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І. ЗАДАЧА НА ЕКСПЕРТИЗАТА.
Съгласно Искане за назначаване на вещи лица от "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД,
ЕИК:
175028954,
гр.София,
с
Акт
за
назначаване
на
вещи
лица
№20191018145343/21.10.2019 г., на Агенция по вписванията, сме назначени за вещи лица
със ЗАДАЧА: изготвяне на заключение за оценка на стойността на непарична вноска от
"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 175028954, в капитала на "ЕНЕРДЖИ
ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК: 175059241
ІІ. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА.
Настоящата оценка се извършва на основание чл. 72, ал.2 от ТЗ.
ІІІ. ОБЕКТ НА ОЦЕНКАТА.
Обект на настоящата оценка, съгласно искането за назначаване на вещи лица, са следните
облигационни вземания на вносителя:
Непаричната вноска ще се състои от вземания на „Адванс Екуити Холдинг“ АД към
„Енерджи Инвест“ ЕАД по Договор за заем под формата на кредитна линия, сключен между
страните на 22.08.2006 г., ведно с всички анекси към него.
Съгласно договора за заем, „Адванс Екуити Холдинг“ АД има вземане към „Енерджи
Инвест“ ЕАД, представляващо усвоена главница в размер 34 215 лв. (тридесет и четири
хиляди двеста и петнадесет лв.), както и начислена и неплатена лихва към 26 септември
2019 г. в размер на 33 196. 96 лв. (тридесет и три хиляди сто деветдесет и шест лева и
деветдесет и шест стотинки). Намерението на „Адванс Екуити Холдинг“ АД е да апортира в
капитала на „Енерджи Инвест“ ЕАД вземането си за главница по Договор за заем в пълен
размер, като капиталът на „Енерджи Инвест“ ЕАД да бъде увеличен чрез издаване на нови
акции по реда на ТЗ и устава на дружеството.
ІV. ДАТА НА ОЦЕНКАТА.
Настоящата оценка се извършва към 30.09.2019 г., към която дата за нуждите на
експертизата са представени Баланс, Оборотна ведомост, както и счетоводни справки и
разшифровки за вземанията на “Адванс Екуити Холдинг“АД по настоящата непарична
вноска, обект на тройната оценителна експертиза..
V. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ.
За целите на експертизата бяха използвани следните източници на информация:
1. Документи, предоставени от Агенция по вписванията и обявени актове в Търговски
регистър към Министерство на правосъдието - Агенция по вписванията.
 Искане за назначаване на вещи лица от „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ"
АД до АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА;
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Копие от Договор за заем от 22.08.2006г., между „Адванс Екуити Холдинг“АД
и „Енерджи Инвест “ЕАД;



Копия от Анекс №1/02.02.2007г., Анекс №2/13.03.2008г., Анекс
№3/12.06.2008г., Анекс №4/06.08.2009г., Анекс№5/23.11.2010г., Анекс
№6/12.03.2012г., Анекс №7/30.09.2014г., Анекс №8/28.12.2015г.;



Справка към 26.09.2019 г. за усвоени и върнати средства от "Енерджи Инвест"
ЕАД, предоставени от "Адванс Екуити Холдинг"АД по силата на договор за
предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 26 август
2006г.;



Протокол от заседание на Съвета на директорите на ,,АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ' АД с ЕИК 175028954 от 26.09.2019 г. за извършване на непарична
вноска от „Адванс Екуити Холдинг" АД в капитала на „Енерджи Инвест"
ЕАД, ЕИК 175059241 ,

2. Допълнително поискани и представени документи:
 Счетоводен баланс и ОПР на „Енерджи Инвест“ ЕАД за 2018г. и Счетоводен
баланс и ОПР към 30.09.2019г.;
 Счетоводен баланс и ОПР на "Адванс Екуити Холдинг"АД за 2018г. и
Счетоводен баланс и ОПР към 30.09.2019г.
 Оборотна ведомост на „Енерджи Инвест“ ЕАД за 2018г. и Оборотна ведомост
към 30.09.2019г.;
 Оборотна ведомост на „Адванс Екуити Холдинг"АД за 2018г. и Оборотна
ведомост към 30.09.2019г.;
 Дневник на сметка 152/10200, с ан.с-ки с движение за период от 01.01.2010г.
до 30.09.2019г. контрагент "Адванс Екуити Холдинг"АД „кредитна линия“.на
„Енерджи Инвест“ ЕАД;
 Дневник на сметка 621/10200, сан.с-ки с движение за период от 01.01.2010г. до
30.09.2019г. контрагент "Адванс Екуити Холдинг"АД. „разходи по лихви“ на
„Енерджи Инвест“ ЕАД;
 Дневник на сметка 261/10200, с ан.с-ки с движение за период от 01.01.2010г.
до 30.09.2019г. контрагент „Енерджи Инвест“ ЕАД „кредитна линия“ на
"Адванс Екуити Холдинг"АД;
 Дневник на сметка 496/10200, сан.с-ки с движение за период от 01.01.2010г. до
30.09.2019г. контрагент „Енерджи Инвест“ ЕАД; „разчети по лихви“ на "Адванс
Екуити Холдинг"АД;
 Извлечения от банки за получените заеми:
1. Банкови преводи на"Адванс Екуити Холдинг"АД от банка Пиреос: 25 броя;
2. Споразумение от 11.11.2015 г.между „Адванс Екуити Холдинг"АД, „Енерджи
Инвест“ ЕАД и „ИнтерСол" АД, ЕИК: 175440057;
3. Искане за осъществяване на превод от„Адванс Екуити Холдинг"АД, съгласно
споразумение от 11.11.2015 г,: 24 броя;
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VІ. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ДОПУСКАНИЯ.
Настоящата експертиза, както и съдържащите се в нея анализи, обобщения и
заключения, са направени въз основа на следните ограничителни условия:


Оценителите в тази оценка са се позовали изцяло на данни, факти и
документация, предоставени от възложителя и/или собственика на вземанията,
обект на оценката, като те се считат за достоверни и не са проверявани
допълнително;



Отговорността за предоставената информация се носи изцяло от възложителя
и/или собственика на вземанията;



Вещите лица допускат, че получената изходна информация е пълна, точна и
вярна, и че съществуват достатъчни правни основания за извършване на
поисканото увеличение на капитала;



Вещите лица не носят отговорност за подадена непълна, неточна, или погрешна
информация, макар да са положили усилия за нейното проверяване и
сравняване.



Анализите и стойностите, представени в настоящата оценка, са приложими
само за конкретната цел, отразена в доклада и не могат да бъдат използвани
извън контекста на същия;



При изготвянето на настоящата оценителска експертиза не е извършван правен
или друг вид анализ на вземането, обект на оценка, извън приложените
процедури и методология, описани в настоящия документ;



Информацията, преценките и мненията, съдържащи се в настоящата оценка и
получени от източници извън подписалите доклада, се приемат за достоверни
и не са били независимо проверявани;



Отговорността на вещите лица във връзка с настоящата експертиза е
ограничена до размера на възнаграждението, получено за нейното изготвяне,
съгласно Акта за назначаване на вещи лица;



Вещите лица, подписали настоящия доклад, нямат настоящ или бъдещ интерес
към предмета на оценка;

VII. КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТРАНИТЕ.
Съгласно справка в Агенция по вписванията - Търговски регистър правният статут на
"ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ “ЕАД с ЕИК: 175059241, към 30.09.2019 година е, както следва:
№

Общ статус

1.

ЕИК/ПИК

175059241

2

Фирма

"ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ “

3

Правна форма

Еднолично акционерно дружество

5

Седалище и адрес

БЪЛГАРИЯ
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на управление

област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. ХРИСТО БОТЕВ 57
PEAЛИЗИPAHE И УПPABЛEHИE HA ИHBECTИЦИOHHИ
ПPOEKTИ B OБЛACTTA HA EHEPГETИKATA,
ИЗГPAЖДAHE, ПOДДЪPЖAHE И EKCПЛOATAЦИЯ HA
CЪOPЪЖEHИЯ ЗA ПPOИЗBOДCTBO HA
EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ, ПPOИЗBOДCTBO HA
EЛEKTPИЧECKA EHEPГИЯ OT BЪЗOБHOBЯEMИ
EHEPГИЙHИ ИЗTOЧHИЦИ, TЪPГOBCKO
ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KAKTO И
ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBИ ДPУГИ TЪPГOBCKИ
CДEЛKИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.

6

Предмет на дейност

10

Представители

ХРИСТО МИХАЙЛОВ ВЪЛЕВ

12

Съвет на
директорите

ХРИСТО МИХАЙЛОВ ВЪЛЕВ
"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 175028954,
държава: БЪЛГАРИЯ
АДЕЛИНА ДИМИТРОВА САМОВОЛСКА

19

Едноличен
собственик на
капитала
Капитал

""АДВАНС

ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 175028954

31

Размер

5900000 лв.

31а.

Акции

Акция:
Вид: ПОИМЕННИ, Брой: 5 900 000, Номинал: 1 лв.

32

Внесен капитал

5900000 лв.

Непарична вноска

Описание: Непарична вноска на акционера „Адванс Екуити
Холдинг” АД с ЕИК: 175028954, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Христо
Ботев” №57, определена по реда на чл.72, ал.2 от ТЗ от три
вещи лица, посочени от длъжностното лице по
регистрацията към Агенцията по вписванията с Акт №
20151014071629 от 15.10.2015 г., оценена съгласно
оценителна експертиза от 04.11.2015 г. /Приложение №1,
неразделна част от този Устав/ на 3 500 000 /три милиона и
петстотин хиляди/ лева, която непарична вноска
представлява: част от вземане на акционера „Адванс Екуити
Холдинг” АД към дружеството по Договор за предоставяне
на заем от холдингово на дъщерно дружество (Договор за
паричен заем) от 22.08.2006 г., равняваща се на 3 500 000 лв.
(три милиона и петстотин хиляди лева)
Стойност: 3500000 лв.
Номер на акт за назначаване на вещи лица:
20151014071629/15.10.2015

33.
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Съгласно справка в Агенция по вписванията - Търговски регистър правният статут на
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, към 30.09.2019 година е, както следва:
№
1.
2
3
4
5

Общ статус
ЕИК/ПИК
Фирма
Правна форма
Изписване на чужд
език
Седалище и адрес на
управление

6

Предмет на дейност

10
12

Представители
Съвет на
директорите

16.

Срок на
дружеството
Специални условия

17.

Капитал
31 Размер
31а Акции
32

Внесен капитал

175028954
АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ
Акционерно дружество
ADVANCE EQUITY HOLDING
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. ХРИСТО БОТЕВ 57
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА
НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ
ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА
И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА
ЛИЦИНЗИИ ЗА ИЗПОЛАЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА
ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА,
ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО
ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ
ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
БОЯН ХРИСТОВ ИВАНЧЕВ
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ
06.02.2020
Дружеството е публично по смисъла на чл.110 от ЗППЦК
35945592 лв
Вид: ОБИКНОВЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ, Брой: 35945592,
Номинал: 1 лв.
35945592 лв.

VIІІ. МЕТОДИ НА ОЦЕНКА.
Заключението на настоящата експертиза е извършена на основание чл.72 от Търговския
закон. При извеждане на стойностите на експертизата са взети под внимание различни
нормативни бази като: Български стандарти за оценяване, в сила от 01.07.2017г., Закона за
счетоводството и Международните стандарти за финансово отчитане.
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1.1

Правни аспекти на превръщането на дълг в собственост1

В случаите на сделка „дълг срещу собственост”, от гледна точка на търговски
дружества - длъжници, попадаме в хипотезата на апорт по смисъла на ТЗ, тъй като
задължението на съответното дружество към дадено физическо или юридическо лице е
респективно негово вземане към същото дружество - длъжник. Това вземане, за да се внесе
в капитала на същото дружество и доколкото се приема, че то е финансов инструмент, а не
налични пари, подлежи на оценка по реда на чл. 72 и 73 от същия закон.
Особеностите на превръщането на дълг в участие в капитала на дружеството-длъжник
произтичат от характера на апортирания актив. Най-често този казус възниква, когато по
някакви причини (най-често финансови) длъжникът не може да се издължи на кредитора
или предпочита да не изразходва парични средства, а да предостави или увеличи дела на
кредитора в капитала на дружеството.
Правната основа на тези сделки е ЗЗД. При заема „заемодателят предава в собственост
на заемателя пари или други заместими вещи, а заемателят се задължава да върне
заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество” (чл. 240 ЗЗД). Заемателят
дължи лихва само ако това е уговорено писмено (пак там).
Предвижда се в случаите, когато длъжникът не може да изпълни дадено задължение
(най-често парично такова), да предостави друга престация. На основание на разпоредбите
на същия закон кредиторът не може да бъде принуден да приеме в изпълнение нещо,
различно от дължимото. Той обаче може доброволно да приеме различна престация, т.е.
изпълнение, различно от дължимото, може да се случи само с изричното съгласие на
кредитора. В този случай е налице нов договор по смисъла на ЗЗД – даване вместо
изпълнение, уредено в чл. 65 от същия закон.
1.2

Методика на оценката
Българските стандарти за оценяване (БСО), които са в сила от 01.06.2018 г., не
съдържат отделни принципи и указания за оценка на вземания и непарични вноски в
капитала, а препращат към общите такива, съдържащи се в V, VI и VII раздел на първа част
на стандартите.
След анализ на изискванията на БСО, в настоящата оценка са възприети следните
положения:
1) Вид (стандарт или база на) стойност – справедливата стойност, дефинирана в
БСО, т. 1.5.2.3: „Справедливата стойност отразява данни и обстоятелства, свързани с
конкретна действителна или потенциална реализация на оценявания обект / актив между
идентифицирани страни“.
Под „идентифицирани страни“ се разбират страни, които не са независими една от
друга и не се намират в пазарни / търговски отношения помежду си.
Стандартът на стойността (съгласно американската практика – на АSА) или
базата на оценяване (съгласно европейските и международните оценителски стандарти)
представлява вида на стойността, целта и методите на оценяване на съответния обект на
оценка, чрез които, взети заедно, се реализира съдържанието на оценителската дейност.
1

По този въпрос се опираме на коментарите на дипломираните експерт-счетоводители проф. Живко Бонев
(http://ides.bg/media/1225/07-2015-zhivko-bonev.pdf) и Бойко Костов (http://ides.bg/media/1256/03-2015-boykokostov.pdf)
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Следователно стандартът на стойността представлява онова концептуално
предположение, въз основа на което оценителят определя стойността на оценявания обект.
Понятието “Пазарна стойност” е неразривно свързано с колективното възприятие и
поведение на участниците на пазара. Оценката на пазарна основа (т.е. прилагането на
стандарт на стойността “Пазарна стойност”) предполага функциониране на пазар на който
сделките се извършват масово и без ограничение от непазарни сили. Пазарната база
определя т.нар. стандарт на стойността “Пазарна стойност”.
Непазарна база е тази, при която оценката не е свързана с акта на покупко- продажба
на масов пазар (съответно с взаимоотношения между купувач и продавач като е
безразлично кои са те и във всеки един момент могат да изберат други подобни
предложения). При оценка на имущество на непазарна база се използват методи, в
които се разглеждат икономическата полезност или функции на актива, различни от
тези свързани с покупко-продажбата на този актив или пък се отчитат ефектите от
необичайни и нетипични пазарни условия (т.нар. “пряка сделка”). Това не означава, че
резултатът от оценката не е пазарен, а само че е използвана друга база за оценяване.
Дори напротив – полученият резултат е пазарен, но за определен конкретен случай,
приложение или ползвател, което само повишава точността и обективността на
оценката.
При оценяване на непазарна база приложимите стандарти на стойността могат да
бъдат различни, в зависимост от целите на оценката. Други стандарти (бази) за оценяване,
различни от пазарния са дефинирани в Стандарт 2 на европейските стандарти за
оценяване в редакцията му от 2016 г. /ЕVS 2016/
В настоящата конкретна оценка/експертиза приложимия стандарт (база) за оценяване
е базата „Справедлива стойност (Faire Value)”. Този стандарт (база) за оценяване отговаря
най-пряко на изискванията на Закона за счетоводство, на дефинициите в Международен
счетоводен стандарт (МСС) 27 Индивидуални финансови отчети. Съгласно постановките
на този стандарт инвестицията, отчитана в индивидуалните отчети на инвеститора се
отчита по един от следните методи:
а) по цена на придобиване (себестойност);
б) в съответствие с МСФО 9 Финансови инструменти (по справедлива стойност
в печалбата или загубата);
или
в) като използват метода на собствения капитал, както е описан в МСС 28
Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия и съвместни
предприятия.
Когато инвестицията е в дъщерно предприятие и намерението на Инвеститора е да
контролира своята инвестиция и да извлича изгоди под формата на възвръщаемост от
направеното вложение в дългосрочен план, инвестицията в индивидуалния отчет на
Инвеститора се отчита по себестойност (цена на придобиване), предвид
извършването на консолидационни процедури съгласно МСФО 10 Консолидирани
финансови отчети. В конкретния случай става въпрос за оценка на непарична вноска на
едноличния собственик на капитала на "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК: 175059241, т.е.
приложима е оценка на инвестицията по б.“а“.
Оценката на инвестицията в индивидуалните отчети на инвеститора може да
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бъде отчетена и съгласно изискванията на МСФО 9 Финансови инструменти - по
справедлива стойност в печалбата или загубата или друг всеобхватен доход в
зависимост от приетия бизнес модел на ръководството. Даден финансов актив се
оценява по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, ако са изпълнени следните
две условия:
а) финансовият актив се държи в рамките на бизнес модел, чиято цел е както събиране
на договорни парични потоци, така и продажби на финансови активи, и
б) 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.
Отчитането на инвестицията по справедлива стойност, като разликите между балансовата и
справедливата стойност се отчитат в печалбата (загубата) се прилага обикновено за
инвестиции за които ръководството има намерение да продаде в обозримо бъдеще и тези
инвестиции не отговарят на дефиницията за значително влияние в инвестираното
предприятие.
Отчитането на инвестицията по метода на собствения капитал се прилага, когато
инвеститорът упражнява значително влияние, но не и контрол в инвестираното
предприятие. Характеристики на метода на собствения капитал:
▪ Инвестицията се вписва първоначално по цена на придобиване, а впоследствие се
коригира (увеличава или намалява) с дела на инвеститора в печалбите или загубите на
асоциираното или съвместното предприятие.
▪ С получените дивиденти от асоциираното/съвместното предприятие се намалява
балансовата стойност на инвестицията.
▪ Балансовата стойност на инвестицията се коригира и с промените на дела на
инвеститора в собствения капитал на асоциираното/съвместното предприятие, които не са
отразени в печалбата или загубата на асоциираното/съвместното предприятие (например в
преоценъчен резерв).
▪ При придобиването на инвестиция в асоциирано/съвместно предприятие се определя
разликата между цената на придобиване на инвестицията и дела на инвеститора в
справедливите стойности на разграничимите нетни активи на асоциираното/съвместното
предприятие - репутация, по правилата на МСФО 3 Бизнес комбинации ( Основанието за
това е МСС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия и съвместни
предприятия, § 32).
Методът на собствения капитал не се прилага, когато инвеститорът е освободен от
изготвянето на консолидирани финансови отчети съгласно § 10 МСФО 10. В този случай
предприятието -майка отчита инвестицията си в асоциирано предприятие (§ 10 на МСС 27
Индивидуални финансови отчети):
- по метода на цената на придобиване; или
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-

в съответствие
стойност.

с МСФО 9 Финансови инструменти - метод на справедливата

В заключение и предвид казаното по-горе, експертизата следва да се произнесе върху
справедливата стойност на вземането от страна на инвеститора. Вземането (при
инвеститора) и задължението (при кредитополучателя) са финансови инструменти
съгласно МСФО 9 Финансови инструменти.
При оценка на финансови инструменти, носители на парични потоци, оценъчния анализ,
произтичащ от изискванията на международните оценителски стандарти и стандартите за
финансово отчитане, обхваща анализ за наличие на признаци и обстоятелства, които
пораждат необходимостта от обезценка:
 Наличие на индикации за финансови затруднения на длъжника;
 Просрочие или нарушаване на клаузите по договорените плащания;
 Когато заемодателят предоговоря условията по договорите, свързани с финансово
затруднение на длъжника и прави отстъпки, каквито не би обсъждал при други
обстоятелства;
 Има наличие на данни, показващи спад в очакваните парични потоци, включително от
финансовите инструменти и др.
Оценката на вземанията по справедлива стойност включва:
 Приложим метод на оценка;
 Оценка на степен на задлъжнялост (лостов ефект) на длъжника;
 Оценка на риска от неплатежоспособност;
 Преценка за адекватност на текущата стойност на базовите активи, генериращи
паричните потоци и влиянието им върху погасяването на задължението,;
Изборът на подход и метод на оценка е в резултат на наличието на следните характеристики
на оценявания обект – вземания:
 Без налична котировка на активен пазар;
 Без наличие на публична информация за текуща пазарна стойност на аналогични
вземания;
 Неприложимост на опционно ценообразуване;
Използваният допълнително технически инструментариум е във връзка с установяването на
условия за обезценка, произтичащи както от самия инструмент, така и от финансовото
състояние на длъжника, изразен чрез:
 кредитния риск, т.е. несигурността относно способността на длъжника да извърши
изискваните плащания на падежа;
 ликвидността и продаваемостта на инструмента;
 покритие на задълженията с налични насрещни реални активи;
От казаното дотук следва, че пазарната стойност е частен случай на справедливата стойност
и в случаите, когато липсва пазар на даден актив, оценената справедлива стойност е
приравнима към справедливата стойност.
1) ЕМИТИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТНВЕНИЯ КАПИТАЛ СРЕЩУ ДЪЛГ ПРИ
СВЪРЗАНИ ЛИЦА:

Длъжник и кредитор могат да предоговорят условията на финансовия пасив с цел
длъжникът да погаси задължението изцяло или частично, като емитира инструменти на
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собствения капитал (акции или дялове) в полза на кредитора. Тези сделки са известни под
наименованието „размяна на дълг срещу собственост”.
В конкретният казус са налице два момента:
 Определяне справедливата (пазарна) стойност на финансовия инструмент вземане,
възникнало по силата на договори за заем;
 Определяне на справедливата (пазарна) стойност на финансовия инструмент на
собствения капитал - дяловете на дружеството, въз основа на което да се изчисли броя на
новоемитираните дялове при замяна на дълг срещу собственост.
Съгласно Разяснение 19 (въведено в сила с Регламент 662/2010 г.):
 Когато инструменти на собствения капитал (акции и дялове), емитирани в полза на
кредитор с цел погасяване изцяло или частично на финансов пасив (заем), са първоначално
признати, предприятието ги измерва по справедливата стойност на емитираните
инструменти на собствения капитал, освен ако справедливата стойност не може да бъде
надеждно измерена.
Допустими изключения при свързани лица:
Емитирането на акции или дялове като инструменти на собствения капитал по
справедливата им стойност срещу дълг (заем), не се прилага спрямо сделки в следните
случаи, съгласно Разяснение 19 (въведено в сила с Регламент 662/2010 г.):
 Кредиторът е също пряк или непряк акционер/съдружник и действа в качеството на
пряк или непряк акционер/съдружник;
 Кредиторът и предприятието са контролирани от една и съща страна или страни преди
и след сделката и същността на сделката включва разпределяне на капитал от страна на
предприятието или капиталова вноска в предприятието;
 Погасяването на финансов пасив чрез емитирането на акции/дялови е в съответствие с
първоначалните условия на финансовия пасив;
2) ОЦЕНЪЧНИ АНАЛИЗИ И ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ НА ОЦЕНКА НА ВЗЕМАНЕТО

За целите на експертизата са направени приемания, допускания и ограничителни условия
относно извеждане на обективна справедлива (пазарна) стойност на вземането, базирани на
характеристиките на дълговия инструмент и състоянието на длъжника към 30.09.2019 г:
 Без наличие на публична информация за текуща пазарна стойност на аналогични
вземания, налична котировка на активен пазар;
 Заемът е без обезпечение;
 Оценката касае паричен поток от финансовия инструмент като главница;
Степента на защита на правата на страните по инструмента от влиянието на кредитния риск
по дълговия инструмент, т.е. несигурността относно способността на длъжника да извърши
изискваните плащания, е установена чрез анализ на ликвидността на длъжника и
покритието на задълженията с налични насрещни реални активи, както следва:
Показатели за ликвидност
Бърза ликвидност
Вземания+Парични средства
Текущи пасиви
Коеф. на бързаа ликвидност
Незабавна ликвидност
Пари+Парични еквиваленти
Текущи пасиви
Незабавна ликвидност

30.09.2019г.
19 х.лв.
163 х.лв.
0.12

Норма

1.25 -1.5 добра
1.5 -2.0 мн. добра

3 х.лв.
163 х.лв.
0.02
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Показатели за дългосрочна автономност
Финансова автономност
Собствен капитал (СК)
Дълг общо (текущ + нетекущ)Д
Коеф.на финансова автономност (КФА)
Коеф. на собственост (КС)
Собствен капитал (СК)
Сума на актива (А)
Коеф.на собственост (КС)_
Финансова зависимост
Дълг общо (текущ + нетекущ) Д
Сума на актива (А)
Коеф.на финансова зависимост (КФ3)

Норма
3567 х.лв.
163 х.лв.
21.88

Финансовият риск е
толкова по-голям.
колкото КФА е <1

3567 х.лв.
3764 х.лв.
0.95

Структура на
капитала
> 0.4 (0.5)

163 х.лв.
3764 х.лв.
0.04

Структура на
капитала
<0.6 (0.5)

Видно от изчислените показатели, текущите задължения са повече от текущите активи. В
случаите, когато коефициентът на финансова автономност е под единица, е налице
превишение на задълженията спрямо собствения капитал, т.е. съществуващите задължения
не са достатъчно обезпечени с имуществото на предприятието и обратно, когато този
коефициент е над единица, показва степента на финансова независимост от ползването на
чужди средства. Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на
предприятието от своите кредитори за уреждане на задълженията си. Този показател
обикновено е под единица и показва колко задължения са отчетени на един лев собствен
капитал.
Съгласно Международните стандарти за финансово отчитане задължение, което е със срок
на погасяване 12 месеца след датата на годишния финансов отчет се класифицира като
текущо. Същото не следва да се обезценява до настъпване на падежа, защото е договорено
по този начин. Тестване за обезценка следва да се направи след настъпване на падежа, ако
задължението не е платено в срок.
3) Избран метод на оценка
При оценка на вземания се използват следните методи:
 методът на Дисконтираните Парични Потоци, тъй като с искането си за оценка на
непарична вноска Кредиторът предотвратява получаването на бъдещи (след датата на
оценката) парични потоци, и
 методът на собствения капитал, тъй като попада в хипотезата на пар. 13 (в) от
МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия“2.
Единственият приложим метод за оценка в случая остава методът на Собствения
капитал.
В случая, обект на оценка, респ. преизчисляването в рамките на метода, е само
вземането на титуляра от Дружеството и съответно инструментите на собствения капитал,
които евентуално могат да се емитират при преобразуването на дълга в собственост.

IX. ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ (НА
АКТИВА, ПРЕДМЕТ НА ОЦЕНКАТА).

2

http://balans.bg/235-mss-28-investicii-v-asociirani-predprijatija/
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1.
Вземането на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД от "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“
ЕАД представляващо вземанията му като кредитор е възникнало на основание на:
 Договор за паричен заем от 22.08.2006г., сключен между „АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД и "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД , по силата на който „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД като Заемодател предоставя на "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“
ЕАД като Заемател, кредит в размер до 1 200 000 (един милион и двеста хиляди)
лева. Заемът се предоставя на Заемателя целево за реализация на инвестиционната
програма на дружеството и може да се използва от него единствено и само за
нуждите на търговската му дейност. Заемът се предоставя за срок от З (три) години
от момента на подписване на договора. Заемодателят ще предоставя заемните
средства при поискване на части в брой на касата на Дружеството - заемодател или
чрез банков превод. Страните договарят годишна лихва върху реално усвоената и
ползвана сума в размер на 6.0 (шест) процента. Заемателят се задължава да върне
изцяло дадената в заем главница и начислената върху нея лихва най-късно до 22
август 2009 година при изтичане на срока на договора.
 Анекс №1 от 02.02.2007г., според който се увеличава размера на предоставения
срочен целеви паричен заем под формата на кредитна линия в размер до 2 000 000
(два милиона) лева. Всички клаузи на Договора за заем от 22.08.2006 г. остават
непроменени.
 Анекс №2 от 13.03.2008г., според който се увеличава размера на предоставения
срочен целеви паричен заем под формата на кредитна линия в размер до 4 000 000
(четири милиона) лева. Всички клаузи на Договора за заем от 22.08.2006 г. остават
непроменени.
 Анекс №3 от 12.06.2008г., според който се увеличава размера на предоставения
срочен целеви паричен заем под формата на кредитна линия в размер до 7 200 000
(седем милиона и двеста хиляди) лева. Всички клаузи на Договора за заем от
22.08.2006 г. остават непроменени.
 Анекс №4 от 06.08.2009г., според който се променя срока по чл. 3 ал.1 на Договора
за заем от 22 август 2006г. от 3 (три) години на 5 (пет) години, считано от момента на
неговото подписване. Всички останали условия по подписания Договор за заем
между страните на 22 август 2006 год., АНЕКС N 1 от 2 февруари 2007г, АНЕКС N 2
от 13 март 2008г. и АНЕКС N 3 от 12 юни 2008г. остават непроменени.
 Анекс №5 от 23.11.2010г., според който се променя се срока по чл. 3 ал.1 на
Договора за заем от 22 август 2006г. от 5 (пет) години на 7 (седем) години, считано
от момента на неговото подписване. Всички останали условия по подписания
Договор за заем между страните на 22 август 2006 год., АНЕКС N 1 от 2 февруари
2007г, АНЕКС N 2 от 13 март 2008г., АНЕКС N 3 от 12 юни 2008г. АНЕКС N 4 от 06
август 2009г. остават непроменени.
 Анекс №6 от 12.03.2012г., според който се променя срокът на предоставения
срочен целеви паричен заем като се променя Чл. З./1/ от Договора както следва:
"Чл. З. /1/ Заемът се предоставя за срок до 06.02.2016 г. Срокът е уговорен в полза на
Заемателя и същият може да изпълнява /връща/ дадената в заем сума предсрочно."
Всички останали условия по подписания Договор за заем между страните на 22
август 2006г. и по допълнителните споразумения към него остават непроменени.
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 Анекс №7 от 30.09.2014г., според който се променя лихвеният процент по чл. 2 от
договора както следва:
" чл.2. Страните договарят годишна лихва върху реално усвоената и ползвана сума в
размер на дадената в заем сума в размер на 4,2% (четири цяло и две десети
процента)"
Всички останали условия по подписания Договор за заем между страните на 22
август 2006г. и по допълнителните споразумения към него остават непроменени. При
забава на Заемополучателя при връщането на заема, той дължи неустойка в размер на
0,05% дневно върху дължимата за плащане сума до нейното окончателно погасяване.
 Анекс №8 от 28.12,2015 г., според който се променя срокът на предоставения срочен
целеви паричен заем като се променя Чл. 3. /1/ от Договора, както следва:
„Чл. 3. /1/ Заемът се предоставя за срок до 06.02.2020 г. Срокът е уговорен в полза на
Заемателя и същият може да изпълнява /връща/ дадената в заем сума предсрочно."
Променя се Чл. 4 от Договора както следва:
„Чл. 4. Заемателят се задължава да върне изцяло дадената в заем главница и
начислената върху нея лихва най-късно до 06.02.2020 г. при изтичане на срока на
договора."
Всички останали условия по подписания Договор за заем между страните на 22
август 2006г. и по допълнителните споразумения към него остават непроменени.
Усвояването на заема от "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД е извършено по следния начин:
Вземането на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД

от "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД е

формирано от плащания, съгласно Аналитична оборотна ведомост за синтетичната сметка и
Дневник на сметка 152/10200, посочени в следващата таблица:

Дата
от 01.01.2006г.
до 31.12.2006г.
от 01.01.2007г.
до 31.12.2007г.
от 01.01.2007г.
до 31.12.2007г.
от 01.01.2008г.
до 31.12.2008г.
от 01.01.2008г.
до 31.12.2008г.
от 01.01.2009г.
до 31.12.2009г.
от 01.01.2009г.
до 31.12.2009г.

Документ на "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
получена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
получена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
погасена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
получена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
погасена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
получена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
погасена сума от заема

Сума

962 000,00 лв.
624 000,00 лв.
-16 988,32 лв.
5 914 200,00 лв.
-2 613 800,00 лв.
1 797 527,00 лв.
-1 235 150,33 лв.
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от 01.01.2010г.
до 31.12.2010г.
от 01.01.2010г.
до 31.12.2010г.
от 01.01.2011г.
до 31.12.2011г.
от 01.01.2011г.
до 31.12.2011г.
от 01.01.2012г.
до 31.12.2012г.
от 01.01.2013г.
до 31.12.2013г.
от 01.01.2014г.
до 31.12.2014г.
от 01.01.2015г.
до 31.08.2015г.
от 01.01.2015г.
до 31.08.2015г.

Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
получена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
погасена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
получена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
погасена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
получена сума от заема
Аналитична оборотна ведомост на сметка 152/10200,
контрагент „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД –
получена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – капитализирани лихви
по заема за периода 30.06.2012г. – 31.12.2014г.
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – погасена сума от заема
чрез продажба на инвестиция

Общо плащания
от 01.09.2015г.
до 31.12.2015г.
от 01.09.2015г.
до 31.12.2015г.
от 01.09.2015г.
до 31.08.2015г.
от 01.01.2016г.
до 31.12.2016г.
от 01.01.2016г.
до 31.12.2016г.
от 01.01.2017г.
до 31.12.2017г.
от 01.01.2017г.
до 31.12.2017г.
от 01.01.2018г.
до 31.12.2018г.
от 01.01.2018г.
до 31.12.2018г.
от 01.01.2019г.
до 30.09.2019г.
от 01.01.2019г.
до 30.09.2019г.
Общо плащания

61 500,00 лв.
-27 264,73 лв.
50 600,00 лв.
-1 859 791,68 лв.
1 360 651,00 лв.
116 642,00 лв.
32 704,60 лв.
749 640,10 лв.
-2 200 000,00 лв.
3 716 469,64 лв.

Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – погасена сума от заема
чрез увеличение на капитала
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – получена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – погасена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – получена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – погасена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – получена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – погасена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – получена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – погасена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – получена сума от заема
Дневник на сметка 152/10200, контрагент „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД – погасена сума от заема

-3 500 000,00 лв.
119 400,00 лв.
- 80 000,00 лв.
224 244,00 лв.
- 181 975,79 лв.
611 776,09 лв.
- 518 678,48 лв.
49 620,00 лв.
- 421 015,44 лв.
24 700,00 лв.
- 10 325,00 лв.
34 215,02 лв.

Към 30.09.2019г., Вземането на АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД от „ЕНЕРДЖИ
ИНВЕСТ “ЕАД е 34 215,02 лв. (тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет лева и
02ст.)
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Правно индивидуализиране на вземането.
Правно основание съгласно Закона за задълженията и договорите
Договор за паричен заем от 22.08.2006г., сключен между „АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД и "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД и Анекс №1/02.02.2007г., Анекс №2/
13.03.2008г., Анекс №3/12.06.2008г., Анекс №4/06.08.2009г., Анекс№5/23.11.2010г., Анекс
№6/12.03.2012г., Анекс №7/30.09.2014г., Анекс №8/28.12.2015г
Правно основание съгласно Търговския закон
Протокол от заседание на Съвета на директорите на ,,АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ' АД с ЕИК 175028954 от 26.09.2019 г. за извършване на непарична вноска от
„Адванс Екуити Холдинг" АД в капитала на „Енерджи Инвест" ЕАД, ЕИК 175059241.
Идентифициране на вземането съгласно Закона за счетоводството
Счетоводно отразяване
Заприходяване на задължението при "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД
Задължението към „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД е осчетоводено в сметка 152/10200
ЗАЕМИ ОТ СВЪРЗАНИ ЛИЦА. Съгласно представените извлечения от Аналитичния
регистър на дружеството, същите възлизат на 34 215 лв. (тридесет и четири хиляди
двеста и петнадесет лева) към 30.09.2019 г.
В Счетоводния баланс към 30.09.2019 г. дружеството е посочило като „Пасиви“,
„3адължения към свързани предприятия“, сумата 34 хил. лева.
Отразяване на вземането при „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД .
Вземането от "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД е осчетоводено при „АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД в сметка 261/10002 „ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЗАЕМИЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ ЕАД“. Съгласно представените извлечения от Аналитичния регистър
на дружеството, същите възлизат на 34 215 лв. (тридесет и четири хиляди двеста и
петнадесет лева) към 30.09.2019 г.
В Счетоводния баланс към 30.09.2019 г. дружеството е посочило като „Търговски и друrи
вземания“, „Вземания от свързани предприятия“ сумата 4 193 хил. лева, включващо сумата
по предоставения паричен заем в размер на 34 хил. лева.
Съгласно протокол от заседание на Съвета на директорите на ,,АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ' АД с ЕИК 175028954 от 26.09.2019 г. за извършване на непарична вноска от
„Адванс Екуити Холдинг" АД в капитала на „Енерджи Инвест" ЕАД, ЕИК 175059241 е
взето следното решение:
."Адванс Екуити Холдинг" АД като едноличен собственик на капитала на „Енерджи
Инвест" ЕАД, да извърши непарична вноска в капитала на дружеството, npeдставляваща
вземане в размерна 34 215 лв.(тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет лв.) за
главница по Договор за заем, сключен на 22.08.2006 г., ведно с всички анекси към него.
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Начислената и неплатена лихва към 26.09.2019 г. в размер на 33 196. 96 лв . (тридесет и три
хиляди сто деветдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки}, не е предмет на
непаричната вноска и заемателят дължи заплащането й съгласно сключения Договор за заем
и анексите към него.
X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на гореизложеното, заключението ни за размера на непаричната вноска в
капитала на "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД, по Договор за паричен заем от 22.08.2006г.,
сключен между „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД и "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“ ЕАД и
всички последващи го документи, подробно описани в експертизата е следното:
Общият размер на вземането на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД от "ЕНЕРДЖИ
ИНВЕСТ“ ЕАД по Договор за паричен заем от 22.08.2006г. - обект на настоящата
експертиза е 34 215,02 лв. (тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет лева и 02ст.)
към 30.09.2019 г.
Въз основа на нзготвената оценка за размера на непарнчната вноска, „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД може да запнше 34 215,00 лв. (тридесет и четири хиляди
двеста и петнадесет лева) от увелнчението на капитала иа "ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ“
ЕАД, равняващи се на 34 215 (тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет) акции с
иоминална стойност 1 (един) лев всяка.

ноември 2019 год.
гр. София

ВЕЩИ ЛИЦА:

Васил Ненов:

Георги Недялков:

Донка Петрова:
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Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20191014172213/15.10.2019 г.,

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ИЗВЪРШЕНА ТРОЙНА ОЦЕНИТЕЛНА ЕКСПЕРТИЗА ПО АКТ №
20191014172213/15.10.2019 Г., НА АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

ОТ ВЕЩИ ЛИЦА
1. Веселина Цвяткова Борисова
ел. поща: vesy_809@abv.bg
2. Елка Русева Жекова,
ел. поща: eli_elenkova@abv.bg
3. Ангел Харизанов Ковачев
ел. поща: kovachev_a@abv.bg

С вносител акционер:
"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
ЕИК: 175028954

Ноември, 2019 г.
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І. ЗАДАЧА НА ЕКСПЕРТИЗАТА
С Акт за назначаване на вещи лица № 20191014172213/15.10.2019 г., на Агенцията по
вписванията, е назначена тройна оценителска експертиза със задача:
Изготвяне на заключение за оценка на непарична вноска в капитала на "Система за
електронни плащания България /СЕП България" АД, ЕИК: 131107204, с вносител акционер
"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 175028954.
"Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (наричано по-долу
„Дружеството”) е със седалище и адрес на управление: област София (столица), община
Столична, гр. София 1164, район „Лозенец“, ж.к. "Лозенец", ул. "Златовръх", № 1.
"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД е със седалище и адрес на управление: област
София (столица), община Столична, гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. "Христо
Ботев", № 57.
ІІ. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗАТА
Настоящата експертиза е извършена на основание чл. 72, ал. 2 от Търговския закон
(ТЗ).

Дата на експертизата
Експертизата е разработена въз основа на данни и информация към 30.09.2019 г. –
към която дата са изготвени последните представени счетоводни и други документи от
Система за електронни плащания България /СЕП България" АД и "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД.
Предмет на непаричната вноска
Предметът на непаричната вноска се изразява в апорт на вземания на "АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД спрямо "Система за електронни плащания България /СЕП
България" АД, посочени в неговото искане до Агенцията по вписванията, в размер на
7 953 018.47 лв. Тези вземания произтичат от дължими суми по главницата съгласно
”договор за заем под формата на кредитна линия”, сключен на 27.05.2008 г. между
"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за електронни плащания
България /СЕП България" АД (заемател), и 7 бр. анекси към същия договор.
ІІІ. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
За целите на експертизата бяха проверени и използвани следните източници на
информация:
 Искане за назначаване на вещи лица за оценка на непарична вноска съгласно чл. 72,
ал. 2 от ТЗ от "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД до Агенцията по вписванията, чрез адв.
Камен Колев Иванов, вх. № 20191014172213, и приложени документи към същото искане;
 Договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество, сключен на
27.05.2008 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за
електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател);
 Анекс № 1, сключен на 28.11.2008 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
(заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател)
към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г.;
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 Анекс № 2, сключен на 22.06.2009 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
(заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател)
към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г.;
 Анекс № 3, сключен на 14.05.2010 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
(заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател)
към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г.;
 Анекс № 4, сключен на 12.03.2012 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
(заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател)
към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г.;
 Анекс № 5, сключен на 30.09.2014 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
(заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател)
към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г.;
 Анекс № 6, сключен на 28.12.2015 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
(заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател)
към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г.;
 Анекс № 7, сключен на 12.09.2019 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
(заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател)
към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 27.05.2008 г.;
 Договор за паричен заем, сключен на 03.02.2015 г. между „Нетелком” ЕООД
(заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател), и
анекс към същия, подписан на 15.07.2015 г.;
 Договор за прехвърляне на вземане, сключен на 15.12.2015 г. между „Неттелком”
ЕООД (цедент) и "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД (цесионер);
 Уведомление за договор за прехвърляне на вземане от 15.12.2015 г. от „Неттелком”
ЕООД до "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД;
 Коригираща експертиза за оценка на непарична вноска в капитала на "Система за
електронни плащания България /СЕП България" АД, ЕИК: 131107204, с вносител акционер
"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 175028954, Изх. № 20091203140648-4/11.01.2010
г.;
 Експетриза за оценка на непарична вноска в капитала на "Система за електронни
плащания България /СЕП България" АД, ЕИК: 131107204, с вносител акционер "АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК: 175028954, Изх. № 20171111104904-8/08.01.2018 г.;
 Протокол от заседание на съвета на директорите на "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД, проведено на 12.09.2019 г.;
 Протокол от заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Система
за електронни плащания България /СЕП България" АД, проведено на 11.10.2019 г.;
 Устав на акционерното дружество "Система за електронни плащания България /СЕП
България/" АД, приет от общото събрание на акционерите на 29.11.2007 г., посл. изм.
11.10.2019 г.;
 Извлечения от разплащателни сметки (BGN) на „СЕП България" АД в „Алианц Банк
България” АД от системата „Интернет банкиране”, удостоверяващи получени/погасени суми
от „СЕП България" АД по главницата по договор за предоставен заем от "АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД през периода 29.05.2008 – 30.09.2019 г. – 282 стр.;
 Справка за усвоени и върнати средства от "Система за електронни плащания
България/СЕП България" АД, предоставени от "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД по
силата на договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г. и анекси № 1 – 7 към същия договор, за периода 29.05.2008 г. - 12.09.2019 г.,
подписана от гл. счетоводител и изпълнителния директор на "СЕП България" АД;

Оценителска експертиза по Акт за назначаване на вещи лица № 20191014172213/15.10.2019 г. на
Агенцията по вписванията

4

 Справка за усвоени и върнати средства от "Система за електронни плащания
България/СЕП България" АД, предоставени от "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД по
силата на договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г. и анекси № 1 – 7 към същия договор, за периода 29.05.2008 г. - 30.09.2019 г.,
подписана от гл. счетоводител и изпълнителния директор на "СЕП България" АД;
 Годишни финансови отчети на "Система за електронни плащания България /СЕП
България" АД за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 години;
 Годишен доклад за дейността на "Система за електронни плащания България /СЕП
България" АД за 2018 г.;
 Доклад на независимия одитор до акционерите на "Система за електронни
плащания България/СЕП България" АД относно извършения одит на годишния финансов
отчет на дружеството за 2018 г.;
 Междинен счетоводен баланс към 30.09.2019 г. на "Система за електронни
плащания България/СЕП България" АД;
 Отчет за доходите на "Система за електронни плащания България/СЕП България"
АД за периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г.;
 Дневник на "СЕП България" АД на счетоводна сметка 152/10600 „Получени
дългосрочни заеми/заеми от свързани лица" за периода 31.12.2017 – 30.09.2019 г.;
 Дневник на "СЕП България" АД на счетоводна сметка 496/10600 „Разчети по
лихви/заеми от свързани лица" за периода 29.05.2008 – 30.09.2019 г.;
 Извлечение от Главната книга на "СЕП България" АД на счетоводна сметка
493/10600 за периода 31.03.2017 – 30.09.2019 г.;

Устав на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД, приет на учредителното събрание
на акционерите-учредители на 10.01.2006 г., посл. изм. на редовно годишно общо събрание
на акционерите на 11.05.2016 г.;
 Годишен индивидуален доклад за дейността на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ”
АД за 2018 г.;
 Счетоводен баланс на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД към 30.09.2019 г.;
 Отчет за доходите на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД за периода 01.01.2019 –
30.09.2019 г.;
 Оборотна ведомост за синтетични сметки и подсметки на "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД за периода 01.01.2019 – 30.09.2019 г.;
 Извлечение от Главната книга на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД на
счетоводна сметка 261/10004 „Вземания от нефин. институции“/"СЕП България" АД за
периода 29.05.2008 - 31.12.2009 г.;

Извлечение от Главната книга на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД на
счетоводна сметка 261/10006 „Предоставени дългосрочни заеми“/"СЕП България" АД за
периода 01.01.2010 - 30.09.2019 г.;
 Извлечение от Главната книга на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД на счетоводна
сметка 496/10003 „Разчети по лихви“/"СЕП България" АД за периода 29.05.2008 - 31.12.2009
г.;
 Дневник на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД на счетоводна сметка 496/10006
„Разчети по лихви“/"СЕП България" АД за периода 01.10.2010 - 30.09.2019 г.;
 Друга публична информация от Търговския регистър на Агенцията по вписванията
(ТР на АВ), и др.
ІV. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ И ДОПУСКАНИЯ
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Настоящата експертиза, както и съдържащите се в нея анализи, обобщения и
заключения, са направени въз основа на следните ограничителни условия:
 Оценителите са се позовали изцяло на данни, факти и документация,
предоставени от възложителя на оценката, като те са приети за достоверни и не са
проверявани допълнително;
 Отговорността за предоставената информация се носи изцяло от възложителя
на оценката;
 Вещите лица допускат, че получената изходна информация е пълна, точна и
вярна и че съществуват достатъчни правни основания за извършване на поисканото
увеличение на капитала;
 Вещите лица не носят отговорност за подадена непълна, неточна, или
погрешна информация, макар да са положили усилия за нейното проверяване и сравняване;
 Анализите и стойностите, представени в настоящата оценка, са приложими
само за конкретната цел, отразена в доклада, и не могат да бъдат използвани извън контекста
на същия;
 При изготвянето на настоящата оценителна експертиза не е извършван правен
или друг вид анализ на вземането, обект на оценка, извън приложените процедури и
методология, описани в настоящия доклад;
 Информацията, преценките и мненията, съдържащи се в настоящата оценка и
получени от източници, извън подписалите доклада, се приемат за достоверни и не са били
независимо проверявани;
 Отговорността на вещите лица във връзка с настоящата експертиза е
ограничена до размера на възнаграждението, определен в Акт за назначаване на вещи лица
№ 20191014172213/15.10.2019 г.
 Вещите лица, подписали настоящия доклад, нямат настоящ или бъдещ интерес
към предмета на оценката.
V. КОНСТАТИВНО-СЪОБРАЗИТЕЛНА ЧАСТ
1. Кратко представяне на страните
1.1. "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД, гр.
София
1. ЕИК

131107204

2. Фирма

„Система за електронни плащания България /СЕП България”

3. Правна форма
4. Изписване на
чужд език
5. Седалище и
адрес
на
управление

6.
Предмет
дейност

Акционерно дружество
System for Electronic Payments Bulgaria/ SEP Bulgaria“ JSC
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1164
район „Лозенец”
ж.к. "Лозенец", ул. "Златовръх", № 1

ДРУЖЕСТВОТО ИМА СЛЕДНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ДОСТАВКА НА
на УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА БАНКОВИ
ДЕЙНОСТИ,
РАЗРАБОТВАНЕ
И
ОПЕРИРАНЕ
НА
БАНКОВИ
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ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА
ТЕРМИНАЛИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА
НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ
10. Представители

Димитър Александров Бранков

11.
Начин на
представляване

Заличено обстоятелство

12.
Съвет
директорите

на

31.
Размер
капитала

на

„Адванс Екуити Холдинг” АД, ЕИК 175028954, държава: БЪЛГАРИЯ
Димитър Александров Бранков
Любомира Любенова Лазарова
10 000 000 лв.
Права: ПРАВО НА ГЛАС, ПРАВО НА ДЕВИДЕНТ И ЛИКВИДАЦИОНЕН
ДЯЛ, СЪРАЗМЕРНО С НОМИНАЛНАТА СТОЙНОСТ НА АКЦИЯТА

31а. Акции

Особени условия за прехвърляне:
ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ПОИМЕННИ АКЦИИ МЕЖДУ АКЦИОНЕРИТЕ НА
ДРУЖЕСТВОТО СЕ ИЗВЪРШВА КАТО НА ВСЕКИ АКЦИОНЕР СЕ
ПРЕДЛАГАТ АКЦИИ, СЪРАЗМЕРНО С ПРИТЕЖАВАНИЯ ОТ НЕГО ДЯЛ ОТ
КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО. АКЦИОНЕР КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА
ПРЕХВЪРЛИ ПРИТЕЖАВАНИ ОТ НЕГО АКЦИИ НА ТРЕТО ЛИЦЕ НЕАКЦИОНЕР, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДЛАГА ПИСМЕННО ЧРЕЗ СЪВЕТА
НА ДИРЕКТОРИТЕ ПЪРВО НА ОСТАНАЛИТЕ АКЦИОНЕРИ ДА
ПРИДОБИЯТ АКЦИИТЕ, ПРИ УСЛОВИЯТА, ДОГОВОРЕИНИ С ТРЕТО
ЛИЦЕ - НЕАКЦИОНЕР
Акция:
Вид: ПОИМЕННИ АКЦИИ, Брой: 5 000 000, Номинал: 1 лв.
Акция:
Вид: ПОИМЕННИ, Брой: 10 000 000, Номинал: 1 лв.
10 000 000 лв.

Непарична вноска
СИСТЕМАТА, ОБЕКТ НА НЕПАРИЧНАТА ВНОСКА, Е РЕАЛИЗИРАНА ЧРЕЗ
СОФТУЕРНИЯ ПРОДУКТ "ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА МОБИЛНИ
32. Внесен капитал
РАЗПЛАЩАНИЯ" СЪСТОЯЩ СЕ ОТ:
ОСНОВНА СИСТЕМА;
ВЪНШНИ ИНТЕРФЕЙСИ НА "ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА МОБИЛНИ
РАЗПЛАЩАНИЯ"
Стойност: 2 266 716 лв.

33.
вноска

Номер на акт за назначаване на вещи лица:
Описание: НЕПАРИЧНА ВНОСКА, НАПРАВЕНА ОТ АКЦИОНЕРА "АДВАНС
ЕКУТИ ХОЛДИНГ" АД, НА ВЗЕМАНЕТО МУ КЪМ "СЕП БЪЛГАРИЯ" АД В
РАЗМЕР НА 5 000 000 ЛЕВА, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ ДОГОВОР ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМ ОТ ХОЛДИНГОВО НА ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО
Непарична
ОТ 27.05.2008 Г. И ДВА БРОЯ АНЕКСИ КЪМ НЕГО СЪОТВЕТНО ОТ
28.11.2008 Г. И 15.06.2009 Г., СКЛЮЧЕН МЕЖДУ "АДВАНС ЕКУТИ
ХОЛДИНГ" АД КАТО ЗАЕМОДАТЕЛ И "СЕП БЪЛГАРИЯ" АД КАТО
ЗАЕМАТЕЛ, ОЦЕНЕНО НА 5 000 000 ЛЕВА СЪГЛАСНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
АКТ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ № 20091203140648/04.12.2009 Г.
Стойност: 5 000 000 лв.

© 2007, Агенция по вписванията
Източник: ТР на АВ.
1.2. „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
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175028954

„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ”

2. Фирма
3. Правна форма

Акционерно дружество

4.
Изписване
чужд език

на

ADVANCE EQUITY HOLDING
БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1303
район „Възраждане”
бул. „Христо Ботев”, № 57

5. Седалище и адрес
на управление

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В
БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ,
УПРАВЛЕНИЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЛИГАЦИИ, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА
на И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦИНЗИИ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ДРУЖЕСТВОТО
УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУГИ ДРУЖЕСТВА, В КОИТО
ДРУЖЕСТВОТО УЧАСТВА, ИЗВЪРШВАНЕ НА ДРУГИ ТЪРГОВСКИ
СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

6.
Предмет
дейност

10. Представители
12.
Съвет
директорите

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
БОЯН ХРИСТОВ ИВАНЧЕВ

на

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ
БОРИСЛАВ ВИТАНОВ ПЕТКОВ

16.
Срок
дружеството
17.
условия

на

Специални

31.
Размер
капитала

06.02.2020 г.
Дружеството е публично по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК

на

31а. Акции

35 945 592 лв.
Акция:
Вид: ОБИКНОВЕННИ, БЕЗНАЛИЧНИ, Брой: 35945592, Номинал: 1 лв.

32. Внесен капитал

35 945 592 лв.

Източник: ТР на АВ.
От Протокол от заседание на извънредното общо събрание на акционерите на "Система
за електронни плащания България /СЕП България" АД, проведено на 11.10.2019 г., е видно,
че „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД е мажоритарен акционер в "СЕП България"
АД. „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД притежава 8 700 000 бр. поименни акции с право
на глас и с номинална стойност по 1 лв. всяка, съответстващи на 87,00 % от капитала на
"СЕП България" АД. Другите акционери, притежаващи останалите 13,00 % от капитала на
"СЕП България" АД, са също юридически лица - „Сирма Солюшънс” АД, ЕИК 040529004
(650 000 бр. акции или 6,50 %) и „Ино Венчърс” ООД, ЕИК 131044711 (650 000 бр. акции
или 6,50 %).
Съгласно чл. 1 от Устава на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД (приет на
учредителното събрание на акционерите-учредители на 10.01.2006 г., посл. изм. на редовно
годишно общо събрание на акционерите на 11.05.2016 г.) «дружеството е холдингово
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акционерно дружество по смисъла на българското законодателство». Към 31.12.2018 г.
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД притежава дялови участия в 10 бр. дъщерни
предприятия, едно от които е "Система за електронни плащания България /СЕП България"
АД (видно от Годишния индивидуален доклад за дейността на „АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ” АД за 2018 г.). Холдинговото дружество освен мажоритарен акционер е и член
на съвета на директорите на "СЕП България" АД. Съгласно чл. 8 от цит. Устав на
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД холдинговото дружество е образувано за срок до 6
февруари 2020 г., като «съществуването на дружеството може да бъде продължено с решение
на общото събрание, взето преди изтичане...» на посочения срок.
2. Описание и анализ на непаричната вноска
Непаричната вноска, обект на настоящата експертиза, представляват вземания на
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД спрямо "Система за електронни плащания България
/СЕП България" АД, възникнали на основание на дължими суми по главницата съгласно
”договор за заем под формата на кредитна линия”, сключен между посочените дружества на
27.05.2008 г., и 7 бр. анекси към същия договор, и по Договор за прехвърляне на вземане,
сключен между между „Неттелком” ЕООД (цедент) и "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
(цесионер) сключен на 15.12.2015 г.
2.1. Относно Договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество,
сключен на 27.05.2008 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и
"Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател)
Съгласно горния договор страните се споразумяват за следното:
- "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД предоставя («предава в собственост»), а «СЕП
България" АД «приема срочен целеви паричен заем под формата на кредитна линия в размер
до 3 500 000 лева”, с цел «реализация на инвестиционната програма и финансиране на
оперативните разходи на дружеството»;
- срок за връщане на заемната сума - 2 години от датата на подписване на договора,
най-късно до 25.05.2010 г.;
- годишна лихва върху „усвоената и ползвана сума” в размер на 6,0 %.
2.2. Относно Анекс № 1, сключен на 28.11.2008 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България"
АД (заемател), към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г.
Съгласно горния анекс страните се споразумяват за следното:
«увеличаване на размера на предоставения срочен целеви паричен заем под формата на
кредитна линия в размер до 5 000 000 лева”.
2.3. Относно Анекс № 2, сключен на 22.06.2009 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България"
АД (заемател), към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г.
Съгласно горния анекс страните се споразумяват за следното:
«увеличаване на размера на предоставения срочен целеви паричен заем под формата на
кредитна линия в размер до 7 000 000 лева”.
2.4. Относно Анекс № 3, сключен на 14.05.2010 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България"
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АД (заемател), към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г.
Съгласно горния анекс страните се споразумяват за следното:
промяна на срока за връщане на заемната сума „... от 2 години на 5 години, считано от
датата на неговото подписване”.
2.5. Относно Анекс № 4, сключен на 12.03.2012 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България"
АД (заемател), към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г.
Съгласно горния анекс страните се споразумяват за следното:
„заемателят се задължава да върне изцяло получената в заем главница и начислената
върху нея лихва най-късно до 06.02.2016 г. при изтичане на срока на договора”.
2.6. Относно Анекс № 5, сключен на 30.09.2014 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България"
АД (заемател), към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г.
Съгласно горния анекс страните се споразумяват за следното:
промяна на договорената годишна лихва върху „усвоената и ползвана сума” от 6,0 %
на 4,2 %.
2.7. Относно Договор за паричен заем, сключен на 03.02.2015 г. между „Неттелком”
ЕООД (заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД
(заемател)
Съгласно горния договор страните се споразумяват за следното:
„Неттелком” ЕООД предоставя в заем сумата от 155 000 лв. на "Система за електронни
плащания България /СЕП България" АД, при годишна лихва от 4.20 % и срок на връщане на
сумата до 03.02.2017 г.
С анекс към горния договор от 15.07.2015 г. страните се споразумяват да увеличат
сумата на заема на 186 000 лв., без да се променят другите условия по заема.
2.8. Относно Договор за прехвърляне на вземане, сключен на 15.12.2015 г. между
„Неттелком” ЕООД (цедент) и "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД (цесионер)
Вземането на „Неттелком” ЕООД, предмет на горния договор, произтича от дължими
суми по Договор за паричен заем, сключен между „Неттелком” ЕООД (заемодател) и
"Система за електронни плащания България /СЕП България" АД (заемател) на 03.02.2015 г.,
анекс към същия от 15.07.2015 г. - общ размер 191 869.18 лева, в т.ч. главница 186 000.00 лв.
и лихви 5 869.18 лв. Срещу прехвърляне на това вземане "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ"
АД дължи на „Неттелком” ЕООД „...покупна цена в размер на 191 869.18 лева в срок до ...”.
2.9. Относно Анекс № 6, сключен на 28.12.2015 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България"
АД (заемател), към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г.
Съгласно горния анекс страните се споразумяват за следното:
„заемателят се задължава да върне изцяло получената в заем главница и начислената
върху нея лихва най-късно до 06.02.2020 г. при изтичане на срока на договора”.
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2.10. Относно Анекс № 7, сключен на 12.09.2019 г. между "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД (заемодател) и "Система за електронни плащания България /СЕП България"
АД (заемател), към договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от
27.05.2008 г.
Съгласно горния анекс страните се споразумяват за следното:
«увеличаване на размера на предоставения срочен целеви паричен заем под формата на
кредитна линия в размер до 8 500 000 лева”.
Съгласно допълнително представена справка, подписана от гл. счетоводител и
изпълнителния директор на "Система за електронни плащания България/СЕП България "АД,
хронологията на получените и погасените суми по главницата на описаните по-горе договор
за заем и 7 бр. анекси към същия, сключени между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ "АД
(заемодател) и "СЕП България "АД (заемател), както и във връзка с описания договор за
прехвърляне на вземане, за целия период 29.05.2008 - 30.09.2019 г., е, както следва:

Дата

Отпуснат заем
(в лева)

Погасен заем
(в лева)

Салдо по заем
(в лева)

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

29.05.2008
03.06.2008
20.06.2008
27.06.2008
28.07.2008
29.07.2008
31.07.2008
19.08.2008
02.09.2008
18.09.2008
24.10.2008
31.10.2008
06.11.2008
20.11.2008
25.11.2008
28.11.2008
08.12.2008
19.12.2008
22.12.2008
15.01.2009
30.01.2009
27.02.2009
10.03.2009
19.03.2009
01.04.2009
13.04.2009
29.04.2009

200000.00
400000.00
130000.00
120000.00
576000.00
518000.00
150000.00
160000.00
370000.00
30000.00
40000.00
180000.00
100000.00
40000.00
150000.00
306000.00
65000.00
125000.00
200000.00
80000.00
260000.00
50000.00
118000.00
90000.00
140000.00
96000.00
174000.00

200000.00
600000.00
730000.00
850000.00
1426000.00
1944000.00
2094000.00
2254000.00
2624000.00
2654000.00
2694000.00
2874000.00
2974000.00
3014000.00
3164000.00
3470000.00
3535000.00
3660000.00
3860000.00
3940000.00
4200000.00
4250000.00
4368000.00
4458000.00
4598000.00
4694000.00
4868000.00
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28
29
30
31
32
33
34

№
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

20.05.2009
25.06.2009
30.06.2009
04.08.2009
01.09.2009
16.09.2009
01.10.2009

Дата
03.11.2009
03.11.2009
10.12.2009
17.12.2009
23.12.2009
29.12.2009
08.01.2010
21.01.2010
22.01.2010
29.01.2010
05.02.2010
12.02.2010
17.02.2010
19.02.2010
25.02.2010
17.03.2010
26.03.2010
01.04.2010
14.04.2010
16.04.2010
03.05.2010
04.05.2010
12.05.2010
22.06.2010
08.07.2010
09.07.2010
20.07.2010
22.07.2010
27.07.2010
27.07.2010
07.09.2010
08.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
01.10.2010
14.10.2010

105000.00
75000.00
150000.00
130000.00
170000.00
40000.00
130000.00

Отпуснат заем
(в лева)

4973000.00
5048000.00
5198000.00
5328000.00
5498000.00
5538000.00
5668000.00

Погасен заем
(в лева)

30000.00
100000.00
155000.00
500.00
20000.00
45000.00
90000.00
17560.00
2440.00
25000.00
35000.00
20000.00
5 000 000.00

30000.00
42000.00
50000.00
20000.00
40000.00
23430.00
78500.00
24000.00
60000.00
20000.00
20000.00
16500.00
37000.00
31500.00
39000.00
148000.00
27000.00
15000.00
6000.00
78000.00
31000.00
31500.00
50000.00

Салдо по заем
(в лева)
5698000.00
5798000.00
5953000.00
5953500.00
5973500.00
6018500.00
6108500.00
6126060.00
6128500.00
6153500.00
6188500.00
6208500.00
1208500.00
1238500.00
1280500.00
1330500.00
1350500.00
1390500.00
1413930.00
1492430.00
1516430.00
1576430.00
1596430.00
1616430.00
1632930.00
1669930.00
1701430.00
1740430.00
1888430.00
1915430.00
1930430.00
1936430.00
2014430.00
2045430.00
2076930.00
2126930.00
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71
72
73
74
75
76
77
78

№
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

18.10.2010
18.10.2010
24.11.2010
25.11.2010
29.11.2010
15.12.2010
23.12.2010
27.12.2010

Дата
21.02.2011
26.04.2011
08.06.2011
15.08.2011
16.09.2011
19.01.2012
20.01.2012
27.01.2012
16.02.2012
12.04.2012
17.05.2012
07.06.2012
15.06.2012
22.06.2012
13.07.2012
10.08.2012
15.08.2012
10.09.2012
19.09.2012
16.10.2012
12.11.2012
03.12.2012
07.12.2012
17.12.2012
15.01.2013
24.01.2013
12.02.2013
19.02.2013
05.03.2013
28.03.2013
08.04.2013
26.04.2013
14.06.2013
25.06.2013
19.07.2013

80000.00
12000.00
34000.00
56000.00
23000.00
20000.00
27000.00
65000.00

Отпуснат заем
(в лева)

2206930.00
2218930.00
2252930.00
2308930.00
2331930.00
2351930.00
2378930.00
2443930.00

Погасен заем
(в лева)
22660.00
40000.00
250000.00

35000.00
532270.00
1450000.00
335000.00
170000.00
1899583.29
306559.37
60000.00
40000.00
107000.00
25000.00
90000.00
80000.00
60000.00
1020000.00
67000.00
50000.00
91000.00
40000.00
7000.00
18000.00
40000.00
32000.00
350000.00
10000.00
15000.00
20000.00
8000.00
11000.00
21700.00
24000.00
24000.00

Салдо по заем
(в лева)
2421270.00
2381270.00
2131270.00
2166270.00
1634000.00
3084000.00
3419000.00
3589000.00
1689416.71
1382857.34
1442857.34
1482857.34
1589857.34
1614857.34
1704857.34
1784857.34
1844857.34
2864857.34
2931857.34
2981857.34
3072857.34
3112857.34
3119857.34
3137857.34
3177857.34
3209857.34
3559857.34
3569857.34
3584857.34
3604857.34
3612857.34
3623857.34
3645557.34
3669557.34
3693557.34
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114
115
116
117
118
119
120
121
122

№
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

26.08.2013
23.09.2013
03.10.2013
17.10.2013
15.11.2013
16.12.2013
14.02.2014
14.03.2014
20.03.2014

Дата
15.12.2015
15.01.2016
12.02.2016
16.03.2016
16.03.2016
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
20.05.2016
20.05.2016
14.07.2016
12.08.2016
01.09.2016
05.10.2016
08.12.2016
08.12.2016
12.01.2017
31.01.2017
06.02.2017
09.02.2017
01.03.2017
08.03.2017
05.04.2017
12.04.2017
03.05.2017
17.05.2017
23.05.2017
06.06.2017
15.06.2017
02.08.2017
22.08.2017
24.08.2017

19000.00
2000.00
8000.00
14000.00
10000.00
6500.00
15000.00
21000.00
19957.00

Отпуснат заем
(в лева)

3712557.34
3714557.34
3722557.34
3736557.34
3746557.34
3753057.34
3768057.34
3789057.34
3809014.34

Погасен заем
(в лева)

191869.18
8000.00
4500.00
60000.00
52000.00
550000.00
507430.00
360000.00
5000.00
20000.00
1990.00
6000.00
500000.00
83881.05
500000.00
9700.00
8500.00
44600.00
5400.00
8810.00
9000.00
11500.00
8810.00
19400.00
8810.00
2400.00
8800.00
19050.00
10050.00
13500.00
19200.00
1080.00
24000.00
8400.00

Салдо по заем
(в лева)
4000883.52
4008883.52
4013383.52
4073383.52
4125383.52
4675383.52
5182813.52
5542813.52
5547813.52
5567813.52
5569803.52
5575803.52
6075803.52
5991922.47
6491922.47
6501622.47
6510122.47
6554722.47
6560122.47
6568932.47
6577932.47
6566432.47
6575242.47
6555842.47
6564652.47
6567052.47
6575852.47
6594902.47
6604952.47
6618452.47
6637652.47
6638732.47
6662732.47
6671132.47
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157
158
159

19.09.2017
26.09.2017
29.09.2017

3300.00
12700.00
8900.00

6674432.47
6687132.47
6696032.47

160

12.10.2017

1200.00

6697232.47

161

19.10.2017

6900.00

6704132.47

162
163
164
165

24.10.2017
08.11.2017
16.11.2017
23.11.2017

6500.00
500.00
1700.00
4500.00

6710632.47
6711132.47
6712832.47
6717332.47

№
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

Дата
29.11.2017
18.12.2017
19.12.2017
20.12.2017
17.01.2018
23.01.2018
30.01.2018
08.02.2018
22.02.2018
09.03.2018
27.03.2018
30.03.2018
03.04.2018
17.04.2018
21.05.2018
18.06.2018
19.07.2018
15.08.2018
18.09.2018
18.10.2018
20.11.2018
19.12.2018
21.01.2019
24.01.2019
01.02.2019
22.02.2019
20.03.2019
24.04.2019
02.05.2019
23.05.2019
24.06.2019
18.07.2019
16.08.2019

Отпуснат заем
(в лева)

Погасен заем
(в лева)

10520.00
2550.00
47216.00
186500.00
1700.00
7200.00
2750.00
2800.00
9200.00
10000.00
574000.00
9200.00
18550.00
13600.00
11800.00
20500.00
19300.00
8700.00
12250.00
16900.00
29600.00
11550.00
180000.00
11600.00
1000
8000.00
5500.00
6000.00
27400.00
8600.00
6000.00
6000.00
6000.00

Салдо по заем
(в лева)
6727852.47
6730402.47
6777618.47
6964118.47
6965818.47
6973018.47
6975768.47
6978568.47
6987768.47
6997768.47
7571768.47
7580968.47
7599518.47
7613118.47
7624918.47
7645418.47
7664718.47
7673418.47
7685668.47
7702568.47
7732168.47
7743718.47
7923718.47
7935318.47
7934318.47
7942318.47
7947818.47
7953818.47
7926418.47
7935018.47
7941018.47
7947018.47
7953018.47
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199
200

19.09.2019
24.09.2019

7000.00
15700.00

15

7960018.47
7975718.47

Остатък по главницата към 30.09.2019 г.: 7 975 718.47 лв.
От данните в горната таблица се установява, че "Система за електронни плащания
България/СЕП България "АД е получило за периода 29.05.2008 г. – 30.09.2019 г. от
"АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ "АД по описаните по-горе договор за заем (по главницата) и
7 бр. анекси към същия, като и договор за прехвърляне на вземане общо суми 16 169 972.18
лева. Съгласно заключение на публикувана в ТР на АВ Коригираща експертиза за оценка на
непарична вноска в капитала на "Система за електронни плащания България /СЕП България"
АД, ЕИК: 131107204, с вносител акционер "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, ЕИК:
175028954, Изх. № 20091203140648-4/11.01.2010 г., част от посоченото вземане на
холдинговото дружество, произтичащо от описаните по-горе договор за заем и 2 бр. анекси
към същия от 28.11.2008 г. и 22.06.2009 г., е оценено на 5 000 000.00 лева. Съгласно решение
по Протокол от заседание на общото събрание на акционерите на "СЕП България" АД,
проведено на 05.02.2010 г., това вземане на мажоритарния акционер "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД е апортирано като непарична вноска в капитала на дъщерното дружество, с
което последният е увеличен от 5 000 000.00 лева на 10 000 000.00 лева.
През периода 21.02.2011 г. - 30.09.2019 г. "Система за електронни плащания
България/СЕП България "АД е извършило 11 бр. погасителни вноски по главницата на
описаните по-горе договор за заем и 7 бр. анекси към същия на обща стойност 3 194 253.71
лева.

В заключение, непогасената част от главницата по описаните по-горе договор за
заем и 7 бр. анекси към същия, както и договор за прехвърляне на вземане, формирана от
разликата между общо получените суми и общата стойност на апортната и погасителните
вноски за целия период от 29.05.2008 г. до 30.09.2019 г., остава към 30.09.2019 г. в размер на
7 975 718.47 лева. Това означава, че вземанията на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД
спрямо "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД – предмет на
настоящата оценка на непарична вноска в капитала на дъщерното дружество, към същата
дата възлизат на 7 975 718.47 лева.
Към датата на оценката няма информация вземанията на "АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ" АД спрямо "СЕП България" АД да са просрочени.
VI. ОЦЕНКА НА НЕПАРИЧНА ВНОСКА
1. Методология на оценката
При оценка на вземания се прилагат принципите на общата методология и техники,
прилагани при оценки на финансови активи.
Вземанията възникват в резултат на предоставяне на парични средства, стоки и
услуги, обвързани със съответните договорености и при определени условия. За целите на
оценката на финансовия актив „вземане”, са взети предвид условията и параметрите на
двустранно подписаните договори за заеми и договори за цесия, въз основа на които са
придобити вземанията, подробно описани по-горе в експертизата. В конкретния случай
оценяваните вземания са със следните характеристики:
 Без налична котировка на активен пазар;
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 Без наличие на публична информация за текуща пазарна стойност на
аналогични вземания;
 Без просрочие;
 Неприложимост на опционното ценообразуване.
2. Стандарт на стойността

Оценката е извършена в съответствие с изискванията на Стандартите за бизнес
оценяване, утвърдени в Приложението към чл. 10, ал. 3 от Наредбата за анализите на
правното състояние и приватизационните оценки (Загл. изм. - ДВ, бр. 52 от 2012 г., в сила от
10.07.2012 г.), приета с ПМС № 113 от 31.05.2002 г., обн., ДВ, бр. 57 от 11.06.2002 г., в сила
от 11.06.2002 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 30.12.2004 г., бр. 54 от 4.07.2006 г., в
сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 10.07.2012 г., Международни стандарти за
оценяване (МСО), Закона за счетоводството, Международни счетоводни стандарти (МСС), и
др.
Стандартът на стойността (съгласно американската практика – на АSА) или базата на
оценяване (съгласно европейските и международните оценителски стандарти) представлява
вида на стойността, целта и методите на оценяване на съответния обект на оценка, чрез
които, взети заедно, се реализира съдържанието на оценителската дейност. Следователно
стандартът на стойността представлява онова концептуално предположение, въз основа на
което оценителят определя стойността на оценявания обект.
Понятието “Пазарна стойност” като крайъгълен камък на оценяването е неразривно
свързано с колективното възприятие и поведение на участниците на пазара. Оценката на
пазарна основа (т.е. прилагането на стандарт на стойността “Пазарна стойност”) предполага
функциониране на пазар, на който сделките се извършват масово и без ограничение от
непазарни сили. Пазарната база определя т. нар. стандарт на стойността “Пазарна стойност”.
Непазарна база е тази, при която оценката не е свързана с акта на покупко-продажба
на масов пазар (съответно с взаимоотношения между купувач и продавач, като е безразлично
кои са те и във всеки един момент могат да изберат други подобни предложения). При
оценка на имущество на непазарна база се използват методи, в които се разглеждат
икономическата полезност или функции на актива, различни от тези свързани с покупкопродажбата на този актив или пък се отчитат ефектите от необичайни и нетипични пазарни
условия (т.нар. “пряка сделка”). Това не означава, че резултатът от оценката не е пазарен, а
само че е използвана друга база за оценяване.
При оценяване на непазарна база приложимите стандарти на стойността могат да
бъдат различни, в зависимост от целите на оценката. Други стандарти (бази) за оценяване,
съгласно ЕVS 2003 - Стандарт 4: Бази за оценяване са:
•Най-добро и ефективно използване Highest and Best Use value;
•Стойност при съществуващо използване Existing Use Value;
•Стойност в използване Value in Use;
•Стойност при алтернативно използване Alternative Use Value;
•Оценки с отрицателни резултати Negative Values;
•Амортизирана възстановителна стойност Depreciated Replacement Cost;
•Ипотечна (при даване на кредит) стойност Mortgage Lending Value;
•Стойност на предприятие Enterprise Value;
•Стойност на дялове и акции Equity Value.
В настоящата експертиза приложимият стандарт (база) за оценяване е базата
„Стойност на дялове и акции Equity Value”. Този стандарт (база) за оценяване отговаря найпряко на дефинициите в МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети (в
частта „счетоводно отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместно
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контролирани предприятия и асоциирани предприятия в индивидуалните финансови
отчети”), МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и МСС 31 Дялове в съвместни
предприятия.
Методиката определя два основни вида стойност: „справедлива пазарна стойност” и
„справедлива стойност”. Кой вид стойност ще се търси в процеса на експертизата, зависи от
качеството на лицата:
 за „свързаните, асоциирани лица” това е „справедливата стойност”;
 за „несвързаните лица” се определя „справедливата пазарна стойност”
Вземаннията на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 175028954, по
отношение на "СЕП България" АД, ЕИК: 131107204, обект на настоящата експертиза,
предвид определенията за "свързани лица" по смисъла на § 1, ал. 1 и 2 от ДР на ТЗ и т.
9 от МСС 24 – Оповестяване на свързани лица, са между свързани лица. „АДВАНС
ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД притежава повече от 5 (87,00) на сто от акциите, издадени с право
на глас в "СЕП България" АД. С други думи, „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД е
"мажоритарен акционер", по смисъла на § 1, т. 30, във връзка с т. 4 от ДР на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, в капитала на "СЕП България" АД.
С оглед на това обстоятелство, приложимият стандарт на стойността при изготвянето
на настоящата оценката е „справедлива стойност”.
Дефиницията на стандарта за справедлива стойност по смисъла на § 50 от МСО 104
Бази на стойност, е, както следва: „Справедливата стойност е оценената цена за прехвърляне
на актив или пасив между идентифицирани, информирани и желаещи страни, която отразява
съответните интереси на тези страни... Справедливата стойност изисква да се изведе цена,
която е справедлива за две конкретни, идентифицирани страни, отчитайки предимствата и
неблагоприятните последици от сделката за всяка от тях.” Справедливата стойност е признат
и приложим стандарт на оценяване, който е и в съответствие с Международните стандарти
на финансовите отчети (IFRS) Той често е наричан „стандарт за финансовите отчети”.
Съгласно Националните счетоводни стандарти - Общи разпоредби (приети с ПМС №
46 от 21.03.2005 г., обн. ДВ, бр. 30/07.04.2005 г., изм. ДВ, бр. 86/26.10.2007 г., изм. ДВ, бр.
3/12.01.2016 г.) „справедлива стойност“ представлява сумата, за която даден актив може да
бъде разменен или даден пасив да бъде уреден, в сделка между информирани и желаещи
осъществяването на сделката страни, при справедливи пазарни условия.
Първоначалното вписване на активи от вида на оценявания се основава на принципа
на първоначалните разходи за придобиването им. Този принцип е предимно свързан с т.нар.
„подход на активите” или още исторически подход на оценяване. Методите от подхода на
активите се използват за целите на финансовата отчетност за получаване на свързани с
пазара стойности за обекти със специално предназначение или с ограничен пазар.
3. Метод на собствения капитал
В съответствие с извършените обосновки, заключението на експертите за крайния
резултат е формулирано въз основа на анализа на резултатите, получени чрез прилагане на
най-често използвания метод за оценка на апортирани финансови активи от оценявания вид,
отговарящ на изискванията на МСС 28, а именно: методът на собствения капитал.
Методът на собствения капитал е метод за оценка, според който инвестицията
първоначално се вписва по нейната себестойност на придобиване, като се включват и
всички разходи, свързани с придобиването. В съответствие с особеностите на оценяваната
непарична вноска, посочени по-горе, при прилагането на този метод на оценяване не се
изчисляват евентуални бъдещи ползи. Този метод е подходящ за оценка на акиви, които не
са държани за търгуване.
Съгласно МСС 39 «Финансови инструменти: признаване и оценяване” всички
финансови активи (вкл. вземания от клиенти и други дебитори, предоставени заеми на трети
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лица и пр.) подлежат на евентуална обезценка при наличието на признаци (обстоятелства) за
това. Установяването на справедливата стойност на вземанията, респективно на
задълженията, се формализира чрез оценъчни анализи (тест за обезценка). При оценка на
финансови инструменти, носители на парични потоци, оценъчният анализ, произтичащ от
изискванията на международните оценителски стандарти и стандартите за финансово
отчитане, обхваща анализ за наличие на признаци и обстоятелствата, които пораждат
необходимостта от преоценка:
 поява на индикации за финансови затруднения на длъжника;
 просрочие или нарушаване на клаузите относно плащането на лихвата или на
главницата;
 когато заемодателят предоговоря условията по договорите, свързани с финансово
затруднение на длъжника, и прави отстъпки, каквито не би обсъждал при други
обстоятелства;
 наличие на данни, че длъжникът ще бъде обявен в несъстоятелност или ще
подлежи на друго финансово оздравяване, и др.
Във връзка с установяването на условия за обезценка, произтичащи както от самия
финансов инструмент, така и от финансовото състояние на длъжника, се прилага
допълнително технически инструментариум, изразен чрез:
- кредитния риск, т.е. несигурността относно способността на длъжника да извърши
изискваните плащания на падежа;
- ликвидността и продаваемостта на инструмента;
- покритие на задълженията с налични насрещни реални активи.
4. Емитиране на инструменти на собствения капитал срещу дълг при свързани
лица
Съгласно т. 1 от Разяснение 19 на Комитета за разяснения на международните
стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) „Погасяване на финансови пасиви с
инструменти на собствения капитал“ (Разяснение 19) (въведено в сила от 01.07.2010 г. с
Регламент (ЕС) № 662/2010 на Комисията от 23 юли 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета:
„Длъжник и кредитор могат да предоговорят условията на финансовия пасив с цел
длъжникът да погаси задължението изцяло или частично, като емитира инструменти на
собствения капитал в полза на кредитора. Тези сделки понякога се наричат „размяна на дълг
срещу капитал“ („debt for equity swaps“).”
В конкретният казус са налице два момента:
 определяне на справедливата (пазарна) стойност на финансовия инструмент вземане,
възникнало по силата на договор за заем;
 определяне на справедливата (пазарна) стойност на финансовия инструмент на
собствения капитал – акция на дружеството, въз основа на която да се изчисли броят на
новоемитираните акции при «замяна на дълг срещу капитал”.
След определянето на справедливата стойност на вземането, респективно, на
задължението на дружеството-заемополучател, се изчислява допустимият брой
новоемитирани капиталови инструменти (акции) на база справедливата стойност на
капиталовия инструмент (акция), ако тя може надеждно да бъде измерена.
Допустими изключения при свързани лица
Емитирането на акции като инструменти на собствения капитал по справедливата им
стойност срещу дълг (заем) не се прилага спрямо сделки в случаите, посочени в т. 3 от
Разяснение 19, а именно:
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«а) кредиторът е също пряк или непряк акционер и действа в качеството на пряк или
непряк настоящ акционер;
б) кредиторът и предприятието са контролирани от една и съща страна или страни
преди и след сделката и същността на сделката включва разпределяне на капитал от страна
на предприятието или капиталова вноска в предприятието;
в) погасяването на финансов пасив чрез емитирането на акции е в съответствие с
първоначалните условия на финансовия пасив.»
Непаричната вноска, обект на настоящата експертиза, представлява вземания на
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД (кредитор) спрямо "Система за електронни плащания
България /СЕП България" АД (длъжник). Кредиторът е мажоритарен акционер, притежава,
както се посочва по-горе, 8 700 000 бр. обикновени поименни акции с право на глас, всяка с
номинална стойност от 1 лв., съответстващи на 87,00 % от капитала на дъщерното
предприятие „СЕП България" АД в размер на 10 000 000 лв.
Това означава, че в конкретния казус вземанията спрямо "Система за електронни
плащания България /СЕП България" АД са на мажоритарния акционер на капитала на
дружеството. Същият е вносител на непаричната вноска по акта за назначаване на вещи лица
на АВ и за него важи цитираното по-горе изключение съгласно Разяснение 19. Следователно,
след определяне на справедливата стойност на вземанията на „АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ” АД, за да се установи броят на акциите, с които ще бъде увеличено неговото
акционерно участие в капитала на "Система за електронни плащания България /СЕП
България" АД, не се изисква да се определя справедлива стойност на една акция (към
момента на оценката на вземането) като релевантна величина за изчисляване на броя на
новоемитираните акции.
5. Счетоводно отразяване на вземанията и задълженията по главницата съгласно
договор за предоставен заем от „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД на "Система за
електронни плащания България /СЕП България" АД от 27.05.2008 г.
За нуждите на настоящата експертиза са преценявани фактите, условията и събитията,
които са съществували от момента на скючването на договора за заем, 27.05.2008 г., до
текущата ефективна дата – 30.09.2019 г.
За целите на оценката на финансовия актив - „вземане”, са взети предвид условията и
параметрите по подписаните договор за заем и 7 бр. анекси към същия, подробно описани погоре в експертизата.
Счетоводната отчетност на „Адванс Екуити Холдинг АД и "Система за електронни
плащания България /СЕП България" АД се води съгласно изискванията на Закона за
счетоводството и приложената счетоводна база от Международни счетоводни стандарти.
На вещите лица са предоставени изисканите счетоводни документи от“ Адванс Екуити
Холдинг“ АД и "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД, които са
подробно описани в раздел III на експертизата „ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ“ –
оборотни ведомости за синтетични сметки и подсметки, междинни счетоводни баланси,
отчети за доходите, извлечения от главните книги, счетоводни справки и др., в които са
отразени и обобщени данните за извършените стопански операции във връзка с
реализирането на договора за заем и 7 бр. анекси към същия договор.
С извършените записвания по заема в счетоводните регистри на "Система за
електронни плащания България /СЕП България" АД, дружеството признава задължения по
главницата към „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД по посочения договор за заем и 7 бр.
анекси към него в размер на 7 975 718,47 лева към 30.09.2019 г. Същите са отразени и в
предоставената допълнително Справка, подписана от гл. счетоводител и изпълнителния
директор на "Система за електронни плащания България/СЕП България "АД, относно
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хронологията на получените и погасените суми по главницата на описаните по-горе договор
за заем и 7 бр. анекси към същия, сключени между "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ "АД
(заемодател) и "СЕП България "АД (заемател), както и договор за прехвърляне на вземане за
периода 29.05.2008 - 30.09.2019 г. В справката са отразени всички банкови преводи за
получените, погасените и прихванатите суми по главницата на договора за заем (и 7 бр.
анекси към същия), както и получената сума в размер на 191 869,18 лева по договор за
паричен заем (и анекс към същия), сключен между «Неттелком» ЕООД и "Система за
електронни плащания България /СЕП България" АД. Справката е изготвена на базата на
осчетоводените банкови операции във връзка със заема чрез банкови сметки в „Алианц Банк
България“ АД и „Пиреос банк” АД, както и на получените в брой суми по същия заем.
Вземанията на «АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ» АД спрямо "Система за електронни
плащания България/СЕП България" АД към 30.09.2019 г. са отразени в оборотната ведомост
към същата дата по дебита на сметка 261/10006 «Предоставени дългосрочни заеми», анал.
сметка - "СЕП България" АД и в Главната книга по сметка 261 «Предоставени дългосрочни
заеми», анал. сметка 261/10006 «СЕП БЪЛГАРИЯ» АД.
Съгласно счетоводните регистри към 30.09.2019 г. на кредитора и мажоритарен
акционер „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД и съответно на длъжника "СЕП България"
АД общият размер на вземанията/задълженията по главницата на заема съгласно договора от
27.05.2008 г. и 7 бр. анекси към същия договор е 7 975 718,47 лева.
Начислените и неплатените лихви по заема съгласно договора за периода 29.05.2008 г. 30.09.2019 г. възлизат на 576 754, 98 лева. Тези лихви не са предмет на оценка на непаричната
вноска и заемополучателят дължи плащането им на кредитора съгласно условията на договора
за заем. Данните за посочените лихви са отразени в счетоводните регистри съответно на
кредитора и длъжника, както следва:
- в Главната книга на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД, счетоводна сметка
496/10003 „Разчети по лихви“/"СЕП България" АД за периода 29.05.2008 - 31.12.2009 г.;
- в Дневника на "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ" АД на счетоводна сметка 496/10006
„Разчети по лихви“/"СЕП България" АД за периода 01.10.2010 - 30.09.2019 г.;
- в Дневника на "СЕП България" АД на счетоводна сметка 496/10600 „Разчети по
лихви/заеми от свързани лица" за периода 29.05.2008 – 30.09.2019 г.
6. Оценъчен анализ и резултати от оценката на непаричната вноска
В хода на оценъчния анализ за целите на експертизата са направени приемания,
допускания и ограничителни условия относно извеждане на обективна справедлива (пазарна)
стойност на вземанията на кредитора, базирани на характеристиките на дълговите
инструменти и финансовото състояние на длъжника "Система за електронни плащания
България /СЕП България" АД за периода 31.12.2016 - 30.09.2019 г., както следва:
 заемът е лихвен, но оценката касае парични потоци от финансов инструмент
„главница”, без лихвите по нея;
 срокът за връщане на заема по договора от 27.05.2008 г. е предоговорен с
анекси между „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД и "Система за електронни плащания
България /СЕП България" АД 3 пъти, като падежът му е отложен във времето, както следва:
с Анекс № 3/14.05.2010 г. срокът е удължен от 27.05.2010 г. до 14.05.2015 г., с Анекс №
4/12.03.2012 г. - от 14.05.2015 г. до 06.02.2016 г. и с Анекс № 6/28.12.2015 г. - от 06.02.2016 г.
до 06.02.2020 г.;
 съгласно счетоводните регистри на кредитора и мажоритарен акционер
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД и съответно на длъжника "СЕП България" АД към
30.09.2019 г. е отчетен общ размер на вземанията/задълженията по главницата по заема по
договор от 27.05.2008 г. и 7 бр. анекси към същия 7 975 718.47 лева
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Собствен капитал на "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД
към 31.12.2016 г., 31.12.2017 г. и 31.12.2018 г.*
СОБСТВЕН КАПИТАЛ
ОСНОВЕН КАПИТАЛ
НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)
РЕЗЕРВИ
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

31.12.2016
10 000
(13 610)
1 017
(2 593)

(в хил. лв.)
31.12.2018
10 000
(13 811)
1 017
(2 794)

31.12.2017
10 000
(13 787)
1 017
(2 770)

*Забележка: Посочените данни в таблицата са взети от обявените в ТР на АВ отчети за
финансовото състояние към 31.12.2016 г., 31.12.2017 г. и 31.12.2018 г., като част от Годишните
финансови отчети за 2016, 2017 и 2018 години на "Система за електронни плащания България/СЕП
България" АД.

От данните в горната таблица е видно, че стойностите на собствения капитал на
"Система за електронни плащания България/СЕП България" АД и към 31.12.2016 г., и към
31.12.2017 г., и към 31.12.2018 г. са отрицателни величини – съответно (2 593) хил. лв.,
(2 770) хил. лв. и (2 794) хил. лв. Това означава, че към края и на трите последни
финансови години Дружеството-длъжник е декапитализирано.
В Доклада на независимия одитор до акционерите на "Система за електронни
плащания България/СЕП България" АД относно извършения одит на годишния финансов
отчет на Дружеството за 2018 г. (наричан за краткост по-долу „Доклада“) се обръща
внимание на следното: „Натрупаната загуба от 13 811 хил. лв. към 31 декември 2018 г. е
довела до отрицателна стойност на собствения капитал в размер на 2 794 хил. лв., което
не е в съответствие с чл. 252 от Търговския закон. Това обстоятелство наред с
останалите събития, факти и условия, оповестени в отчета, са индикатори, че е налице
съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно
способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо
предприятие...”
Данни от отчета за финансовото състояние към 31.12.2018 г. и от междинния
счетоводен баланс към 30.09.2019 г. на "Система за електронни плащания
България/СЕП България" АД*
АКТИВИ
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (НЕТЕКУЩИ) АКТИВИ
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
Общо за група I
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (ДМА)
Машини, оборудване и съръжения
Стопански инвентар
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА
Общо за група II
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Общо за група III
ОБЩО РАЗДЕЛ "Б"
В. КРАТКОТРАЙНИ (ТЕКУЩИ) АКТИВИ
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
Общо за група I

(в хил. лв.)
към 31.12.2018 към 30.09.2019
-

36

215

250
250

42
15
125
182

1
287

1
398

45

41
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II. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ
Общо за група II
III. ФИНАНСОВИ АКТИВИ
Активи, класифицирани като държани за продажба
Общо за група III
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Парични средства в безсрочни депозити
Общо за група IV
V. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
/Предплатени разходи/
ОБЩО РАЗДЕЛ "В"
ОБЩО АКТИВИ (А+Б+В)
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ
I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ
II. РЕЗЕРВИ
III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
Натрупана печалба (загуба)
Текуща печалба (загуба)
Общо за група III
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ (РАЗДЕЛ "А")
Б. ПАСИВИ (ЗАДЪЛЖЕНИЯ)
I. ДЪЛГОСРОЧНИ (НЕТЕКУЩИ) ПАСИВИ
Задължения към свързани предприятия
Общо за група I
II. КРАТКОСРОЧНИ (ТЕКУЩИ) ПАСИВИ
Получени заеми
Търговски и други задължения
Задължения за данъци и осигуровки
Общо за група II
Г. ПОБЩО ПАСИВИ (РАЗДЕЛ "Б")
СУМОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (А+Б)
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3

4

5 340
5 340

5 340
5 340

14
14

12
12

3
4
5 405
5 401
5 692
5 799
към 31.12.2018 към 30.09.2019
10 000
1 017

10 000
1 017

(13 788)
(23)
(13 811)
(2 794)

(13 811)
(213)
(14 024)
(3 007)

7 853
7 853

8 084
8 084

537
62
34
633
8 486
5 692

581
108
33
722
8 806
5 799

*Забележка: Посочените данни в таблицата са взети от последния обявен в ТР на АВ
отчет за финансовото състояние, като част от Годишния финансов отчет за 2018 г., и съответно
от междинния счетоводен баланс към 30.09.2019 г. на "Система за електронни плащания България/СЕП
България" АД, предоставен допълнително за целите на експертизата.

От данните в изложената по-горе таблица е видно, че за 9-те месеца на 2019 г. е
реализирана текуща загуба от 213 хил. лв., поради което отрицателната величина на
стойността на собствения капитал на "Система за електронни плащания България/СЕП
България" АД, вече надхвърля към 30.09.2019 г. -3 млн. лв. Срещу 8 806 хил. лв.
краткосрочни и дългосрочни задължения са отчетени само 5 799 хил. лв. активи, в т.ч. 5 340
хил. лв. текущи финансови активи, държани за продажба, оценени по историческа цена.
Съгласно цит. по-горе Доклад на независимия одитор същите активи „са придобити и
използвани за осъществяване на електронни разплащания. След прекратяване на лиценза за
тази дейност активите са прекласифицирани като текущи финансови активи, държани за
продажба.“ (Във връзка с това същите суми от 5 340 хил. лв. са отразени като „текущи
финансови активи, държани за продажба“ и в обявените в ТР на АВ отчети за финансовото
състояние, като част от Годишните финансови отчети на Дружеството за 2015 г., 2016 г., 2017 г.
и 2018 г.) С други думи, и през 2019 г. процесът на декапитализация на Дружеството-

длъжник продължава да се задълбочава.
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Степента на защита на правата на страните по договора за заем от влиянието на
кредитния риск по дълговите инструменти, т.е. несигурността относно способността на
"Система за електронни плащания България/СЕП България" АД да извършва дължимите
плащания, се установява чрез анализ на ликвидността на Дружеството-длъжник и
покритието на задълженията му с налични насрещни реални активи, както следва:

№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
I.
13.
14.
15.
16.
II.
17.
18.
19.

Основни показатели и коефициенти на "СЕП България" АД към 30.09.2019 г.*
Наименование на показателя/коефициента
Единица
Количество
мярка/норма
Материални запаси
хил. лв.
41
хил.
лв.
Вземания
4
Финансови активи
хил. лв.
5 340
Парични средства
хил. лв.
12
Разходи за бъдещи периоди (предплатени
разходи)
хил. лв.
4
Текущи активи (1+2+3+4+5)
хил. лв.
5 401
Текущи пасиви
хил. лв.
722
Общ размер на активите
хил. лв.
5 799
хил. лв.
Нетен оборотен капитал (6-7)
(норма>0)
4 679
хил.
лв.
8 084
Нетекущи пасиви
хил. лв.
(3 007)
Собствен капитал
Общ размер на дълга (7+10)
хил. лв.
8 806
Коефициенти
за
ликвидност
(текуща
платежоспособност)
коефициент
Текуща (обща) ликвидност (1+2+3+4)/7
(норма>=1.5 - 2.5)
7.48
Бърза ликвидност или платежоспособност
коефициент
(2+3+4)/7
(норма>=1.5)
7.42
коефициент
Незабавна ликвидност (3+4)/7
(норма>=1.0)
7.41
коефициент
Абсолютна ликвидност 4/7
(норма>=0.5)
0.02
Коефициенти за дългосрочна (нетекуща)
платежоспособност
Коефициент на финансова автономност (FAC)
коефициент
11/12
(норма>=1.0)
(0.34)
коефициент
Коефициент на собственост (ЕR)
11/8
(норма>0.4 – 0.5)
(0.57)
Коефициент на финансова зависимост,
задлъжнялост (Концентрация на привлечения
коефициент
капитал) (DR)
12/8
(норма<=0.5–0.6)
1.52

*Забележка: Изчисленията в горната таблица са направени по данни от междинния
счетоводен баланс към 30.09.2019 г. на "СЕП България" АД, предоставен допълнително за целите на
експертизата.

От изложените коефициенти в горната таблица може да се направи изводът, че
дейността на "Система за електронни плащания България /СЕП България" АД е изцяло
зависима от привлечения капитал към 30.09.2019 г. Сумата на насрещните активи е над 1,5
пъти по-малка от нетекущите и текущите пасиви на Дружеството.
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От друга страна, при анализа и преценката за адекватност на текущата стойност на
базовите активи, генериращи паричните потоци, и влиянието им върху погасяването на
задълженията на "СЕП България" АД, се установи, че:
Задълженията (нетекущи и текущи) в размер на 8 806 хил. лв. са покрити едва около
2/3 с насрещни реални активи. Балансовата стойност на пасивите надвишава балансовата
стойност на активите в размер на 3 007 хил. лв., т.е. собственият капитал е отрицателна
величина;
Искането за трансформиране на вземанията на кредитора и мажоритарен акционер в
капиталов инструмент към 30.09.2019 г. налага сконтиране на стойността на пасивите до
размера на реалните насрещни активи – 5 799 хил. лв.
Сконтиране на стойността на пасивите до размера на реалните активи на "СЕП
България" АД към 30.09.2019 г.
Наименование на показателя
Единица мярка
Количество

№
по
ред
1.
Общо активи
2.
Всичко нетекущи и текущи пасиви (всичко
задължения), в т.ч.:
2.1. Всичко задължения по главницата по заема
към „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД
3.
Общо собствен капитал
4.
Корекционен коефициент 3/2
5.
Коригиран общ размер на пасивите и
собствения капитал, в т.ч.:
5.1. Регистриран капитал в ТР
6.
Обезценка на пасивите (2х4)–2+5.1
6.1. Обезценка на задълженията по главницата
по заема към „АДВАНС ЕКУИТИ
ХОЛДИНГ” АД (2.1х4)–2.1+5.1
7.
Замяна на дълг срещу капитал
8.
Номинал на една акция
9.
Брой новоемитирани акции срещу дълг
10. Капитал за увеличение

хил. лв.

5 799

хил. лв.

8 806

хил. лв.
хил. лв.
коефициент

7 976
(3 007)
0.3415

хил. лв.
хил. лв.
хил. лв.

5 799
10 000
4 201

хил. лв.
хил. лв.
лв.
хил. бр.
хил. лв.

4 748
4 748
1
4 748
4 748

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на гореизложеното заключението на експертите е, както следва:

Общата стойност на вземанията на
„АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК: 175028954, седалище и адрес на
управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1303, район
„Възраждане“, бул. "Христо Ботев", № 57,
кредитор и мажоритарен акционер, притежаващ 87,00 % от капитала на "Система за
електронни плащания България /СЕП България" АД,
по отношение на "СЕП България" АД, ЕИК: 131107204,
седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1164,
район „Лозенец“, ж.к. "Лозенец", ул. "Златовръх", № 1,
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възникнали на основание на дължими суми по главницата към 30.09.2019 г. съгласно
договор за заем под формата на кредитна линия от 27.05.2008 г. и 7 бр. анексите към същия
договор,

се определя на 4 748 000 лева
(четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди лева)
Така оценените вземания на „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ” АД,
ЕИК: 175028954, кредитор и мажоритарен акционер в "СЕП България"
АД, ЕИК: 131107204, му дават възможност да направи непарична вноска за
увеличаване на капитала на "СЕП България" АД в размер до 4 748 000
(четири милиона седемстотин шестдесет и три хиляди) лева, записвайки до
4 748 000 (четири милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди) бр.
нови акции, всяка една с номинална стойност от 1 (един) лев.
София, ноември 2019 г.

Вещи лица:

1. Веселина Борисова

2. Ангел Ковачев

3. Елка Жекова

