен доход за периода
Салдо към 30.09.2019

Съставил: ________________
Дияна Кънева

Дата:
30.10.2019 г.

Неразпределена
печалба / Непокрита
загуба

Премийни
резерви

Общо

35 946
35 946

(4 909)
(31 405)
(36 314)

1 853
1 853

32 890
(31 405)
1 485

35 946

(168)
(36 482)

1 853

(168)
1 317

Ръководител: _______________
Петър Керезов

ИНФОРМАЦИЯ
във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 3 от
Наредба №2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и
допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация („Наредба №2 / 2003 г.”)
Списък на факти и обстоятелства за периода 01.01 – 30.09.2019 г.,
съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ №9 от Наредба №2 / 2003 г.
1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху „Адванс Екуити
Холдинг” АД:
Към 30.09.2019 г. няма лица, притежаващи над 50% от гласовете в Общото
събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството.
Към 30.09.2019 г. няма лица, които да упражняват контрол в публичното
дружество по смисъла на ЗППЦК.
Акционери, притежаващи над 5 на сто от гласовете в общото събрание на
„Адванс Екуити Холдинг” АД са физически и юридически лица, както следва:
Наименование на акционер
„Карол Инвестмънт" ЕАД
Yarkon Associate LLC
„Карол Финанс“ ЕООД
„Карол“ АД
Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и
партньори”
„Интерсервиз Узунови” АД
Други
ОБЩО права на глас:

500
098
700
562

% от
права на
глас
17,14%
5,40%
5,35%
5,05%

1 796 200

5,00%

1 797 500
20 512 032
35 945 592

5,00%
57,06%
100,00%

Брой права
на глас
6
1
1
1

162
940
921
815

Едноличен собственик на капитала на дружеството „Карол Инвестмънт“ ЕAД е
„Карол Финанс“ ЕООД, притежавано еднолично от г-н Станимир Каролев. Като
мажоритарен акционер в „Карол“ АД – г-н Станимир Маринов Каролев, чрез
участието си в капитала на други две дружества – УД „Карол Капитал Мениджмънт”
ЕАД и „НетТелКом” ЕООД, притежава към 30.09.2019 г. непряко общо 11 286 845
броя права на глас, представляващи 31,40% от капитала на Дружеството, съответно
31,40% от правата на глас.
Избраният на проведено на 28.06.2019 г. редовно общо събрание на
акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД нов член на Съвета на директорите г-н Борислав Витанов Петков, е съдружник, притежаващ 34% от собствеността на
Адвокатско съдружие „Борислав Витанов и партньори”, което към 30.09.2019 г.
притежава пряко 1 796 200 броя, представляващи 5% от правата на глас в общото
събрание на публичното дружество.
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2. Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството или за
негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с
производството:

През отчетния период не е откривано
несъстоятелност спрямо „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

производство

по

Спрямо дъщерните дружества следва да се има предвид следното:
„Адванс Екуити Холдинг“ АД е акционер, притежаващ 82.3% от капитала
на „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност), с инвестиция в размер на 5 895 хил. лв.
С Решение №2013 по дело №3549 по описа за 2015 г. на Софийски градски
съд (СГС) от 17.10.2016 г., дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество
„Спиди Нет” АД с ЕИК:175319625 е обявено за неплатежоспособно и спрямо него
е открито производство по несъстоятелност по иск на „Тюрк Телеком
Интернешънъл БГ” ЕООД за 24 хил.лв. С Решение №2086 от 29.11.2016 г., СГС
обяви в несъстоятелност „Спиди Нет” АД (в несъстоятелност). Решението е
обжалвано от длъжника пред Софийски апелативен съд по отношение
определянето на първоначалната дата на неплатежоспособността – 06.04.2014 г.
С Решение №896/18.04.2017 г. на Софийски Апелативен съд, търговско
отделение, девети състав е отменено решение №2013 от 17.11.2016 г., в което
е допусната поправка на очевидна техническа грешка с Решение №2086 от
29.11.2016 г., по т.д. №3549/2015 по описа на СГС, ТО, VI- състав в обжалваната
част, с която е определена начална дата на неплатежоспособността на „Спиди
Нет“ АД – 06.06.2014 г. и вместо него САС е определил за начална дата на
неплатежоспособността на „Спиди Нет“ АД, по отношение на което е открито
производство по несъстоятелност поради неплатежоспособност датата
03.02.2014 г. Цитираното решение не е обжалвано пред ВКС, предвид което
същото е влязло в законна сила.
„Адванс Екуити Холдинг“ АД предяви в срок вземането си от „Спиди Нет”
АД в пълния му размер, а именно – главница по инвестиционен заем в размер на
926.6 хил. лв. и начислени, но необслужени лихви по него в размер на 179.6
хил. лв., или общо 1 106.2 хил. лв.
По инициатива на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, с решение №301 от
10.02.2017 г. Софийски градски съд (СГС) възобнови спряното производство по
несъстоятелност на „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност), като правомощията на
органите на управление на дружеството са прекратени и е дадено начало на
процеса по осребряване на имуществото му. На 20.11.2017 г. е назначен
постоянен синдик на „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност), а на 25 юни 2018 г. е
проведено събрание на кредиторите.
На 20.04.2017 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД оспори по надлежния ред
размера на приетото от временния синдик вземане от „Спиди Нет“ АД (в
несъстоятелност). С Определение №5460/19.09.2017 г., съдът остави без
уважение възражението на „Адванс Екуити Холдинг“ АД и одобри окончателните
списъци на приетите и неприетите вземания на кредиторите на „Спиди Нет“ АД
(в несъстоятелност). Във връзка с отхвърленото възражение от страна на съда,
на 04.10.2017 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД предяви установителен иск по реда
на чл. 694, ал. 2, т. 1 от Търговския закон за признаване на претендираното
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вземане от страна на дружеството срещу „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност) в
пълен размер. По делото като страна е привлечен постоянният синдик на
дружеството в несъстоятелност и е изслушана и приета съдебно-счетоводната
експертиза. На проведено на 10.04.2019 г. съдебно заседание съдът даде ход по
същество и обяви делото за решаване. С Решение №822/30.04.2019 г. търговско
отделение на СГС отхвърли като неоснователен предявения от „Адванс Екуити
Холдинг“ АД по реда на чл. 694, ал. 2, т. 1 от ТЗ установителен иск за
претендираната от дружеството разлика над приетото в производството по
несъстоятелност
вземане
на
дружеството
срещу
„Спиди
Нет“
(в
несъстоятелност). На 27.05.2019г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е обжалвало
упоменатото решение.
С Определение №2442 от 03.05.2019 г. на СГС, ТО, VI-1 състав, е спряно
производството по т.д. №3549/2015 г. на СГС, ТО, VI-1 състав. Производството
е спряно на основание чл. 632, ал. 5, във връзка с ал. 1 от ТЗ, а именно поради
липса на налично имущество на длъжника, което да покрие разноските в
производството по несъстоятелност. С цитираното определение, съдът указва на
кредиторите на „Спиди Нет“ АД (в несъстоятелност) и на длъжника, че ако в
едногодишен срок от вписването на определението в търговския регистър при
Агенцията по вписванията не поискат възобновяване на производството, същото
ще бъде прекратено, а търговецът заличен.
Освен основен акционер в „Спиди Нет“ АД, публичното дружество „Адванс
Екуити Холдинг“ АД е и кредитор на това дружество със заем в размер на 926.6
хил. лв. и начислени, но необслужени лихви по него в размер на 179.6 хил. лв.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки:
За периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД не е
сключвало и не е изпълнявало съществени сделки, които водят или може
основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или
неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или
печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и в пазарната цена
на издадените акции от „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за
съвместно предприятие:
През отчетния период не е приемано решение за сключване, прекратяване и
разваляне на договор за съвместно предприятие от „Адванс Екуити Холдинг” АД.
5. Промяна на одиторите на Дружеството и причини за промяната:
През отчетния период не е извършена промяна в одитора на дружеството.
Дружеството се одитира от „Грант Торнтон” ООД (България) с Рег. №032.
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6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело,
отнасящо се до задължения или вземания на Дружеството или негово
дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения
капитал на Дружеството:
През отчетния период не е било образувано или прекратено съдебно или
арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или
негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения
капитал на „Адванс Екуити Холдинг” АД.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски
дружества от Емитента или негово дъщерно дружество:
През отчетния период не е извършвана покупка, продажба или учредяване на
залог на дялови участия в търговски дружества от „Адванс Екуити Холдинг” АД.

8. Други обстоятелства, които Дружеството счита, че биха могли да бъдат
от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият,
да продадат или да продължат да притежават публично предлагани
ценни книжа:
Съгласно Устава на „Адванс Екуити Холдинг” АД, Дружеството е със срок на
съществуване до 06.02.2020 г.

9. Движение на цената на акциите на дружеството за периода 01.01.2019 г.
– 30.09.2019 г.
450 000

0,30

400 000

0,25

350 000
300 000

0,20

250 000

0,15

200 000
150 000

0,10

100 000

0,05

50 000

0

0,00

Количество

Цена
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Настоящият документ е неразделна част от комплекта междинни финансови отчети
на „Адванс Екуити Холдинг” АД на индивидуална база към 30.09.2019 г., съставен
на 30.10.2019 г.

Петър Керезов,
Изпълнителен директор на
„Адванс Екуити Холдинг”АД
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ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС)
№ 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ
16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА
ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА
01.01.2019 - 30.09.2019 Г.
„Адванс Екуити Холдинг” АД разкрива вътрешна информация по чл. 7 от
Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа към
Комисията за финансов надзор, „Българска Фондова Борса” АД и обществеността
чрез системите e-Register, Extri.bg и публичната информационна платформа:
www.infostock.bg

През периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД
е оповестило следната вътрешна информация до КФН, „БФБ“ АД и
обществеността:
На 30.01.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към
31.12.2018 г.
На 27.02.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен финансов отчет на консолидирана база
за IV-то тримесечие на 2018 г.
На 01.04.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността заверен от регистриран одитор годишен
индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018 г.
На 23.04.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към
31.03.2019 г.
На 30.04.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността заверен от регистриран одитор консолидиран
годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.
На 20.05.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността Покана за свикване на Редовно годишно общо
събрание на акционерите за 28.06.2019 г. със следното съдържание:
Съветът на директорите (СД) на „Адванс Екуити Холдинг"АД, дружество,
регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
175028954, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев"
№57, (Дружеството) на основание чл. 223, ал. 1, предложение първо от
1

Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите
(OCA) на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на
глас, което ще се проведе на 28 юни 2019 г. (двадесет и осми юни две хиляди и
деветнадесета година) в гр. София, район „Лозенец", ул. „Златовръх" № 1, ет. 4,
от 14:00 ч., а при липса на кворум независимо от присъстващия капитал - на 15
юли 2019 г. (петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година) при следния
дневен ред и проекти за решения:
Точка 1: Приемане на Доклада на Съвета на директорите за дейността на
Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема Доклада на Съвета на директорите за
дейността на Дружеството към одитирания индивидуален Годишен финансов
отчет за 2018 г.
Точка 2: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания
индивидуален Годишен финансов отчет за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема Доклада на регистрирания одитор върху
одитирания индивидуален Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Точка 3: Приемане на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет
за 2018 г. и вземане на решение относно нетният финансовия резултат за 2018
г.
Проект за решение: OCA приема одитирания индивидуален Годишен
финансов отчет за 2018 г. и приема направеното предложение от СД нетният
финансов резултат за 2018 г., който е счетоводна загуба да бъде отнесен към
„Непокрити загуби".
Точка 4: Приемане на Консолидирания Доклад на Съвета на директорите
за дейността на Дружеството към одитирания консолидиран Годишен финансов
отчет за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема Консолидирания Доклад на Съвета на
директорите за дейността на Дружеството към одитирания консолидиран
Годишен финансов отчет за 2018 г.
Точка 5: Приемане на Доклада на регистрирания одитор върху одитирания
консолидиран Годишен финансов отчет за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема Доклада на регистрирания одитор върху
одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.
Точка 6: Приемане на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет
за 2018 г.
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Проект за решение: OCA приема одитирания консолидиран Годишен
финансов отчет за 2018 г.
Точка 7: Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов
отчет за 2019 г. по препоръка на Одитния комитет на Дружеството
Проект за решение: OCA избира предложеното от Съвета на директорите
по препоръка на Одитния комитет на Дружеството специализирано одиторско
предприятие „Грант Торнтон" ООД (България) с Per. № 032 за одитор по
заверката на индивидуалния и консолидирания Годишни финансови отчети на
Дружеството за 2019 г.
Точка 8: Приемане на доклад на Съвета на директорите по политиката за
възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2018 г.
Проект за решение: OCA приема доклад на Съвета на директорите по
политиката за възнагражденията на членовете на СД на Дружеството за 2018 г.
Точка 9: Приемане на „Политика за възнагражденията на членовете на
Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг" АД, приета с решение на СД
на Дружеството от 17.08.2018 г. в съответствие с изискванията на Наредба № 48
на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията
Проект за решение: OCA приема „Политика за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг" АД, приета с
решение на СД на Дружеството от 17.08.2018 г. в съответствие с изискванията
на Наредба № 48 на КФН от 20.03.2013 г. за изискванията към
възнагражденията.
Точка 10: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на
директорите за дейността им през 2018 г.
Проект за решение: OCA освобождава членовете на СД от отговорност за
дейността им през2018г.
Точка 11: Приемане доклада на Одитния комитет на Дружеството за
дейността му през 2018 г.
Проект за решение: OCA приема доклада на Одитния комитет на
Дружеството за дейността му през 2018 г.
Точка 12: Приемане на Отчета на Директора за връзки с инвеститорите за
дейността му през2018г.
Проект за решение: OCA приема Отчета на Директора за връзки с
инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Точка 13: Избор на Одитен комитет на Дружеството
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Проект за решение: На основание чл.107 от Закона за независимия
финансов одит OCA приема решение Одитният комитет на Дружеството да
продължи да изпълнява функциите си и през 2019 г. в същия състав и със същия
мандат и статут.
Точка 14: Освобождаване на Кристина Красин Койчева като член на
Съвета на директорите на Дружеството
Проект за решение: OCA освобождава Кристина Красин Койчева като член
на Съвета на директорите на Дружеството.
Точка 15: Избор на нов член на Съвета на директорите
Проект за решение: OCA избира Борислав Витанов Петков за нов член на
Съвета на директорите.
Точка 16: Определяне на размер на възнаграждението на новия член на
Съвета на директорите
Проект за решение: OCA определя възнаграждение на новия член на СД в
размер на 1000 лева.
Точка 17: Определяне на мандат на новоизбрания член на Съвета на
Директорите
Проект за решение: OCA определя мандат на новоизбрания член на Съвета
на Директорите до 6 февруари 2020 г.
Точка 18: Определяне на размер на гаранцията на новоизбрания член на
СД
Проект за решение: OCA определя гаранцията на новоизбрания член на СД
да е в размер на тримесечното му брутно възнаграждение.
На 30.05.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към
31.03.2019 г.
На 28.06.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността Протокол от проведено редовно годишно общо
събрание на акционерите проведено на 28.06.2019 г.
На 05.07.2019 г., на КФН и БФБ, новоизбраният член на Съвета на
директорите – г-н Борислав Витанов е представил декларация по чл. 114б, ал. 1
от ЗППЦК. Тази декларация е представена и пред останалите членове на
управителния орган на дружеството, в съответствие с нормативните изисквания.
На 08.07.2019 г. на КФН, новоизбраният член на Съвета на директорите
– г-н Борислав Витанов е представил удостоверение от „Банка Пиреос България“
АД, че трикратният размер на брутното му възнаграждение, определено от
общото събрание на акционерите, проведено на 28.06.2019 г., представляващ
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гаранция за управлението му е блокиран в полза на „Адванс Екуити Холдинг“
АД.
На 25.07.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към
30.06.2019 г.
На 29.08.2019 г. „Адванс Екуити Холдинг“ АД е оповестило пред
КФН, БФБ и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към
30.06.2019 г.

Петър Керезов
Изпълнителен директор
„Адванс Екуити Холдинг” АД
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Приложение 3
Проект!
СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Начална дата:
Крайна дата:
Дата на съставяне:

Наименование на лицето:
Тип лице:
ЕИК:
Представляващ/и:
Начин на представляване:
Адрес на управление:
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Уеб сайт:
Медия:
Съставител на отчета:
Длъжност на съставителя:

Данни за отчетния период
01.01.2019
30.09.2019
30.10.2019
Данни за лицето
Адванс Екуити Холдинг АД
Публично дружество
175028954
Петър Керезов
гр. София, бул. Христо Ботев №57
гр. София, ул. Златовръх №1
02 4008 354
dkaneva@karoll.bg

Дияна Кънева
Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)
на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
към 30.09.2019 г.
АКТИВИ
а
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване
1. Земи (терени )
2. Сгради и конструкции
3. Машини и оборудване
4. Съоръжения
5. Транспортни средства
6. Стопански инвентар
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи
8. Други
Общо за група I:
II. Инвестиционни имоти
III. Биологични активи
IV. Нематериални активи
1. Права върху собственост
2. Програмни продукти
3. Продукти от развойна дейност
4. Други
Общо за група IV:
V. Търговска репутация
1. Положителна репутация
2. Отрицателна репутация

Код на
реда
б

1-0011
1-0012
1-0013
1-0014
1-0015
1-0017-1
1-0018
1-0017
1-0010
1-0041
1-0016
1-0021
1-0022
1-0023
1-0024
1-0020

1-0051
1-0052
1-0050

Текущ период
1

2
5

7

0

Общо за група V:
VI. Финансови активи
1. Инвестиции в:
дъщерни предприятия
смесени предприятия
асоциирани предприятия
други предприятия
2. Държани до настъпване на падеж
държавни ценни книжа
облигации, в т.ч.:
общински облигации
други инвестиции, държани до настъпване на падеж
3. Други
Общо за група VI:
VII. Търговски и други вземания
1. Вземания от свързани предприятия
2. Вземания по търговски заеми
3. Вземания по финансов лизинг
4. Други
Общо за група VII:

1-0044
1-0045
1-0046-1
1-0046
1-0040-1

4 193

VIII. Разходи за бъдещи периоди
IX. Активи по отсрочени данъци
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):

1-0060
1-0060-1
1-0100

1 287
9 051

1-0031
1-0032
1-0033
1-0034
1-0035
1-0042
1-0042-1
1-0042-2
1-0042-3
1-0042-4
1-0042-5
1-0040

0
3 564
3 564

0

3 564
4 193

Предходен
период
2

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ
а
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. Основен капитал
Записан и внесен капитал т.ч.:
обикновени акции
4 привилегировани акции
Изкупени собствени обикновени акции
Изкупени собствени привилегировани акции
Невнесен капитал
6
Общо за група І:

II. Резерви
10 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите
3. Целеви резерви, в т.ч.:
общи резерви
специализирани резерви
други резерви
Общо за група II:
III. Финансов резултат
0 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:
неразпределена печалба
непокрита загуба
еднократен ефект от промени в счетоводната политика
2. Текуща печалба
0 3. Текуща загуба
Общо за група III:
3 564
3 564
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):

Код на
реда
б

Текущ период
1

(в хил.лева)
Предходен
период
2

1-0411
1-0411-1
1-0411-2
1-0417
1-0417-1
1-0416

35 946
35 946

35 946
35 946

1-0410

35 946

35 946

1-0421
1-0422
1-0423
1-0424
1-0425
1-0426
1-0420

1 853

1 853

0

0

1 853

1 853

-36 314

-4 909

1-0451
1-0452
1-0453
1-0451-1
1-0454
1-0455
1-0450

-36 314

-4 909

-168
-36 482

-31 405
-36 314

1-0400

1 317

1 485

В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Търговски и други задължения
1-0511
1. Задължения към свързани предприятия
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции 1-0512
3 564 3. Задължения по ЗУНК
1-0512-1
4. Задължения по получени търговски заеми
1-0514
1-0515
4 414 5. Задължения по облигационни заеми
6. Други
1-0517
Общо за група I:
1-0510

0

0

4 414 II. Други нетекущи пасиви
III. Приходи за бъдещи периоди
IV. Пасиви по отсрочени данъци
1 287 V.Финансирания
9 275 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):

0

0

0 Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ

1-0400-1

1-0510-1
1-0520
1-0516
1-0520-1
1-0500

б

а
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ
I. Материални запаси
1. Материали

1-0071

2. Продукция
3. Стоки
4. Незавършено производство
5. Биологични активи
6. Други
Общо за група I:

1-0072
1-0073
1-0076
1-0074
1-0077
1-0070

II. Търговски и други вземания
1. Вземания от свързани предприятия
2. Вземания от клиенти и доставчици
3. Предоставени аванси
4. Вземания по предоставени търговски заеми
5. Съдебни и присъдени вземания
6. Данъци за възстановяване
7. Вземания от персонала
8. Други
Общо за група II:

1-0081
1-0082
1-0086-1
1-0083
1-0084
1-0085
1-0086-2
1-0086
1-0080

1

2

0

564

а
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
I. Търговски и други задължения
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови
институции
2. Текуща част от нетекущите задължения
3. Текущи задължения, в т.ч.:
задължения към свързани предприятия
задължения по получени търговски заеми
задължения към доставчици и клиенти
0 получени аванси
задължения към персонала
задължения към осигурителни предприятия
404 данъчни задължения
1 4. Други
5. Провизии
Общо за група І:
II. Други текущи пасиви

1
565

III. Приходи за бъдещи периоди

1-0093
1-0093-1
1-0093-2
1-0093-3
1-0093-4
1-0095
1-0090

0

0 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):

0

0

37

6

37

6

IV. Парични средства и парични еквиваленти
1. Парични средства в брой
2. Парични средства в безсрочни депозити
3. Блокирани парични средства
4. Парични еквиваленти
Общо за група IV:
V. Разходи за бъдещи периоди
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)

1-0151
1-0153
1-0155
1-0157
1-0150
1-0160
1-0200

602

411

ОБЩО АКТИВИ (А + Б):

1-0300

9 653

9 686

Дата на съставяне:
Съставител:

30.10.2019 г.
Дияна Кънева

Представляващ/и:
Петър Керезов

1

2

1-0612
1-0510-2
1-0630
1-0611
1-0614
1-0613
1-0613-1
1-0615
1-0616
1-0617
1-0618
1-0619
1-0610

8 336
8 305

8 201
8 121

14

49

14
3

12
3
16

8 336

8 201

1-0750

8 336

8 201

1-0800

9 653

9 686

1-0610-1
1-0700

405
IV. Финансирания

III.Финансови активи
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.
дългови ценни книжа
дeривативи
други
2. Финансови активи, обявени за продажба
3. Други
Общо за група III:

б

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ
(А+Б+В+Г):

1-0700-1

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
към 30.09.2019 г.
РАЗХОДИ
а
А. Разходи за дейността
I. Разходи по икономически елементи
1. Разходи за материали
2. Разходи за външни услуги
3. Разходи за амортизации
4. Разходи за възнаграждения
5. Разходи за осигуровки
6. Балансова стойност на продадени активи (без
продукция)
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено
производство
8. Други, в т.ч.:
обезценка на активи
провизии
Общо за група I:

Код на
реда
б

Текущ период
1

2-1120
2-1130
2-1160
2-1140
2-1150

3
42
4
169
21

2-1010

2-1170
2-1171
2-1172
2-1100

1
105
2
76
14

0

3 858
3 858

245

2-1621

III. Финансови приходи
2 402 1. Приходи от лихви
2. Приходи от дивиденти
3. Положителни разлики от операции с финансови
активи и инструменти
4. Положителни разлики от промяна на валутни
1
курсове

0

1

Б. Общо разходи за дейността (I + II)

2-1300

245

2 403

2-1310

0

5. Други

2-1220

2-1250-1
141
386
0
0

217

207
555

2-1700

217

762

2-1600

217

4 620

2-1810

28

0

2-1750
2-1800
2-1850

1
218
168

4 620
0

2-0455
2-0455-1
2-0455-2
2-1900

168

0

168
386

0
4 620

2-1710
2-1721
2-1730
2-1740
2-1745

Общо за група III:

2-1230

2-1250
2-1350
2-1400
2-1450

2-1551
2-1552
2-1560
2-1556
2-1610

1

(в хил.лева)
Предходен
период
2

2-1620

4 в т.ч. от правителството

2-1240
2-1200

Б. Общо приходи от дейността
(I + II + III):

2 217 В. Загуба от дейността
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни
предприятия
208 V. Извънредни приходи
2 611 Г. Общо приходи (Б + IV + V)
2 009 Д. Загуба преди облагане с данъци
0

2-1810-1

2-1451
2-1452
2-1453
2-0454
2-0454-1
2-0454-2
2-1500

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Съставител:

Общо за група I:

II. Приходи от финансирания
6

2-1210

Дата на съставяне:

а
А. Приходи от дейността
I. Нетни приходи от продажби на:
1. Продукция
2. Стоки
3. Услуги
4. Други

Текущ период

2 200

2. Отрицателни разлики от операции с финансови
активи и инструменти
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни
курсове
4. Други
Общо за група II:

В. Печалба от дейността
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни
предприятия
IV. Извънредни разходи
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)
Д. Печалба преди облагане с данъци
V. Разходи за данъци
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху
печалбата
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни
данъци върху печалбата
3. Други
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)
в т.ч. за малцинствено участие
Ж. Нетна печалба за периода
Всичко (Г+ V + Е):

Код на
реда
б

ПРИХОДИ

2-1030

II. Финансови разходи
1. Разходи за лихви

Предходен
период
2

30.10.2019 г.
Дияна Кънева

Представляващ/и:
Петър Керезов

0
0
386

2 009 E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)
в т.ч. за малцинствено участие
2 009 Ж. Нетна загуба за периода
4 620 Всичко (Г + E):

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)
на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
към 30.09.2019 г.
(в хил.лева)
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
а
А. Парични потоци от оперативна дейност
1. Постъпления от клиенти
2. Плащания на доставчици
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел
търговия
4. Плащания, свързани с възнаграждения
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата
7. Получени лихви
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни
средства
9. Курсови разлики
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
1. Покупка на дълготрайни активи
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи
3. Предоставени заеми
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг
5. Получени лихви по предоставени заеми
6. Покупка на инвестиции
7. Постъпления от продажба на инвестиции
8. Получени дивиденти от инвестиции
9. Курсови разлики
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):
В. Парични потоци от финансова дейност
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа
3. Постъпления от заеми
4. Платени заеми
5. Платени задължения по лизингови договори
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно
предназначение
7 . Изплатени дивиденти
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):
Д. Парични средства в началото на периода
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:
наличност в касата и по банкови сметки
блокирани парични средства

Код на
реда
б
3-2201
3-2201-1
3-2202
3-2203
3-2206
3-2206-1
3-2204
3-2204-1
3-2205
3-2208
3-2200
3-2301
3-2301-1
3-2302
3-2302-1
3-2302-2
3-2302-3
3-2302-4
3-2303
3-2305
3-2306
3-2300
3-2401
3-2401-1
3-2403
3-2403-1
3-2405

Текущ период

Предходен период

1

2

-80

-104

-188

-78

-12

-129
-409

-128
-310

-277
482
55

-3 359
147
-10
3 858

260

180
-192
-16

3-2404
3-2404-1
3-2407
3-2400
3-2500
3-2600
3-2700
3-2700-1
3-2700-2

180
31
6
37
37

Забележка:
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне:
Съставител:

636

30.10.2019 г.
Дияна Кънева

Представляващ/и:
Петър Керезов

-208
118
0
118
118

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)
на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
към 30.09.2019 г.
( в хил.лева)
Натрупани
печалби/загуби

Резерви
Код на
реда

ПОКАЗАТЕЛИ

а
Код на реда - б
Салдо в началото на отчетния период
Промени в началните салда поради:
Ефект от промени в счетоводната политика
Фундаментални грешки

4-01
4-15
4-15-1
4-15-2

Коригирано салдо в началото на отчетния период

4-01-1

Нетна печалба/загуба за периода
1. Разпределение на печалбата за:
дивиденти
други
2. Покриване на загуби
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и
нематериални активи, в т.ч.
увеличения
намаления
4. Последващи оценки на финансови активи и
инструменти, в т.ч.
увеличения
намаления
5. Ефект от отсрочени данъци
6. Други изменения
Салдо към края на отчетния период
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети
на предприятия в чужбина
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети
при свръхинфлация
Собствен капитал
към края на отчетния период

Основен
капитал

премии от резерв от
емисия
последващ
(премиен
и
резерв)
оценки
1
2
3
1-0410
1-0410
1-0422
35 946
1 853
0
0
0
0

4-05
4-06
4-07
4-07-1
4-08
4-09

35 946

1 853

0

специали
зирани
4
5
1-0424
1-0425
0
0
0
0
общи

0

Съставител:

0

печалба

загуба

Общо
собствен
капитал

6
1-0426

7
1-0452
0

0
0

8
1-0453
-36 314
0

0

0

-36 314
-168
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9
4-0426-1
0

0

4-13
4-14
4-16-1
4-16
4-17

10
1-0400
1 485
0
0
0
1 485
-168
0
0
0
0
0

0

35 946

0

1 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Петър Керезов

0

-36 482

0

0

0

0

Представляващ/и:

0

0
0
0
0
1 317

4-19

Дияна Кънева

0

0

0

30.10.2019 г.

0
0

0

4-18

4-20

11
1-0400-1

0
0

4-10
4-11
4-12

Малцинствено
участие

други

0
0

35 946

1 853

0

0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.
Дата на съставяне:

Резерв
от
преводи

целеви резерви

0

0

0

-36 482

0

1 317

0

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ
на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
към 30.09.2019 г.
(в хил.лева)
Наименование и седалище на предприятията,
в които са инвестициите
а
А. В СТРАНАТА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1. "СЕП БЪЛГАРИЯ" АД
2 ."СПИДИ НЕТ" АД
3. "ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ" ЕАД
4. "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ" ЕАД
5. "АГРО ТЕРА СЕВЕР" ЕАД
6 ."АГРО ТЕРА ТРЕЙД" ЕООД
7. "СЕП СЪРВИС" ЕАД
8. " АДВАНС ЕНЕРДЖИ 1" ЕООД
9. "РЕМУСС" ООД
10
11
12
13
14
15

Код на
реда

Размер на
инвестицията

б

1

Процент на
инвестицията в
капитала на
другото
предприятие
2

8 740
5 894
3 000
5 900
5 100
500
750
1 883
2 100

Обща сума I:

8-4001

33 867

Инвестиция в ценни Инвестиция в ценни
книжа, приети за
книжа, неприети за
търговия на фондова търговия на фондова
борса
борса
3

4

87
82
100
100
100
100
100
100
83

0

8 740
5 894
3 000
5 900
5 100
500
750
1 883
2 100
0
0
0
0
0
0
33 867

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II. Инвестиции в смесени предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обща сума II:

8-4006

0

III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обща сума III:

84011

0

Наименование и седалище на предприятията,
в които са инвестициите
а
IV. Инвестиции в други предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обща сума IV:
Обща сума за страната (I+II+III+IV):
Б. В ЧУЖБИНА
I. Инвестиции в дъщерни предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обща сума I:

Код на
реда

Размер на
инвестицията

б

1

8-4016
8-4025

8-4030

Процент на
инвестицията в
капитала на
другото
предприятие
2

0
33 867

0

Инвестиция в ценни Инвестиция в ценни
книжа, приети за
книжа, неприети за
търговия на фондова търговия на фондова
борса
борса
3

4

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 867

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

II. Инвестиции в смесени предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обща сума II:

8-4035

0

Наименование и седалище на предприятията,
в които са инвестициите

Код на
реда

Размер на
инвестицията

а

б

1

Процент на
инвестицията в
капитала на
другото
предприятие
2

Инвестиция в ценни Инвестиция в ценни
книжа, приети за
книжа, неприети за
търговия на фондова търговия на фондова
борса
борса
3

4

III. Инвестиции в асоциирани предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обща сума III:

8-4040

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IV. Инвестиции в други предприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Обща сума IV:
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):
Дата на съставяне:
Съставител:

8-4045
8-4050
30.10.2019 г.
Дияна Кънева

Представляващ/и:
Петър Керезов

0
0

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
към 30.09.2019 г.
(в хил.лева)
Отчетна стойност на нетекущите активи
Код на
реда

ПОКАЗАТЕЛИ

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
II.
III.
IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.

2.

3.
VI.

a
Имоти, машини, съоръжения и оборудване
Земи (терени)
Сгради и конструкции
Машини и оборудване
Съоръжения
Транспортни средства
Стопански инвентар
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански
начин
Други
Обща сума I:
Инвестиционни имоти
Биологични активи
Нематериални активи
Права върху собственост
Програмни продукти
Продукти от развойна дейност
Други
Обща сума IV:
Финансови активи (без дългосрочни вземания)
Инвестиции в:
дъщерни предприятия
смесени предприятия
асоциирани предприятия
други предприятия
Държани до настъпване на падеж:
държавни ценни книжа
облигации, в т.ч.:
общински облигации
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж
Други
Обща сума V:
Търговска репутация
Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)

в началото на
периода

б
5-1001
5-1002
5-1003
5-1004
5-1005
5-1007-1
5-1007-2
5-1007
5-1015
5-1037
5-1006
5-1017
5-1018
5-1019
5-1020
5-1030
5-1032
5-1033
5-1034
5-1035
5-1036
5-1038
5-1038-1
5-1038-2
5-1038-3
5-1038-4
5-1038-5
5-1045
5-1050
5-1060

Преоценка

на
на
в края на
постъпи- излезлиувеличепериода
лите през те през
ние
(1+2-3)
периода периода
2
3
4
5

1

13

1
6

6
19

6
7

6

5

5

0

0

3564
3 564

0

0

0

0

0

3564

0

0

3588

7

6

намаление

Дияна Кънева

Представляващ/и:
Петър Керезов

6

7
0
0
14
0
6
0

0
0
20
0
0
0
0
5
0
0
5
3564
3564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3564
0
3589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в началото на
периода

Преоценка

начисле- отписана в края на
увеличена през
през
периода
ние
периода периода (8+9-10)

8

0
0
14
0
6
0

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
30.10.2019 г.
Дата на съставяне:
Съставител:

Амортизация
Преоценена
стойност
(4+5-6)

9

10

11

12

намаление
13

Преоценена
амортизация
в края на
периода
(11+12-13)

Балансова
стойност за
текущия
период
(7-14)

14

15

0
0
12
0
1
0

0
0
12
0
1
0

0
0
2
0
5
0

0

0

0

0

0
20
0
0
0
0
5
0
0
5

0
13
0
0
0
0
5
0
0
5

0
13
0
0
0
0
5
0
0
5

0
7
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18

3564
3564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3564
0
3571

3564
3564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3564
0
3589

9

3
1

9

4

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

4

0

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ
на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
към 30.09.2019 г.
(в хил.лева)
Степен на ликвидност
над 1 година
до 1 година
2
3
0

А. ВЗЕМАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ
а
I. Невнесен капитал
II. Нетекущи търговски и други вземания
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:
- предоставени заеми
- продажба на активи и услуги
- други
2. Вземания от предоставени търговски заеми
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:
- финансов лизинг
- други
Всичко за II:
III. Данъчни активи
Активи по отсрочени данъци
IV. Текущи търговски и други вземания
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:
- предоставени заеми
- от продажби
- други
2. Вземания от клиенти и доставчици
3. Вземания от предоставени аванси
4. Вземания от предоставени търговски заеми
5. Съдебни вземания
6. Присъдени вземания
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:
- корпоративни данъци върху печалбата
- данък върху добавената стойност
- възстановими данъчни временни разлики
- други данъци
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:
- по липси и начети
- от осигурителните организации
- по рекламации
- други
Всичко за IV:
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):

Код на
реда
б
6-2010
6-2021
6-2022
6-2241
6-2023
6-2024
6-2026
6-2027
6-2029
6-2020

Сума на
вземанията
1

4 193
4 193

0

0

0

4 193

0

564

564

564

564

0

0

0

0

1

1

1
565
4 758

1
565
565

6-2030

6-2031
6-2032
6-2033
6-2034
6-2035
6-2036
6-2037
6-2039
6-2040
6-2041
6-2043
6-2044
6-2045
6-2046
6-2047
6-2048
6-2049
6-2050
6-2051
6-2060
6-2070

4 193
4 193
0
0
0
0
0
0
4 193
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 193

(в хил.лева)
Стойност на
обезпечението
4

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛИ
а
I. Нетекущи търговски и други задължения
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:
- заеми
- доставки на активи и услуги
- други
2. Задължения по получени заеми към банки и
небанкови финансови институции, в т.ч.:
- банки, в.т.ч.:
- просрочени
- небанкови финансови институции, в т.ч.:
- просрочени
3. Задължения по ЗУНК
4. Задължения по получени търговски заеми
5. Задължения по облигационни заеми
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:
- по финансов лизинг
Всичко за I:
II. Данъчни пасиви
Пасиви по отсрочени данъци
III. Текущи търговски и други задължения
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:
- доставени активи и услуги
- дивиденти
-други
2. Задължения по получени заеми към банки и
небанкови финансови институции, в т.ч.:
- към банки, в т.ч.
- просрочени
- небанкови финансови институции, в т.ч.
- просрочени
3. Текуща част от нетекущите задължения:
- по ЗУНК
- по облигационни заеми
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови
финансови институции
- други
4. Текущи задължения:
Задължения по търговски заеми
Задължения към доставчици и клиенти
Задължения по получени аванси
Задължения към персонала
Данъчни задължения, в т.ч.:
- корпоративен данък върху печалбата
- данък върху добавената стойност
- други данъци
Задължения към осигурителни предприятия
5. Други краткосрочни задължения
Всичко за III:
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):

Код на
реда

Сума на
задължението

б

1

Степен на изискуемост
до 1 година
над 1 година
3
2

6-2111
6-2112
6-2113
6-2244

0
0

0

0
0
0
0

0

6-2114

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

6-2115
6-2116
6-2114-1
6-2114-2
6-2123-1
6-2118
6-2120
6-2123
6-2124
6-2130

0

6-2122

0

6-2141
6-2142
6-2143
6-2143-1

8305

8305

8 305
0

6-2144
6-2145
6-2146
6-2144-1
6-2144-2
6-2161-1
6-2161-2
6-2161-3

0

8 305

0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

6-2161-4

0

6-2161-5
6-2148
6-2147
6-2149
6-2150
6-2151
6-2152
6-2154
6-2155
6-2156
6-2157
6-2161
6-2170
6-2180

31

31

14

14

14
0

14
0

0
3
0
8336
8336

0
3
0
8336
8336

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ПОКАЗАТЕЛИ
а
1. Провизии за правни задължения
2. Провизии за конструктивни задължения
3. Други провизии
Обща сума (1+2+3):

В началото на
годината
1

0

Увеличение

Намаление

2

3

0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне:
Съставител:

30.10.2019 г.
Дияна Кънева

Представляващ/и:
Петър Керезов

0

0

0
0
(в хил.лв)
В края на
периода
4

В. ПРОВИЗИИ
Код на
реда
б
6-2210
6-2220
6-2230
6-2240

0

0

0
0
0
0

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА
на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175028954
към 30.09.2019 г.
(в хил.лева)
Вид и брой на ценните книжа
ПОКАЗАТЕЛИ
а
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа
1. Акции
2. Облигации, в т.ч.:
общински облигации
3. Държавни ценни книжа
4. Други
Обща сума I:
II. Текущи финансови активи в ценни книжа
1. Акции
2. Изкупени собствени акции
3. Облигации
4. Изкупени собствени облигации
5. Държавни ценни книжа
6. Деривативи и други финансови инструменти
7. Други
Обща сума II:

Стойност на ценните книжа

Код на
реда

обикновени

привилегировани

конвертируеми

отчетна
стойност

увеличение

намаление

б

1

2

3

4

5

6

7-3031
7-3035
7-3035-1
7-3036
7-3039
7-3040
7-3001
7-3005
7-3006
7-3007
7-3008
7-3010-1
7-3010
7-3020

23 925 168

642 418
24 567 586

0

29 384

0

0

0

0

преоценена
стойност
(4+5-6)
7

преоценка

4 483
33 867

0

27 362

0

0

2 941
30 303

2 022
0
0
0
1 542
3 564

0

0
0
0
0
0
0
0
0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка
страна.
Дата на съставяне:
Съставител:

30.10.2019 г.
Дияна Кънева

Представляващ/и:
Петър Керезов

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД

Декларация
на основание чл. 100 о, ал. 4, т. 3, б. „а“ от ЗППЦК
Долуподписаните Петър Керезов, като Изпълнителен директор
на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, гр. София, бул. „Христо Ботев” №57,
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК 175028954 и Дияна Кънева, като Главен счетоводител на
„Адванс Екуити Холдинг“ АД
ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:
Комплектът финансови отчети към 30.09.2019 г., съставени
съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и
честно информацията за активите и пасивите, финансовото
състояние и финансовия резултат на „Адванс Екуити Холдинг“
АД.
Декларатор:
……………………….
Петър Керезов
Изпълнителен директор

………………………
Дияна Кънева
Главен Счетоводител
гр. София
30.10.2019 г.

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД

Декларация
на основание чл. 100 о, ал. 4, т. 3, б. „б“ от ЗППЦК

Долуподписаният Петър Керезов, като Изпълнителен директор
на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, гр. София, бул. „Христо Ботев” №57,
регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с
ЕИК 175028954
ДЕКЛАРИРАМ, че доколкото ми е известно:
Междинният доклад за дейността на „Адванс Екуити Холдинг“
АД към 30.09.2019 г. съдържа достоверен преглед на
информацията по чл. 100 о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК.

Декларатор:
……………………….
Петър Керезов
Изпълнителен директор
гр. София
30.10.2019 г.

