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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. „Адванс Екуити Холдинг” АД 

„Адванс Екуити Холдинг” АД („Дружеството”) е акционерно дружество от холдингов тип, 

чиито книжа са регистрирани за търговия на Българска фондова борса-София. Дружеството е 

учредено на 10 януари 2006 г. „Адванс Екуити Холдинг” АД е вписано в Търговския регистър 

на Софийски градски съд под № 434 от 2006 г., партида № 100989, том 1351, рег. I, стр. 123, и 

пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по всписванията с ЕИК: 175028954. 

Регистрираният капитал на Дружеството е 35 945 592 (тридесет и пет милиона деветстотин 

четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и две) обикновени поименни акции с право на 

глас в Общото събрание на акционерите и номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка. 

Дружеството има Съвет на директорите, който се състои от 3 (трима) членове. Съветът на 

директорите отговаря за прилагането на инвестиционната политика на Дружеството и за 

наблюдението и контрола над нейните инвестиции. 

Основната дейност на „Адванс Екуити Холдинг” АД е придобиване, управление, оценка и 

продажба на дялове в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружествата, в 

които участва, както и всички други дейности, характерни за холдинговите компании. Фокусът 

на „Адванс Екуити Холдинг” АД е в инвестирането чрез участие като акционер-учредител или 

покупката на дял от капитала в частни фирми с висок потенциал за растеж, определен на база 

на изготвен бизнес план след процес на селекция. Финансовият ресурс за целта се набира чрез 

публично предлагане на ценни книжа на индивидуални и институционални инвеститори, както 

и чрез банкови заеми. 

 

1.2. Инвестиционна политика на Дружеството  

 

Водеща цел на „Адванс Екуити Холдинг” АД е да осигури на своите акционери максимално 

нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план чрез структуриране и 

управление на портфейл от частни предприятия. Основните критерии за подбор на 

портфейлните инвестиции са: наличието на сериозен и опитен мениджърски екип, бизнес модел 

с висок потенциал за растеж, както и очаквана вътрешна норма на възвръщаемост на 

инвестицията от минимум 20% годишно за прогнозен инвестиционен период от 5 години. 

 

2.  БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ  
 

2.1.  База за изготвяне на индивидуалния финансов отчет 

Индивидуалният финансов отчет на Дружеството е съставен в съответствие с Международните 

стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по 

международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС). По смисъла 

на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството, приложим в 

България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните счетоводни 

стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на Европейския 

парламент и на Съвета. 

Този финансов отчет е индивидуален. Дружеството съставя и консолидиран финансов отчет в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и 

публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от 

Европейския съюз (ЕС), в който инвестициите в дъщерни предприятия са отчетени и 

оповестени в съответствие с МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети”. 
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При изготвяне на индивидуалния финансов отчет за 2018 г., ръководството е направило оценка 

на способността на Дружеството да продължи дейността си като действащо предприятие. 

Предвид обстоятелството, че остават по-малко от дванадесет месеца от датата на одобрение на 

настоящия индивидуален финансов отчет до датата, на която Дружеството ще бъде прекратено 

(виж бележка 1.1), ръководството счита, че принципът на действащо предприятие не може да 

бъде спазен и индивидуалния финансов отчет следва да бъде изготвен на база, различна от тази 

на действащо предприятие.  

МСФО не определят обща постановка по отношение на оценка, признаване и оповестяване, не 

предоставят детайли за алтернативна база за изготвяне и не посочват как тя следва да се 

различава от принципа на действащо предприятие. Поради тази причина ръководството счита, 

че за изготвяне на финансовите отчети е подходяща база, която е в съответствие с МСФО, но е 

видоизменена, за да отрази факта, че принципът на действащо предприятие не е приложим.   
 

Индивидуалният финансов отчет е изготвен на база, която е различна от действащо 

предприятие и е близка до ликвидационна, като е изменен, за да е в съответствие с това, че 

предположението за действащо предприятие не е приложимо. Това включва обезценяване на 

активите до тяхната ликвидационна стойност на базата на условията, съществуващи към края 

на отчетния период и преглед и преценка за наличие на договорни ангажименти, които може да 

са станали обременяващи като последица от настъпването, в обозримо бъдеще, на края на срока 

на съществуване на Дружеството. Ръководството е приело да отрази активите по тяхната 

ликвидационна стойност, тъй като счита, че сравнително краткият срок до крайната дата на 

съществуване на дружеството, би бил ограничение при потенциално определяне на нетна 

реализируема стойност на инвестициите в дъщерни предприятия. Ръководството счита, че 

нетекущите активи, класифицирани като такива в съответствие с изискванията на МСС 1, не 

следва да бъдат прекласифицирани като текущи активи, тъй като не отговарят на критериите за 

„държани за продажба“ в съответствие с изискванията на МСФО 5. При изготвянето на 

настоящия индивидуален финансов отчет е прието, че в съответствие с изискванията на МСС 

37, провизии за бъдещи загуби или задължения, за които няма настоящи задължения към края 

на отчетния период, не следва да бъдат начислени. Ръководството счита, че представянето на 

преустановени дейности няма да доведе до полезна информация в ситуация, в която на 

Дружеството предстои да прекрати дейност и съответно всички негови дейности ще бъдат 

преустановени и поради това не представя преустановени дейности.  
 

Според ръководството така избраната база за изготвяне на индивидуалния финансов отчет ще 

доведе до вярно и честно представяне, по най-подходящ и надежден начин, на финансовата 

информация на Дружеството към 31 март 2019 г. 

 

Сравнимата информация към 31 декември 2018 г. е изготвена при прилагане на принципа за 

действащо предприятие. 
 

2.1.1. Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в сила от 1 

януари 2018 г. 

 

Дружеството е приложило следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 

разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са 

задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2018 г., но нямат 

съществен ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на 

Дружеството: 

 МСФО 2 „Плащане на базата на акции” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 

 МСФО 4 „Застрахователни договори” (изменен) в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 

 МСФО 9 „Финансови инструменти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 

МСФО 9 „Финансови инструменти“ заменя МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и 

оценяване”. Новият стандарт въвежда значителни промени в класификацията и оценяването 
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на финансови активи, както и нов модел на очакваните кредитни загуби за обезценка на 

финансови активи. 

При прилагането на МСФО 9 Дружеството е използвало преходното облекчение и е избрало 

да не преизчислява предходни периоди. При наличие на разлики, възникващи от 

прилагането на МСФО 9, във връзка с класификация, оценяване и обезценка, следва да се 

признават в неразпределената печалба.  

Прилагането на МСФО 9 е засегнало следните области: 

 Класификация и оценяване на финансовите активи на Дружеството – представяните 

съгласно МСС 39 финнасови активи – кредити и вземания, в съответствие с 

изискванията на МСФО 9 се представят като финансови активи по амортизируема 

стойност. 

 Обезценка на финансови активи по модела на очакваните кредитни загуби – във 

връзка с възприетата база за изготвяне на индивидуалния финансов отчет, посочена в 

бележка 2.1., Дружеството е представило своите вземания и кредити по 

ликвидационна стойност. 

 МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти” в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС 

 МСС 40 “Инвестиционни имоти” (изменен) – Трансфер на инвестиционни имоти в сила от 1 

януари 2018 г., приет от ЕС 

 КРМСФО 22 “Сделки и авансови плащания в чуждестранна валута” в сила от 1 януари 2018 

г., приет от ЕС 

 Годишни подобрения на МСФО 2014-2016 г., в сила от 1 януари 2018 г., приети от ЕС  

 

2.1.2. Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не се 

прилагат от по-ранна дата от Дружеството 

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и 

разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за 

финансовата година, започваща на 1 януари 2018 г., и не са били приложени от по-ранна дата 

от Дружеството. Информация за тези стандарти и изменения, които имат ефект върху 

финансовия отчет на Дружеството, е представена по-долу.  

Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика 

на Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила.  

МСФО 16 „Лизинг” в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 

Този стандарт заменя указанията на МСС 17 „Лизинг“ и въвежда значителни промени в 

отчитането на лизинги особено от страна на лизингополучателите. 

Съгласно МСС 17 от лизингополучателите се изискваше да направят разграничение между 

финансов лизинг (признат в баланса) и оперативен лизинг (признат извънбалансово). МСФО 16 

изисква лизингополучателите да признават лизингово задължение, отразяващо бъдещите 

лизингови плащания, и ‘право за ползване на актив’ за почти всички лизингови договори. 

СМСС е включил право на избор за някои краткосрочни лизинги и лизинги на малоценни 

активи; това изключение може да бъде приложено само от лизингополучателите. 

Счетоводното отчитане от страна на лизингодателите остава почти без промяна. 

Съгласно МСФО 16 за договор, който е или съдържа лизинг, се счита договор, който 

предоставя правото за контрол върху ползването на актива за определен период от време срещу 

възнаграждение. 

Ръководството е в процес на оценяване на ефекта от прилагането на стандарта, но все още не 

може да представи количествена информация.  

Следните нови стандарти, изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, които са 

публикувани, но не са влезнали все още в сила, не се очаква да имат съществен ефект върху 

финансовите отчети на Дружеството: 
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 МСФО 9 „Финансови инструменти” (изменен) – Предплащания с отрицателно 

компенсиране,  в сила от 1 януари 2019 г., приет от ЕС 

 МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 г., все още не е 

приет от ЕС 

 МСФО 17 „Застрахователни договори” в сила от 1 януари 2021 г., все още не е приет от ЕС 

 МСС 19 „Доходи на наети лица“ (изменен) – Промяна в плана, съкращаване или уреждане - 

в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС 

 МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ (изменен) – 

Дългосрочни участия в асоциирани и съвместни предприятия в сила от 1 януари 2019 г., все 

още не е приет от ЕС 

 КРМСФО 23 „Несигурност относно отчитането на данък върху дохода” в сила от 1 януари 

2019 г., все още не е приет от ЕС 

 Годишни подобрения на МСФО 2015-2017 г., в сила от 1 януари 2019 г., все още не са 

приети от ЕС 
 

2.1.3. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни преценки 

 

Изготвянето на индивидуалния финансов отчет в съответствие с МСФО изисква от 

ръководството да прави оценки и предположения, които влияят върху балансовата стойност на 

активите и пасивите към датата на индивидуалния отчет за финансовото състояние и върху 

размера на приходите и разходите през отчетния период, както и върху оповестяването на 

условни активи и пасиви. Въпреки че тези оценки се базират на най-точната преценка на 

текущите събития от страна на ръководството и на наличната информация към датата на 

издаване на индивидуалния финансов отчет, бъдещите действителни резултати може да се 

различават от прогнозните оценки. 
 

2.2.  Функционална валута и валута на представяне 

 

Дружеството води своята отчетност и подготвя финансовите си отчети в националната валута 

на Република България – българския лев. От 1 януари 1999 г., българският лев е фиксиран към 

еврото в разменно съотношение от BGN 1.95583 = EUR 1. Сумите в този индивидуален 

финансов отчет са в хиляди български лева (хил. лв.) (включително сравнителната информация 

за 2017 г.), освен ако не е посочено друго. 

 
2.3.  Представяне на индивидуалния финансов отчет 

Индивидуалният финансов отчет е представен в съответствие c МCC 1 „Представяне на 

финансови отчети”. 

Дружеството прие да представя Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в 

единен отчет. 

В отчета за финансовото състояние се представят два сравнителни периода, когато 

Дружеството:  

а) прилага счетоводна политика ретроспективно;  

б) преизчислява ретроспективно позиции във финансовия отчет; или 

в) преклаcифицира позиции във финансовия отчет. 

и това има съществен ефект върху информацията в отчета за финансовото състояние към 

началото на предходния период. 
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3.      ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА 

 
Приложената от Дружеството счетоводна политика съответства на тази, използвана в 

последните годишни финансови отчети към 31 декември 2018 г., с изключение на някои 

политики, оповестени в Бележка 2.1., които са приложени в резултат от настъпването, в 

обозримо бъдеще, на края на срока на съществуване на Дружеството. 

 
 

3.1.  Инвестиции в дъщерни дружества 
 

Дъщерни предприятия са всички предприятия, които се намират под контрола на Дружеството. 

Налице е контрол, когато Дружеството е изложено на, или има права върху, променливата 

възвръщаемост от неговото участие в предприятието, в което е инвестирано, и има възможност 

да окаже въздействие върху тази възвръщаемост посредством своите правомощия върху 

предприятието, в което е инвестирано. В индивидуалния финансов отчет на Дружеството 

инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по себестойност. 

Дружеството признава дивидент от дъщерно предприятие в печалбата или загубата в своите 

индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента.  

3.2.  Инвестиции в асоциирани дружества 

Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва значително 

влияние, но които не са нито дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани 

предприятия. Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по себестойностния метод. 

Дружеството признава дивидент от асоциирано предприятие в печалбата или загубата в своите 

индивидуални финансови отчети, когато бъде установено правото му да получи дивидента. 
 

3.3.  Сделки в чуждестранна валута 

Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на Дружеството по 

официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българска народна 

банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези 

сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния 

период, се признават в печалбата или загубата. 

Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се отчитат по 

обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции, оценявани по 

справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към датата, на която 

е определена справедливата стойност. 

3.4.  Приходи 

Основните приходи, които Дружеството генерира са свързани с извършването на услуги. 

За да определи дали и как да признае приходи, Дружеството използва следните 5 стъпки: 

1 Идентифициране на договора с клиент 

2 Идентифициране на задълженията за изпълнение 

3 Определяне на цената на сделката  

4 Разпределение на цената на сделката към задълженията за изпълнение 

5 Признаване на приходите, когато са удовлетворени задълженията за изпълнение. 

Приходите се признават или в даден момент или с течение на времето, когато или докато 

Дружеството удовлетвори задълженията за изпълнение, прехвърляйки обещаните стоки или 

услуги на своите клиенти. 
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Дружеството признава като задължения по договор възнаграждение, получено по отношение на 

неудовлетворени задължения за изпълнение и ги представя като други задължения в 

индивидуалния отчет за финансовото състояние. По същия начин, ако Дружеството 

удовлетвори задължение за изпълнение, преди да получи възнаграждението, то признава в 

индивидуалния отчет за финансовото състояние или актив по договора, или вземане, в 

зависимост от това дали се изисква нещо друго освен определено време за получаване на 

възнаграждението. 

3.4.1. Приходи, които се признават с течение на времето 

Предоставяне на услуги 

Услугите, предоставяни от Дружеството, включват счетоводни и други услуги към дружествата 

в групата и обикновено се състоят от едно единствено задължение за изпълнение. 

Приходите се признават, когато контролът върху ползите от предоставените услугите е 

прехвърлен върху ползвателя на услугите. Приход се признава с течение на времето на база 

изпълнение на отделните задължения за изпълнение. 

При признаване на приходите от предоставени услуги, дружеството прилага метод за 

измерване на напредъка, отчитащ продукцията. 

3.4.2. Приходи, които се признават към определен момент 

Продажба на стоки  

Приход се признава, когато Дружеството е прехвърлило на купувача контрола върху 

предоставените стоки. Счита се, че контролът се прехвърля на купувача, когато клиентът е 

приел стоките без възражение. 

Приходите от продажба на стоки, които не са обвързани с договор за бъдеща сервизна 

поддръжка, се признават към момента на доставката. Когато стоките изискват приспособяване 

към нуждите на клиента, модификация или внедряване, Дружеството прилага метод за 

измерване на напредъка, отчитащ продукцията. 

3.4.3. Приходи от лихви и дивиденти 

Приходите от лихви са свързани с предоставени кредити. Те се отчитат текущо по метода на 

ефективната лихва.  

Приходите от дивиденти се признават в момента на възникване на правото за получаване на 

плащането. 

3.5. Активи и пасиви по договори с клиенти 

Дружеството признава активи и/или пасиви по договор, когато една от страните по договора е 

изпълнила задълженията си в зависимост от връзката между дейността на предприятието и 

плащането от клиента. Дружеството представя отделно всяко безусловно право на 

възнаграждение като вземане. Вземане е безусловното право на предприятието да получи 

възнаграждение. 

Пасиви по договор се признават в индивидуалния отчет за финансовото състояние, ако клиент 

заплаща възнаграждение или дружеството има право на възнаграждение, което е безусловно, 

преди да е прехвърлен контрола върху стоката или услугата. 

Дружеството признава активи по договор, когато задълженията за изпълнение са 

удовлетворени и плащането не е дължимо от страна на клиента. Актив по договор е правото на 

предприятието да получи възнаграждение в замяна на стоките или услугите, които 

предприятието е прехвърлило на клиент. 

Последващо Дружеството определя размера на обезценката за актив по договора в съответствие 

с МСФО 9 „Финансови инструменти”. 
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3.6. Оперативни разходи 

Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на услугите или 

на датата на възникването им.  

Дружеството отчита два вида разходи, свързани с изпълнението на договорите за доставка на 

услуги и стоки с клиенти: разходи за сключване/постигане на договора и разходи за изпълнение 

на договора. Когато разходите не отговарят на условията за разсрочване съгласно изискванията 

на МСФО 15, същите се признават като текущи в момента на възникването им като например 

не се очаква да бъдат възстановени или периодът на разсрочването им е до една година. 

Следните оперативни разходи винаги се отразяват като текущ разход в момента на 

възникването им:  

– Общи и административни разходи (освен ако не са за сметка на клиента); 

– Разходи за брак на материални запаси;  

– Разходи, свързани с изпълнение на задължението; 

– Разходи, за които предприятието не може да определи, дали са свързани с 

удовлетворено или неудовлетворено задължение за изпълнение. 

3.7. Разходи за лихви и разходи по заеми 

Разходите за лихви се отчитат текущо по метода на ефективната лихва. 

Разходите по заеми основно представляват лихви по заемите на Дружеството. Всички разходи 

по заеми, които директно могат да бъдат отнесени към закупуването, строителството или 

производството на един отговарящ на условията актив, се капитализират през периода, в който 

се очаква активът да бъде завършен и приведен в готовност за използване или продажба. 

Останалите разходи по заеми следва да се признават като разход за периода, в който са 

възникнали, в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на 

ред „Финансови разходи”.  

3.8.  Нематериални активи 

Нематериалните активи включват права върху интелектуална собственост. Те се отчитат по 

цена на придобиване, включваща всички платени мита, невъзстановими данъци и направените 

преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация, при което капитализираните 

разходи се амортизират въз основа на линейния метод през оценения срок на полезен живот на 

активите, тъй като се счита, че той е ограничен.  

Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с натрупаните 

амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се 

признават в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за 

съответния период.  

Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след 

първоначалното им признаване, се признават в индивидуалния отчет за печалбата или загубата 

и другия всеобхватен доход за периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях 

активът може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи 

и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези 

условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива. 

Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от 

ръководството към всяка отчетна дата. 

Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок 

на годност на отделните активи, както следва: 

 Софтуер  2 години 
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Разходите за амортизация са включени в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и 

другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи”. 

Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като разлика между 

постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите. 

Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на 700 

лв. 

   

3.9.  Машини и съоръжения 

Машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща цената на 

придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние.   

Последващото оценяване на машините и съоръженията се извършва по цена на придобиване, 

намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат 

като разход и се признават в индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия 

всеобхватен доход за съответния период.  

Последващите разходи, свързани с определен актив от машини и съоръжения, се прибавят към 

балансовата сума на актива, когато е вероятно Дружеството да има икономически ползи, 

надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички други 

последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени. 

Остатъчната стойност и полезният живот на машините и съоръженията се преценяват от 

ръководството към всяка отчетна дата. 

Машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират на база 

на очаквания полезен срок на годност, определен посредством сравнение с подобни собствени 

активи на Дружеството, или на база на лизинговия договор, ако неговият срок е по-кратък.  

Амортизацията на машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният метод върху 

оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва: 

 Компютри   2 години 

 Транспортни средства  4 години 

Печалбата или загубата от продажбата на машини и съоръжения се определя като разлика 

между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива. 

Избраният праг на същественост за машините и съоръженията на Дружеството е в размер на 

700 лв. 

3.10. Тестове за обезценка на нематериални активи и машини и съоръжения  
 

При изчисляване размера на обезценката Дружеството дефинира най-малката разграничима 

група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица, 

генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите подлежат на тест за 

обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица, генерираща парични потоци. 

 

Дружеството извършва преглед за обезценка на активите най-малко веднъж в края на отчетния 

период във връзка със съставянето на годишния финансов отчет. Всички други отделни активи 

или единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка, когато събития или промяна 

в обстоятелствата индикират, че тяхната балансова стойност не може да бъде възстановена. В 

случай на такива индикации, Дружеството изчислява възстановимата стойност на актива. 

 

При преценка за съществуването на индикации за обезценка на даден актив, Дружеството взема 

предвид минимум следните признаци: 
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 външни източници на информация:  

 през отчетния период пазарната стойност на актива е намаляла значително повече, 

отколкото би могло да се очаква като резултат от изминалото време или нормалната 

употреба;  

 през периода са настъпили или в близко бъдеще ще настъпят значителни промени с 

негативен ефект върху Дружеството, свързани с технологичната, пазарната, 

икономическата или правната среда, в която предприятието оперира, или с пазара, за 

който е предназначен активът;  

 пазарните лихвени проценти или други пазарни норми на възвръщаемост на 

инвестициите са нараснали през отчетния период и е вероятно тези увеличения да 

окажат влияние върху дисконтовия процент, използван при изчисляване на стойността 

в употреба на актива и да намалят значително възстановимата стойност на актива;  

 балансовата сума на нетните активи на Дружеството е по-висока от неговата пазарна 

капитализация. 

 

 вътрешни източници на информация: 

 има данни за морално изхабяване или физическо увреждане на актива; 

 през отчетния период са настъпили или в близко бъдеще се очаква да настъпят 

значителни промени с обратен ефект върху Дружеството, в обема или начина на 

настоящото или бъдещото използване на актива; 

 има данни от вътрешнофирмената отчетност, които показват, че икономическата изгода 

от ползването на актива е или се очаква да бъде по-ниска от очакваната. 

 

При определяне на необходимостта от обезценка на актива Дружеството прилага принципа за 

същественост. 

За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден актив или 

единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност, която е по-

високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден актив, и 

неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството на 

Дружеството изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща 

парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата 

стойност на тези парични потоци. Данните, използвани при тестването за обезценка, се базират 

на последния одобрен бюджет на Дружеството, коригиран при необходимост с цел 

елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и значителни подобрения на активи. 

Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна единица, генерираща парични потоци, и 

отразяват съответния им рисков профил, оценен от ръководството на Дружеството. 

Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в намаление на 

балансовата сума на активите от тази единица. За всички активи на Дружеството ръководството 

преценява последващо дали съществуват индикации за това, че загубата от обезценка, призната 

в предходни години, може вече да не съществува или да е намалена. Обезценка, призната в 

предходен период, се възстановява, ако възстановимата стойност на единицата, генерираща 

парични потоци, надвишава нейната балансова стойност. 

3.11.  Финансови инструменти съгласно МСФО 9, считано от 01.01.2018 г.  

3.11.1. Признаване и отписване 

Финансовите активи и финансовите пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по 

договорните условия на финансовия инструмент. 

Финансовите активи се отписват, когато договорните права върху паричните потоци от 

финансовия актив изтичат или когато финансовият актив и по същество всички рискове и 

изгоди се прехвърлят. 
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Финансовите пасиви се отписват, когато задължението, посочено в договора, е изпълнено, е 

отменено или срокът му е изтекъл. 

3.11.2. Класификация и първоначално оценяване на финансови активи 

Първоначално финансовите активи се отчитат по справедлива стойност, коригирана с 

разходите по сделката, с изключение на финансовите активи по справедлива стойност през 

печалбата или загубата и търговските вземания, които не съдържат съществен финансов 

компонент. Първоначалната оценка на финансовите активи по справедлива стойност през 

печалбата или загубата не се коригира с разходите по сделката, които се отчитат като текущи 

разходи. Първоначалната оценка на търговските вземания, които не съдържат съществен 

финансов компонент представлява цената на сделката съгласно МСФО 15. 

В зависимост от начина на последващо отчитане, финансовите активи се класифицират в една 

от следните категории: 

 дългови инструменти по амортизирана стойност; 

 финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата; 

 финансови активи по справедлива стойност през друг всеобхватен доход с или без 

рекласификация в печалбата или загубата в зависимост дали са дългови или капиталови 

инструменти. 

Класификацията на финансовите активи се определя на базата на следните две условия: 

 бизнес моделът на Дружеството за управление на финансовите активи; 

 характеристиките на договорните парични потоци на финансовия актив. 

Всички приходи и разходи, свързани с финансовите активи, които са признати в печалбата и 

загубата, се включват във финансови разходи или финансови приходи с изключение на 

обезценката на търговските вземания, която се представя на ред „Други разходи“ в 

индивидуалния отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. 

3.11.3. Последващо оценяване на финансовите активи 

Дългови инструменти по амортизирана стойност  

Финансовите активи се оценяват по амортизирана стойност, ако активите изпълняват следните 

критерии и не са определени за оценяване по справедлива стойност през печалбата и загубата: 

 дружеството управлява активите в рамките на бизнес модел, чиято цел е да държи 

финансовите активи и да събира техните договорни парични потоци; 

 съгласно договорните условия на финансовия актив на конкретни дати възникват 

парични потоци, които са единствено плащания по главница и лихва върху 

непогасената сума на главницата. 

Тази категория включва недеривативни финансови активи като заеми и вземания с фиксирани 

или определими плащания, които не се котират на активен пазар. След първоначалното 

признаване те се оценяват по амортизирана стойност с използване на метода на ефективната 

лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен. Дружеството 

класифицира в тази категория парите и паричните еквиваленти, търговските и други вземания, 

предоставените кредити и вземанията от свързани лица. 

 Търговски вземания и вземания от свързани лица 

Това са суми, дължими от клиенти за продадени стоки или услуги, извършени в обичайния ход 

на стопанската дейност. Обикновено те се дължат за уреждане в кратък срок и следователно са 

класифицирани като текущи. Търговските вземания се признават първоначално в размер на 

безусловното възнаграждение, освен ако съдържат значителни компоненти на финансиране. 

Дружеството държи търговските вземания с цел събиране на договорните парични потоци и 

следователно ги оценява по амортизирана стойност, като използва метода на ефективната 

лихва. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е несъществен. 
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3.11.4. Обезценка на финансовите активи  

Новите изисквания за обезценка съгласно МСФО 9, използват повече информация, 

ориентирана към бъдещето, за да признаят очакваните кредитни загуби – моделът за 

„очакваните кредитни загуби“, който замества „модела на понесените загуби“, представен в 

МСС 39. 

Инструментите, които попадат в обхвата на новите изисквания, включват заеми и други 

дългови финансови активи, оценявани по амортизирана стойност, търговски и други 

вземания,вземания от свързани лица, активи по договори, признати и оценявани съгласно 

МСФО 15, както и кредитни ангажименти и някои договори за финансова гаранция (при 

емитента), които не се отчитат по справедлива стойност през печалбата или загубата. 

Признаването на кредитни загуби вече не зависи от настъпването на събитие с кредитна загуба. 

Вместо това Дружеството разглежда по-широк спектър от информация при оценката на 

кредитния риск и оценяването на очакваните кредитни загуби, включително минали събития, 

текущи условия, разумни и поддържащи прогнози, които влияят върху очакваната събираемост 

на бъдещите парични потоци на инструмента. 

При прилагането на тази подход, насочен към бъдещето, се прави разграничение между: 

 финансови инструменти, чието кредитното качество не се е влошило значително спрямо 

момента на първоначалното признаване или имат нисък кредитен риск (Фаза 1) и 

 финансови инструменти, чието кредитното качество се е влошило значително спрямо 

момента на първоначалното признаване или на които кредитния риск не е нисък (Фаза 

2) 

 „Фаза 3“ обхваща финансови активи, които имат обективни доказателства за обезценка 

към отчетната дата. Нито един от финансовите активи на Дружеството не попада в тази 

категория. 

12-месечни очаквани кредитни загуби се признават за първата категория, докато очакваните 

загуби за целия срок на финансовите инструменти се признават за втората категория. 

Очакваните кредитни загуби се определят като разликата между всички договорни парични 

потоци, които се дължат на Дружеството и паричните потоци, които тя действително очаква да 

получи („паричен недостиг“). Тази разлика е дисконтирана по първоначалния ефективен 

лихвен процент (или с коригирания спрямо кредита ефективен лихвен процент). 

Изчисляването на очакваните кредитни загуби се определя на базата на вероятностно 

претеглената приблизителна оценка на кредитните загуби през очаквания срок на финансовите 

инструменти. 

Търговски и други вземания, вземания от свързани лица, активи по договор  

Дружеството използва опростен подход при отчитането на търговските и други вземания, 

вземанията от свързани лица, както и на активите по договор и признава загуба от обезценка 

като очаквани кредитни загуби за целия срок. Те представляват очакваният недостиг в 

договорните парични потоци, като се има предвид възможността за неизпълнение във всеки 

момент от срока на финансовия инструмент. Дружеството използва своя натрупан опит, 

външни показатели и информация в дългосрочен план, за да изчисли очакваните кредитни 

загуби чрез разпределянето на клиентите по индустрии и срочна структура на вземанията и 

използвайки матрица на провизиите. 

3.11.5. Класификация и оценяване на финансовите пасиви 

Финансовите пасиви на Дружеството включват получени заеми, търговски и други финансови 

задължения. 

Финансовите пасиви се оценяват първоначално по справедлива стойност и, където е 

приложимо, се коригират по отношение на разходите по сделката, освен ако Дружеството не е 
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определило даден финансов пасив като оценяван по справедлива стойност през печалбата и 

загубата. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, използвайки метода 

на ефективната лихва, с изключение на деривативи и финансови пасиви, които са определени за 

оценяване по справедлива стойност през печалбата или загубата (с изключение на деривативни 

финансови инструменти, които са определени и ефективни като хеджиращ инструмент). 

Всички разходи свързани с лихви и, ако е приложимо, промени в справедливата стойност на 

инструмента, които се отчитат в печалбата или загубата, се включват във финансовите разходи 

или финансовите приходи. 

3.12. Финансови инструменти, съгласно МСС 39, до 31.12.2017 

Финансовите активи и пасиви се признават, когато Дружеството стане страна по договорни 

споразумения, включващи финансови инструменти. 

Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които 

съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични потоци 

или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността. 

Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, изплащане, при анулиране на сделката 

или при изтичане на давностния срок. 

При първоначално признаване на финансов актив и финансов пасив Дружеството ги оценява по 

справедлива стойност плюс разходите по транзакцията с изключение на финансовите активи и 

пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се признават 

първоначално по справедлива стойност. 

Финансовите активи се признават на датата на сделката. 

Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено по-долу. 

 

3.12.1. Финансови активи 

С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите 

инструменти, те се класифицират в следните категории:  

 кредити и вземания; 

 финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; 

 инвестиции, държани до падеж; 

 финансови активи на разположение за продажба. 

Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с която са 

придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на оценяване и 

дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в другия всеобхватен 

доход на Дружеството. Всички финансови активи с изключение на тези, отчитани по 

справедлива стойност в печалбата или загубата, подлежат на тест за обезценка към датата на 

финансовия отчет. Финансовите активи се обезценяват, когато съществуват обективни 

доказателства за това. Прилагат се различни критерии за определяне на загубата от обезценка в 

зависимост от категорията на финансовите активи, както е описано по-долу. 

Всички приходи и разходи, свързани с притежаването на финансови инструменти, се отразяват 

в печалбата или загубата при получаването им, независимо от това как се оценява балансовата 

стойност на финансовия актив, за който се отнасят, и се представят в индивидуалния отчет за 

печалбата или загубата и другия всеобхватен доход като финансови приходи и финансови 

разходи, с изключение на загубата от обезценка на търговски вземания, която се представя на 

ред „Други разходи”. 
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Кредити и вземания 

Кредити и вземания, възникнали първоначално в Дружеството, са недеривативни финансови 

инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар. Кредитите и 

вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се използва методът на 

ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка промяна в стойността им се 

отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите и паричните еквиваленти, 

търговските и по-голямата част от други вземания на Дружеството спадат към тази категория 

финансови инструменти. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е незначителен. 

Значими вземания се тестват за обезценка по отделно, когато са просрочени към датата на 

финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма да 

изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които се 

определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от други кредитни 

рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се определя на 

базата на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти за всяка 

идентифицирана група. Загубата от обезценка на търговските вземания се представя в 

индивидуалиня отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Други 

разходи” 

 

3.12.2. Финансови пасиви 

Финансовите пасиви на Дружеството включват заеми и търговски и други задължения.  

Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за плащане на 

парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно задължение за 

размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално неблагоприятни 

условия. Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата стойност на финансови 

инструменти, ако има такива, се признават в печалбата или загубата на ред „Финансови 

разходи” или „Финансови приходи”. 

Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се използва 

методът на ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти, държани за търгуване 

или определени за оценяване по справедлива стойност в печалбата или загубата, които се 

оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата или загубата. 

Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и впоследствие се 

оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на задължението. 

Дивидентите, платими на акционерите, се признават, когато дивидентите са одобрени на 

общото събрание на акционерите. 

 
3.13. Пари и парични еквиваленти 
 

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

  
 

3.14.  Данъци върху дохода  

Разходите за данъци, признати в печалбата или загубата, включват сумата на отсрочените и 

текущи данъци, които не са признати в другия всеобхватен доход или директно в собствения 

капитал. 

Текущите данъчни активи и/или пасиви представляват тези задължения към или вземания от 

данъчните институции, отнасящи се за текущи или предходни отчетни периоди, които не са 

платени към датата на финансовия отчет. Текущият данък е дължим върху облагаемия доход, 

който се различава от печалбата или загубата във финансовите отчети. Изчисляването на 
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текущия данък е базиран на данъчните ставки и на данъчните закони, които са в сила към края 

на отчетния период. 

Отсрочените данъци се изчисляват по пасивния метод за всички временни разлики между 

балансовата стойност на активите и пасивите и тяхната данъчна основа. Отсрочен данък не се 

предвижда при първоначалното признаване на актив или пасив, освен ако съответната 

транзакция не засяга данъчната или счетоводната печалба.  

Отсрочените данъчни активи и пасиви не се дисконтират. При тяхното изчисление се използват 

данъчни ставки, които се очаква да бъдат приложими за периода на реализацията им, при 

условие че те са влезли в сила или е сигурно, че ще влезнат в сила, към края на отчетния 

период. 

Отсрочените данъчни пасиви се признават в пълен размер. 

Отсрочени данъчни активи се признават, само ако съществува вероятност те да бъдат усвоени 

чрез бъдещи облагаеми доходи. Относно преценката на ръководството за вероятността за 

възникване на бъдещи облагаеми доходи, чрез които да се усвоят отсрочени данъчни активи, 

вижте бележка 4. 

Отсрочени данъчни активи и пасиви се компенсират, само когато Дружеството има право и 

намерение да компенсира текущите данъчни активи или пасиви от същата данъчна институция. 

Промяната в отсрочените данъчни активи или пасиви се признава като компонент от данъчния 

приход или разход в печалбата или загубата, освен ако те не са свързвани с позиции, признати в 

другия всеобхватен доход или директно в собствения капитал, при което съответният отсрочен 

данък се признава в другия всеобхватен доход или в собствения капитал. 

 

3.15.  Собствен капитал и резерви 

Акционерният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на емитираните акции. 

Премийният резерв включва премии, получени при първоначалното емитиране на собствен 

капитал. Всички разходи по сделки, свързани с емитиране на акции, са приспаднати от 

внесения капитал, нетно от данъчни облекчения. 

(Натрупаната загуба)/Неразпределената печалба включва текущия финансов резултат и 

натрупаните печалби и непокрити загуби от минали години. 

Всички транзакции със собствениците на Дружеството са представени отделно в 

индивидуалния отчет за промените в собствения капитал. 

3.16. Краткосрочни възнаграждения на служителите 
 

Дружеството отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали поради 

неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъдат ползван в 

рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са положили 

труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала включват надници, 

заплати и социални осигуровки. 

Съгласно изискванията на Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение, 

след като служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, Дружеството 

е задължено да му изплати обезщетение в размер до шест брутни работни заплати. 

Дружеството има правно задължение за изплащане на обезщетения на наетите лица при 

пенсиониране в съответствие с изискванията на МСС 19 „Доходи на наети лица” на база на 

прогнозирани плащания за следващите пет години, дисконтирани към настоящия момент с 

дългосрочен лихвен процент на безрискови ценни книжа. Към 31 март 2019 г. Дружеството е 

изчислило евентуалния размер на задължението за това обезщетение, но поради несъществения 
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му размер, както и ниската средна възраст на персонала, не е начислило провизия в настоящия 

индивидуален финансов отчет. 

Дружеството не е разработвало и не прилага планове за възнаграждения на служителите след 

напускане. 

Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са включени в 

текущите пасиви на ред „Търговски и други задължения” по недисконтирана стойност, която 

Дружеството очаква да изплати. 

 

3.17. Провизии, уловни активи и условни пасиви 

Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от минало 

събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от Дружеството и може да бъде направена 

надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на изходящия 

паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от засегнали. Провизии за 

бъдещи загуби от дейността не се признават. 

Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка на 

разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период, като 

се вземат предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение. Когато 

съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ поток за 

погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията като цяло. 

Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на парите е 

значителен. 

Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които Дружеството е  сигурно, 

че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава стойността 

на съответната провизия.  

Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се коригира, за 

да се отрази най-добрата приблизителна оценка.  

В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на икономически 

ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Условните пасиви следва да се 

оценяват последващо по по-високата стойност между описаната по-горе сравнима провизия и 

първоначално признатата сума, намалена с натрупаната амортизация. 

Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на критериите 

за признаване на актив, се смятат за условни активи. Те са описани заедно с условните 

задължения на Дружеството в бележка 28. 
 

3.18.  Сделки и отношения със свързани лица   
 

Отношенията със свързани лица съществуват, когато една страна има способността да 

контролира, пряко или непряко, чрез един или повече посредници, друга страна или да 

упражнява значително влияние над друга страна във вземането на финансови и оперативни 

решения. Такива отношения съществуват и между дружества, които са под общ контрол с 

отчитащото се предприятие, или между отчитащото се предприятие и неговия ключов 

управленски състав, директорите или акционерите му.  

4. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Име на предприятието 

Брой 

притежавани 

акции/дялове 

Дял от  

собствеността 

Стойност на 

инвестицията 

"СЕП България" АД 8 740 000 87.4% 8 740 
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5. 

ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ,  ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ И ДРУГИ ОТ ДЪЩЕРНИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРЕДОСТАВЕНИ КРЕДИТИ НА 

ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Към 31.03.2019  Към 31.12.2018 

  „Енерджи Ефект” ЕАД 622 

9 

1 332 

- 

707 

1 520 

- 

340 

 666 

10 

1 355 

- 

707 

1 540 

- 

136 

  „Енерджи Инвест” ЕАД  

 „Агро Тера Север” АД  

  „Спиди Нет” АД  

„Адванс Енерджи 1“ ЕООД  

„Ремусс“ ООД  

„СЕП Сървис“ ЕАД  

„СЕП България” АД  

ОБЩО : 4 530   4 414  

  

ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИХВИ ОТ 

ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Към 31.03.2019  Към 31.12.2018 

  „Енерджи Ефект” ЕАД 34 

24 

72 

  200 

- 

24 

 23 

24 

108 

  182 

- 

9 

 

  „Енерджи Инвест” ЕАД  
 

 „Агро Тера Север” АД  
 

  „Ремусс“ ООД 
 

  „Спиди Нет” АД 
 

 „СЕП България” АД 
 

„Адванс Енерджи 1“ ЕООД 68  58 
 

ОБЩО : 422   404 

 

 

Обезценка на „СЕП България    (8 740) 

"Енерджи инвест" ЕАД 5 900 000 100% 5 900 

Обезценка на „Енерджи Инвест“ 

ЕАД     (4 961) 

"Агро Тера Север"  АД 5 100 000 100% 5 100 

Обезценка на „Агро Тера Север“ ЕАД   (4 017) 

"Енерджи ефект"  ЕАД 3 000 000 100% 3 000 

Обезценка на „Енерджи Ефект“ ЕАД   (3 000) 

"Ремусс" ООД 1 028 83.5% 2 100 

Обезценка на „Ремусс“ ООД   (1 733) 

"Адванс Енерджи 1" ЕООД 184 869 100% 1 883 

Обезценка на „Адванс 

Енерджи1“ЕООД   (708) 

"СЕП Сървис" ЕАД 75 000 100% 750 

Обезценка на „СЕП Сървис“ ЕАД   (750) 

"Агро Тера Трейд" ЕООД  5 000 100% 500 

Обезценка на „Агро Тера Трейд“ 

ЕООД   (500) 

"Спиди Нет" АД 484 168 82.3% 5 895 

Обезценка на "Спиди Нет" АД   (5 895) 

   3 564 
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5.         ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ 

 Тази сметка включва следното: 

  Към 31.03.2019  Към 31.12.2018 

Парични средства в брой -  - 

Парични средства в банки 6   6 

Общо парични средства  6  6 

    

6.       ОСНОВЕН КАПИТАЛ 

 

7.       ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ АКЦИИ 

 

  Към 31.03.2019  Към 31.12.2018 

Премии към 1 януари   1 853  1 853 

Увеличение от емисия акции  -  - 

Намаление от обратно изкупуване на акции  -  - 

Общо към 31 март 2019 г .  1 853  1 853 

 

 

8.    ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

Към 31.03.2019 

  

  

 

Към 31.12.2018 

Задължения към свързани предприятия 8 303   8 121 

Задължение към доставчици 48  49 

Задължение към осигурителни предприятия   5    3 

Задължение към персонала 17  12 

Данъчни задължения 

 

16  16 

 

Общо 8 389  8 201 

 

Движение на основния капитал Брой акции  

Номинална 

стойност 

(лв.) 

 

Основен 

капитал  

(хил. лв.) 

      
Към 1 януари 2018 г. 35 946  1  35 946 

Емитирани акции -  -  - 

Към 31 декември 2018 г. 35 946  1  35 946  

Емитирани акции -  -  - 

Обратно изкупени акции -  -  - 

Към 31 март  2019 г. 35 946  1  35 946 
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9. РАЗХОДИ  

 За периода 

01.01. - 31.03.2019 

  

Материали 1 

Външни услуги 12 

Амортизации 1 

Персонал 68 

Други 1 

Общо       83 

 

10. ПРИХОДИ 

 
За периода 

 01.01.- 31.03.2019 

Приходи от дивиденти - 

Приходи от лихви 73 

Общо 73 

 

 

11. ДОГОВОР ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ 

 

Дружеството има подписан договор за консултантски услуги с „Карол Финанс” ЕООД 

(„Консултант”). По силата на подписания договор от 18.08.2006 г. и анекси към него 

Консултантът извършва консултиране и структуриране на инвестиционния портфейл на 

Дружеството, както и други административни услуги, като при успешна реализация 

Дружеството дължи такса в размер 20% от реализираната доходност при продажба на дяловото 

участие на „Адванс Екуити Холдинг” АД в дъщерно и/или асоциирано дружество от неговата 

група, в случай, че с тази продажба е реализирана най-малко Целевата доходност в размер на 

8% на година за периода на инвестицията.  
   
 

 

12.    УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 

 

Кредитен риск 
 

Дружеството прилага кредитни политики, с цел привличане на инвеститори и клиенти с 

подходяща кредитна репутация за управление на инвестиционни проекти, кредитна история и 

финансови възможности. Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск. Вземанията 

се наблюдават регулярно с цел предприемане на навременни действия. 

Ликвиден риск 

Дружеството се стреми към поддържането на определена структура на своите активи и пасиви, 

която да й позволи навременното и на разумна цена обслужване на задълженията, без да бъде 

необходимо продаването на рентабилни активни в неподходящо време. Дружеството набира 
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ресурс чрез емисия на акции. Ликвиден риск би могъл да възникне от ниската ликвидност на 

капиталовия пазар, който риск е общ за всички пазарни участници, а не специфичен за 

Дружеството. 

Лихвен риск  

Дружеството няма задължения, по които би могъл да възникне лихвен риск. Опасността от 

лихвен и кредитен риск за Дружеството произтича от предоставените от нея лихвоносни заеми 

към определени дъщерни и асоциирани предприятия. Дружеството наблюдава отблизо своята 

кредитна експозиция и непрекъснато оценява кредитоспособността на своите длъжници. 

Всички заеми, предоставени от „Адванс Екуити Холдинг” АД към дъщерните му 

предприятия, са с фиксирани (т.е. постоянни) лихвени проценти. 
 

Валутен риск 
 

Дружеството е изложено на валутен риск при извършване на транзакции с финансови 

инструменти, деноминирани в чужда валута. Транзакциите, деноминирани в чужда валута 

пораждат приходи и загуби от разлики във валутни курсове. Към 31.03.2019 г., финансовите 

активи инвестиции са деноминирани в лева и евро, като в условията на установения валутен 

борд в страната, курсът на лева към еврото е фиксиран и не поражда валутен риск. Към тази 

дата Дружеството няма експозиция във валута различна от лев и евро. 

 

Коефициент на задлъжнялост в края на периода 
 

Дружеството използва дългово финансиране след инвестиране на набрания акционерен 

капитал. Политиката на Дружеството е да сключва краткосрочни мостови кредити до следващо 

увеличение на капитала. 
 

 

13.  СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 
 

Няма  значителни събития след датата на отчета за финансовото състояние. 

 
 

14.  СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 

 

Няма сключени големи сделки между свързани лица от групата на Емитента в рамките на 

отчетния период. 

 

 

 

Съставител:       Ръководител: 

Дияна Кънева        Петър Керезов 

23.04.2019 г. 
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