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ЕВРО-ФИНАНС АД
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЕВРО-ФИНАНС АД ПРЕЗ 2007Г.

І. КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Показател

Мярка

Година
2007

2006

2005

Нетни приходи от такси и комисионни

BGN ‘000

1 666

1 180

774

Нетни приходи от сделки за собствена с/ка

BGN ‘000

982

388

427

Административни разходи

BGN ‘000

(1 117)

(858)

(714)

Чиста печалба

BGN ‘000

1 560

710

423

Собствен капитал

BGN ‘000

16 143

2 606

2 310

Основен капитал

BGN ‘000

14 100

1 500

1 500

17.8

27,2

18,3

549 456

127 892

67 380

Възвръщаемост на собствения капитал

Активи на клиенти под управление

%

BGN ‘000

ІІ. ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА ПО СВЕТА
2007 ще се запомни с мащабната кредитна криза, предизвикана от проблемите в
рисковия сегмент на американския ипотечен пазар. Въпреки проблемите разтърсили
финансовия сектор в САЩ и редица държави от ОИСР, световната икономика
продължи да се развива с добри темпове – 5,2% по паритет на покупателната
способност, по предварителни данни на МВФ. Високият стопански растеж на
нововъзникващите пазари успя да компенсира продължаващото забавяне на
икономиките на страните от еврозоната (прогнозен БВП за 2007г. от 2,5%, спрямо 2,8%
през 2006г.), САЩ (прогнозен БВП за 2007г. от 1,9%, спрямо 2,9% през 2006г.) и
Япония (прогнозен БВП за 2007г. от 2,0%, спрямо 2,2% през 2006г.). Китай и Индия
запазиха ролята си на основен двигател на глобалната икономика (прогнозен БВП за
2007г. – съответно 11,5% и 8,9%), като заедно с Русия допринесоха за близо ½ от
ръста на световния БВП през изминалата година.
Ако през 2006г. единствен приоритет на монетарните власти беше борбата с
инфлацията, то през 2007г. те се изправиха пред едно принципно ново
предизвикателство - да балансират между необходимостта от стимулиране на
икономиката чрез по-ниски лихвени проценти и същевременно поддържане на умерено
инфлационно равнище. През годината Федералният резерв на САЩ понижи основния
лихвен процент със 100 базисни пункта от 5,25% до 4,25%. Според повечето пазарни
анализи САЩ ще продължат да провеждат либерална парична политика, като
прогнозните оценки за равнището на лихвите в САЩ в края на 2008г. варират от 3,50%
до 3,25%. Европейската централна банка (ЕЦБ) бе принудена да “замрази” за
неопределено време провежданата от нея рестриктивна монетарна политика, в
изпълнение на която лихвените нива в еврозоната бяха повишени едва с 50 базисни
пункта от 3,50% на 4,00%.
Низходящият тренд на долара се запази вследствие на редица циклични и структурни
фактори, в т.ч. сравнителното изравняване на темповете на икономически растеж и
свиването на лихвения диференциал между САЩ и останалите държави, както и
разклатеното доверие в стабилността на американската финансова система след
избухването на ипотечната криза. Диверсификацията на валутните резерви от страна
на редица централни банки допълнително подкопа доверието в американската валута.
Не на последно място, администрацията в САЩ явно приветстваше обезценката на
щатската валута като средство за стимулиране на икономиката, с което окончателно
“даде зелена светлина” за девалвацията на долара. В периода 01.01.-31.12.2007г.
единната евровалута поскъпна с близо 10% спрямо долара.
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Движение на курса EUR/USD и цената на петрола през 2007г.

Източник: Reuters

Световната икономика през 2008г. ще продължи да нараства с добри, макар и побавни, темпове, в рамките на 4,8% по паритет на покупателната способност по
прогнозни данни на МВФ. Водещите нововоъзникващи пазари ще продължат да играят
главна роля за развитието на световното стопанство. Американската икономика може
би ще избегне рецесията, но темпът й на растеж едва ли ще превиши 2%. Основен
рисков фактор за развитието на световната икономика през новата година ще бъде
високата инфлация. Бурното развитие на китайската и индийската икономики, както и
на икономиките от африканския континент, стана причина за рязкото увеличаване на
потреблението на петрол в света. Сериозният дисбаланс между търсенето и
предлагането на суровината “изстреля” цената на петрола до рекордни стойности от
100 $/барел.
ІІІ. ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА У НАС
Макроикономически индикатори
Показател

Година

мярка
2007

6,1

6,2

6,5

6,5

%

5,7

Инфлация

%

12,5

%

3

Текуща сметка

% от БВП

2005

2

Реален ръст на БВП

Безработица

2006

1

6,62

-18,5

4

9,12
-15,7

10,73

2

-12,0
14,2

17,7

4

17,4

2

% от БВП

89,4

5

80,1

2

69,0

публичен и публичногар. външен дълг

% от БВП

14,0

17,9

23,6

частен негарантиран външен дълг

% от БВП

75,4

62,2

45,4

Преки инвестиции
Брутен външен дълг, в т. ч.:

% от БВП

1

по предварителни данни на НСИ за деветмесечието на 2007г.
2
при брутен вътрешен продукт за 2006г. (предварителни данни на НСИ) в размер на 25 099,6 млн. евро.
3
към ноември 2007г. Източник: Агенция по заетостта.
4
към ноември 2007г. Източник: БНБ. При брутен вътрешен продукт за 2006г. (предварителни данни на НСИ)
в размер на 25 099,6 млн. евро и оценка за 2007г. – 28 583 млн. евро.
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към октомври 2007г. Източник: БНБ. При брутен вътрешен продукт за 2006г. (предварителни данни на НСИ)
в размер на 25 099,6 млн. евро и оценка за 2007г. – 28 583 млн. евро.

От 2000г. насам българската икономика расте с високи темпове и завидно
постоянство. През 2007г. тази положителна тенденция се запази. По предварителни
данни на Националния статистически институт (НСИ) БВП за деветмесечието на 2007г.
отбелязва реален ръст от 5,7% спрямо първите девет месеца на 2006г. Догонването
на ЕС по доходи също продължава, като по оценки на Евростат БВП на глава от
населението в България по паритет на покупателната способност през 2007г. е 38,7%
от равнището му в ЕС (ЕС 27), сравнено с 26,5% през 1997г.
Според общия показател на бизнес климата, изчисляван от НСИ, през декември 2007г.
стопанската конюнктура в страната остава благоприятна и очакванията на бизнеса за
следващите дванадесет месеца са оптимистични. Общият показател на бизнес
климата е с 24,6 пункта над дългосрочната си средна.
Прогнозата на правителството е, че през 2008 и 2009г. БВП ще нараства с по 6,4%,
докато за същите години ЕБВР предвижда ръст на БВП от по 6%.
По данни на Агенцията по заетостта равнището на безработица в страната през
ноември 2007г. е 6,62% като намалява с 2,07% спрямо същия месец на 2006г Все почесто сред основните проблеми по отношение на бизнес средата се посочва недостига
на работна сила.
През годината все повече източници и все по-натрапчиво определяха българската
икономика като “прегряваща”. Като основни проявления на “прегряването” бяха
посочени растящия дефицит по текущата сметка и повишаващата се инфлация.
Силното търсене на вътрешния пазар и високите цени на хранителните продукти
доведоха до повишаване на натрупаната инфлация за 2007г. до 12,5%. За последен
път двуцифрена инфлация в края на годината беше регистрирана през 2000г., когато
потребителските цени се повишиха с 11,4%. В тригодишната Конвергентна програма
на Република България, изготвяна и предавана в Брюксел като част от подготовката на
страната за присъединяване към единната европейска валута, правителството
предвижда понижение на хармонизирания индекс на потребителските цени до 4,5% в
края на 2008г., въпреки очакваните повишения на цените на газта, цените за
отопление и цените на цигарите. Заложеното ниво на хармонизирания индекс на
потребителските цени в края на 2010г. е 3,6%.
Повишаването на заетостта, нарастването на трудовите възнаграждения и високите
темпове на кредитна експанзия продължават да подхранват бума на потреблението,
който от своя страна е една от основните причини за нарастването на търговския
дефицит. Високата производствена и инвестиционна активност на местните компании,
съпроводена от внос на суровини и материали, на машини и други инвестиционни
стоки, необходими за увеличаване на производствения капацитет, механизация и
автоматизация, въвеждане на нови технологии и замяна на износено оборудване също
спомага за увеличаването на дефицита.
На разрастването на дефицита по текущата сметка и високата инфлация, българското
правителство и БНБ противодействат с поддържането на бюджетен излишък и мерки
за ограничаване ръста на кредитите. В края на ноември бюджетният излишък скочи до
7,2% от очаквания за 2007г. БВП. Правителството предвижда затягането на
фискалната политика да продължи като в тригодишната Конвергентна програма е
заложен бюджетен излишък в размер на 3% от БВП за 2008 и 2009г. и 2,9% от БВП за
2010г.
Държавният и държавногаранитран дълг в края на ноември 2007г. отбелязва
понижение от 7,78% в сравнение с началото на годината и възлиза на 11 245,2 млн.
лв. или 22% от БВП – далеч под допустимото според Маастрихтския критерий ниво от
60%. В структурата на дълга по видове кредитори с най-голям относителен дял са
глобалните и еврооблигации, следвани от вътрешния дълг и Световната банка.
Същевременно, частният негарантиран външен дълг се повиши с повече от 38% до 21
550,8 млн. евро.
ІV. ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ В БЪЛГАРИЯ И ДЕЙНОСТТА НА ЕВРО-ФИНАНС АД
2007 г. бе изключително успешна и динамична за небанковия финансов сектор. Всички
сектори на небанковите финансови услуги отбелязаха значителен ръст и
демонстрираха своя потенциал за по-нататъшно развитие.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

4

ЕВРО-ФИНАНС АД
Банковата дейност запазва водещата си роля в сферата на финансовото
посредничество, но в същото време се наблюдава устойчива тенденция на нарастване
на активността в областта на небанковите финансови услуги. По данни на КФН,
значителен ръст се забелязва в показателите, характеризиращи дълбочината на
небанковото финансово посредничество. Процентът на пазарната капитализация от
БВП надхвърли 50% през годината и отбеляза значителен ръст в резултат от скока в
стойността на капитализацията на борсата.
Дълбочина на финансовото посредничество, процент от БВП
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

Пазарна капитализация
на БФБ – София

3,72%

4,25%

7,91%

10,55%

20,11%

31,20%

51,04%

Застрахователни и
здравноосигурителни
премии

1,61%

1,91%

1,94%

2,51 %

3,03%

2,59%

2,75%

Нетни активи на
пенсионните фондове

0,63%

1,03%

1,48%

2,07%

2,65%

3,09%

4,37%

Източник: КФН
Прогнозни данни за БВП 54 864 млн.лв. (източник Конвергентна програма на Република България). Пазрна
капитализация на БФБ-София към 19.12.2007г. Прогнозни данни на КФН за нетни активи на пенсионните
фондове и премиен приход на застрахователите и здраноосигурителните дружества.

*

И при новите условия основни предимства на ЕВРО-ФИНАНС АД ще продължат да
бъдат гъвкавостта и индивидуалния подход, целящи максимална удовлетвореност на
клиента. В тази връзка, ключова роля има продължаващото успешно развитие на
дейността на ЕВРО-ФИНАНС АД в три основни направления – 1) сделки с ценни книжа
на финансовите пазари; 2) управление на индивидуални портфейли и 3)
инвестиционно банкиране.
1. СДЕЛКИ С ЦЕННИ КНИЖА НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ
Парични пазари и пазари на дългови ценни книжа
Рискът от рецесия за европейската икономика намери проявление в изправянето на
кривата на доходност (изравняването на доходността до падежа на 2- и 10-годишните
европейски държавни съкровищни облигации). Водещите централни банки предприеха
серия от мерки, в т.ч. координирани, за увеличаване на ликвидността на паричния
пазар, в резултат на което краткосрочните лихвени проценти на междубанковия пазар
започнаха да намаляват, а кривата на доходността се нормализира, като в края на
годината спредът между 10- и 2-годишните бенчмаркови облигации нарасна до 35-40
б.п. (за сравнение в средата на годината този спред клонеше към 0 б. п.).
Доходности на 2-годишните и 10-годишните европейски бенчмаркови облигации през 2007г.

Източник: Reuters
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В условията на валутен борд, лихвените равнища на междубанковия пазар в България
отразяваха тенденциите на европейския паричен пазар. Световната финансова криза
не попречи на продължаващата кредитна експанзия в страната. Красноречиво
доказателство за това беше увеличението на задължителните минимални резерви на
банките в БНБ от 8% на 12%, в сила от 1 септември 2007г. Тази мярка изтегли
значителна ликвидност от вътрешния пазар.
Увеличеното предлагане на вътрешен дълг и ограничаването на краткосрочния
паричен ресурс станаха причина за повишаване доходността на българските ДЦК.
Това в значителна степен нормализира неадекватната ситуация от 2006г., когато в
резултат на нулево нетно емитиране на вътрешен дълг и засилено търсене от страна
на крайни купувачи (пенсионни фондове и застрахователни дружества) доходността на
българските ДЦК почти се изравни с тази на европейските бенчмаркови облигации,
чийто кредитен рейтинг е значително по-висок.
Преследването на по-висока доходност и същественото понижение на лихвата по
федералните фондове в САЩ (от 5,25% до 4,25%), доведоха до засилване на
глобалния инвеститорски интерес към дълговите инструменти на страни от
нововъзникващите пазари. Спредът на доходностите на тези книжа спрямо
американските съкровищни облигации достигна исторически ниско равнище,
отразявайки подобрената икономическа обстановка в редица развиващи се страни.
Цени на българските еврооблигации през 2007г.

Еврооблигации 2013 EUR
Източник: Bloomberg

Еврооблигации 2015 USD

Паричeн пазар
На паричния пазар в страната депозитите отново бяха най-използвания инструмент, а
обемът на еднодневните депозити за поредна година съставляваше над 90% от обема
на всички търгувани депозити.
Съществуващите възможности за гъвкаво управление на салдата по разплащателните
сметки на компанията доведоха до значително нарастване на броя и обемите на
депозитите пласирани в страната, като през 2007г. техният относителен дял в общия
брой на предоставените депозити е 81,7%. През миналата година броят на сключените
депозити нарасна с 54% в сравнение с 2006г. В същото време, във връзка с
повишаването на лихвените равнища в еврозоната (респективно в България), средният
срок на депозитите през 2007г. намалява до 1,6 дни (2,9 дни за 2006г. и 5,2 за 2005г.).
Общо пласирани депозити
2007
Брой
депозити
Общо за периода, в т.ч.:

2006

Номинал

Брой
депозити

Номинал

787

2 202 936 128*

511

1 120 107 072*

деноминирани в лева

240

993 705 000

31

31 840 000

деноминирани в евро

344

576 335 000

276

374 832 400

деноминирани в щатски долари

203

60 873 000

204

263 595 935

*в BGN по фиксинг на БНБ към 31.12.2007г.
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През 2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД продължи да инвестира в дялове от договорния фонд
Сентинел-рапид. На практика неограничената ликвидност и конкурентната доходност
на вложенията утвърдиха ДФ Сентинел-рапид като достойна алтернатива на банковите
депозити и репо-сделките с ценни книжа на паричния пазар. Към края на 2007г.
нетната стойност на активите на ДФ Сентинел-рапид надхвърля 2,1 млн. лв.
Първичен пазар на ДЦК по Наредба №5 на БНБ и МФ
Основната цел на провежданата от МФ емисионна политика през 2007г. беше
насочена към обезпечаване функционирането на по-ефективен първичен пазар и поликвиден вторичен пазар на държавен дълг. В изпълнение на така заложените цели
общият размер на вътрешния дълг нарасна с около 300 млн. лева, като от гледна точка
на матуритетната структура и обемите на емисиите ДЦК беше регистрирано
увеличение на дела и размера на средносрочните и дългосрочните ценни книжа.
Средната годишна доходност от проведените през годината аукциони нарастваше
плавно, следвайки правопропорционалната връзка между доходността по българската
бенчмаркова крива и тази на държавите от еврозоната. Повишението на основния
лихвен процент в еврозоната във връзка с провежданата от Европейската централна
банка анти-инфлационна парична политика оказа негативен ефект върху търсенето на
ДЦК, което рефлектира в постигането на по-ниски коефициенти на покритие спрямо
тези от 2006г. Доходността на дългосрочните и средносрочните ДЦК нарасна с 85-120
б. п. спрямо 2006г.
Влизането в сила на новите Европейски регулации в областта на пазарите на ценни
книжа и финансови инструменти наложи извършването на съществени промени в
нормативната уредба регламентираща първичния и вторичния пазар на ДЦК. Приети
бяха и нови Критерии за избор на първични дилъри на ДЦК, насочени към завишаване
на минималните изисквания за пазарен дял на първичния пазар на ДЦК и установяване
на такива за вторичния пазар.
Участие на ЕВРО-ФИНАНС АД на първичния пазар на ДЦК по Наредба №5 на БНБ и МФ

‘000 лева

2006

2005

640,000

517,730

524,337

671,129

Общ номинал на подадените поръчки

21,600

17,650

27,594

26,282

Общ номинал на одобрените поръчки

7,739

7,664

7,808

10,517

Общ номинал, пласиран от МФ

2007

2004

Вторични пазари на дългови ценни книжа
Бързото разрастване на пазара на корпоративни облигации в страната, засилването на
конкуренцията в този пазарен сегмент, покачването на общото равнище на лихвените
проценти в еврозоната и ефектът от глобалната кредитна криза станаха причина за
изпреварващото повишение на доходността на корпоративния дълг спрямо тази на
държавните ценни книжа с аналогичен матуритет. Други съществени преимущества на
корпоративните облигации спрямо ДЦК са по-добрата ликвидност и значителното
разнообразие от гледна точка на лихвена, валутна и матуритетна структура. Стремежът
на ЕВРО-ФИНАНС АД към оптимизиране доходността на портфейлите от ценни книжа и
пари на своите клиенти обуслови необходимостта от по-нататъшно реалокиране на
инвестициите от сектора на ДЦК към пазарния сегмент за търговия с ипотечни и
корпоративни облигации, издадени от местни лица. За поредна година инвестициите на
Компанията в този пазарен сегмент отбелязаха ръст, както по отношение на оборота
(+14%), така и по отношение на общия брой сключени сделки (+22%).
Предвид продължаващата обезценка на американската валута (–10% на годишна база
спрямо лева), ЕВРО-ФИНАНС АД не инвестира през годината в чуждестранни
държавни и корпоративни дългови книжа, деноминирани в щатски долари. Значително
бяха намалени и сделките с чуждестранни облигации, деноминирани в евро, предвид
неблагоприятната динамика на европейските дългови пазари. Свободният паричен
ресурс беше пренасочен към местния фондов и облигационен пазар, където
инвестиционните възможности бяха сравнително по-добри.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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Сделки с дългови ценни книжа на вторичен пазар

2007
‘000 лева

Брой
сделки

2006

Номинал

Брой
сделки

Номинал

196

58,050

550

219,809

22

28,500

91

94,331

174

29,550

459

125,478

720

42,185

590

36,907

на пода на БФБ-София АД

397

10,695

351

10,459

на извънборсов пазар

323

31,490

146

7,746

Сделки с ДЦК по Наредба №5, в т.ч.:
сделки с първични дилъри
сделки с клиенти
Сделки с дългови ценни книжа,
емитирани от местни банки и компании,
в т.ч.:

Капиталов пазар
Българската фондова борса (БФБ) премина в нов етап на развитие. Индексите
отбелязаха рекордни стойности, а обемите надхвърлиха значително нивата от
предходната 2006 година. На пода на борсата бяха осъществени и внушителен брой
първични публични предлагания, довели до набирането на над 800 млн. лева капитал.
Пазарната капитализация на борсата достигна близо 29 млрд. лева, което
представлява 55,46% от прогнозирания БВП на страната по данни на БНБ. За
сравнение, през 2006г. пазарната капитализация на борсата е била равнозначна на
31,20% от БВП. Регистрираният оборот на борсата отбеляза рекордно повишение от
193,89% до стойност 9,95 млрд. лева. Индексите завършиха годината със значителни
повишения. Широкият BG40 завърши годината с най-голям ръст, +159,19%. С 44,42%
се повиши стойността на индекса SOFIX. 2007 година, освен с достигането на нови
рекорди за индексите, се отличаваше и със значителна волатилност през втората
половина. След активни повишения през лятото и есента, индексите се повишиха до
исторически рекорди през октомври. На 30 октомври индексът на „сините чипове” SOFIX регистрира най-високото си ниво от 1943,08 пункта, широкият индекс BG40
достигна нов исторически максимум при ниво от 616,58 пункта, след което бе
последван от може би най-дълбоката в историята му корекция, отвела го на ниво под
500 пункта. На 20 ноември 2007 г., широкият индикатор BG40 отчете спад за деня от
4,80%, до 509,95 пункта, рекордно в историята му дневно понижение.
На 03.09.2007г. борсата въведе два нови индекса: BGTR30 - базиран на промяната на
цените на акциите с най-голяма пазарна капитализация, включени в индекса с равно
тегло на всяка една от участващите емисии и BGREIT, отчитащ движението на
акциите на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на
недвижими имоти или земя.
Рекорден е броят на новорегистрираните емисии за търговия на БФБ през изминалата
година – 102 броя, от които: първично публично предлагане (IPO) - 9 бр., вторично
публично предлагане (SPO) – 9 бр., АДСИЦ – 20 бр., облигации – 30 бр., дялове на
договорни фондове – 13 бр. и увеличения на капитал – 21 броя. През изминалата 2007
година в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа са
вписани 39 нови фирми и са отписани двадесет и три. Така в края на декември
публичните компании са 373, от които емитенти на облигации са 54.
Според официалната статистика на борсата, през изтеклата една година всички
пазарни сегменти за търговия с акции бележат значителен ръст, докато отрицателна
промяна има при сегментите за търговия с компенсаторни инструменти, Неофициален
пазар на други ЦК както и Централизираните и неприсъствени публични търгове.
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SOFIX

21.12.2007
1 767,88

22.12.2006
1 224,12

Промяна
44%

BG 40

21.12.2007
518,06

22.12.2006
199,88

Промяна
159%

BG REIT

21.12.2007
103,24

22.12.2006
N/A

Промяна
N/A

BG TR30

21.12.2007
1 097,48

22.12.2006
N/A

Промяна
N/A

Източник: Reuters

БФБ
Оборот (лв.)
Сделки
Обем лотове
Пазарна капитализация

2007

2006

Промяна

9 945 805 785

3 384 155 972

194%

490 551

213 600

130%

1 110 739 056

764 378 340

45%

28 986 859 813

15 314 018 541

89%

На фона на общата динамика на капиталовия пазар, ЕВРО-ФИНАНС АД бе активен
участник на всички пазарни сегменти. В годишната класацията на инвестиционните
посредници, ЕВРО-ФИНАНС АД се подрежда на осмо място от небанковите финансови
институции, по оборот в лева, с реализирани сделки на стойност 270 974 647,02 лв. и на
12 място по брой сделки с общо регистрирани сделки на БФБ - 24 909 броя.
ЕВРО - ФИНАНС АД
Сделки
Оборот (лв.)
Лотове

2007

2006

Промяна

24 909

9 572

160.23%

270 974 647

97 773 257

177.15%

65 776 890

29 306 597

124.44%

През изминалата 2007 година многократно е нараснал броя на поръчките чрез ЕВРОФИНАНС АД. От общия брой 33 461 регистрирани поръчки, 26 546 са подадени за
търговия с акции към БФБ, от които 19 970, чрез електронната платформа EFOCS
(Euro-Finance On-line Customer Service). В сравнение с 2006г. броя на подадените на
БФБ поръчки, генерирани посредством EFOCS, се е увеличил четири пъти. При
сделките с акции регистрирани на БФБ, ЕВРО-ФИНАНС АД е реализирал 24 280 броя,
от които 14 421, чрез поръчки подадени от клиентите посредством EFOCS.
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Деривативен пазар / Финансов инженеринг
В отговор на повишения интерес от страна на своите клиенти, през 2007г. ЕВРОФИНАНС АД откри маржин линия за търговия с деривати върху благородни метали и
петрол.
Продуктът “Договори за разлики” запази позицията си в продуктовата гама на ЕВРОФИНАНС АД. Възможността за достъп до услугата през собствената електронна
платформа EFOCS увеличи оборотите и подпомогна гъвкавостта при управлението на
индивидуалните портфейли с агресивен профил.
Валутен пазар
През 2007г. левът отбеляза ръст от близо 10% спрямо щатския долар, като фиксингът
на БНБ се движеше в границите между 1,51697 (12 януари) и 1,31493 (27 ноември),
отразявайки промените в обменния курс на еврото спрямо щатския долар на
международните валутни пазари. Средната стойност за годината беше 1,42973.
Общите изтъргувани обеми на междубанковия валутен пазар в страната продължиха
да нарастват с впечатляващи темпове, достигайки рекордните €255 млрд. (по данни на
БНБ), което представлява ръст от над 220% спрямо 2006г., когато годишният оборот
възлизаше едва на €78,6 млрд. В основата на растежа беше активизирането на
търговията с евро след влизането на България в ЕС, като делът й в общата структура
на валутната търговия на страната надхвърли 95%. Поради продължаващата
обезценка на американската валута и липсата на добре развит местен пазар за
хеджиране на валутния риск, редица външнотърговски фирми преминаха към
разплащания в евро. Достатъчно показателно за това е, че сделките за покупкопродажба на долари в края на годината бяха едва 1,5% от общия валутен оборот,
сравнено с 6.4% в началото на 2006г. и 15% през 2005г.
През 2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД продължи да покрива всички разновидности на
валутните сделки, в т.ч. сделки в брой, по сметка, маржин търговия с основни валутни
двойки през собствената електронна платформа EFOCS, форуърдни и суапови сделки.
Общият оборот на операциите с чужда валута нарасна близо 4 пъти в резултат на
активизирането на маржин търговията с валута през системата EFOCS. В резултат на
по-големите изтъргувани обеми печалбата от курсови разлики и преоценки се увеличи с
87,7%. Общият брой на договорените валутни сделки (в т.ч. валутни сделки по сметка и
касови операции с единична стойност над 15 хил. лв.) нарасна с 11% спрямо
предходната година.
В долната таблица са представени числови показатели, сравнени със същите за 2006г.

Сума на купена валута (в ‘000 лева)
Курсова разлика

2006 г.

2007 г.

ИЗМЕНЕНИЕ В %

142,120

688,151

+384%

62 986

118 275

+87,7%

*В таблицата привеждането на оборотите в различни валути към лева е направено по курс “купува” за
съответната валута. Увеличението на оборота в оригинални валути е с по-висок процент от
показания по-горе във връзка със спадащия курс на долара към лева.

2. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПОРТФЕЙЛИ
Управлението на индивидуални портфейли продължава да е един от акцентите в
широката гама от инвестиционни услуги предлагани от ЕВРО-ФИНАНС АД. От една
страна, този продукт е идеален барометър за оценката на клентите за нашата
професионална работа, тъй като предполага безрезервно доверие в дружеството. От
друга страна, чрез този продукт ние реализираме идеята си за индивидуален подход
към всеки клиент, чрез опознаване на неговите финансови нагласи и моделиране на
най-подходящите индивидуални решения.
Характерна черта за изминалата година бе промяната в нагласите на клиентите в
посока към по-рисков профил на портфейлите. Поради все по-честия избор на
балансиран и агресивен профил за сметка на консервативния, в края на 2007г. теглото
на балансираните портфейли нарасна повече от три пъти, това на агресивните
портфейли скочи близо 11 пъти, а делът на консервативните намаля повече от два
пъти.
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Относителен дял на рисковите
проф или споре д обема на
активите към 31.12.2007г.

Относителен дял на рисковите
профили според обема на активите
към 31.12.2006г.

12.73%

1.17%

17.79%

81.05%

29.07%

58.20%

Консервативен
Балансиран
Агресивен

Консе рвативен
Балансира н
Агресивен

Друга характерна черта за 2007г. бе учредяването на портфейли за по-дълъг срок –
2г.,3г. Този факт е изключително позитивен за нас и е доказателство за порастналата
инвестиционна култура на нашите клиенти.
В края на 2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД управлява активи, под формата на индивидуални
портфейли, за над 31 млн. лева, като броят им нараства с повече от 30% - от 69 в
началото на годината до 90 в края на годината. Нараства и средният брой портфейли
на клиент (1,30 в началото на годината и 1,36 в края на годината) – този показател
отразява факта, че все повече клиенти имат повече от един портфейл, било то с
различен профил или с различна продължителност.
Тези положителни тенденции при управлението на индивидуални портфейли, през
2007г., са в крайна сметка породени от доброто представяне на ЕВРО-ФИНАНС АД. И
при трите рискови профила – консервативен, балансиран и агресивен – дружеството
реализира много добри резултати. Постигнатата доходност през 2007 е по-висока от
тази през 2006 и е значително по-висока от доходността на съответните еталони през
2007г., като при балансираните портфейли надхвърля референтната повече от три
пъти, а при агресивните портфейли е шестнадесет пъти по-висока.
Сравнение на средната годишна
доходност на консервативните
портфейли с референтната
доходност

12.00%
10.00%
8.00%

8.00%

6.00%
4.00%

5.80%

6.00%
4.00%
2.00%

Сравне ние на сре дната годишна
доходност на балансиран ите
портфе йли с ре фе ре нтната
доходност

3.37%

2.66%
1.56%

6.92%
3.27%

2.00%
0.00%

0.00%
2006г

11.05%
8.88%

2006г

2007г.

2007г.

Консервативен портфейл

Б алансиран портфейл

Референтна доходност*

Референтна доходност*

С р а в н е н и е н а ср е д н ата г о д и ш н а
д о х о д н о с т н а а г р е с и в н и те
п о р тф е й л и с р е ф е р е н тн а та
доходн ост
6 0 .0 0 %

51.28%

5 0 .0 0 %
4 0 .0 0 %
3 0 .0 0 %
2 0 .0 0 %
1 0 .0 0 %

28.29%
12.29%
3.16%

0 .0 0 %
2006г

2007г.

А гр еси в ен п о р т ф ей л
Р еф ер ен т н а д о хо д н о ст *
*

като еталони служат индексите EuroMTS Government Bond Index (1-3) и S&P500. Референтните доходности
са както следва:
•
за консервативен портфейл – 90% от доходността на EuroMTS Government Broad Index (1-3);
•
за балансиран портфейл – 45% от доходността на EuroMTS Government Broad Index (1-3) и 45% от
доходността на S&P500;
•
за агресивен портфейл – 90% от доходността на индекса S&P500.
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3. ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
Изминалата 2007г. бе поредната успешна година за развитието на инвестиционното
банкиране в ЕВРО-ФИНАНС АД. Реализирани бяха редица инвестиционни проекти и
консултации в областта на корпоративното управление, инвестициите в ценни книжа,
фирменото финансиране и преструктуриране.
Основната група проекти в тази сфера бяха свързани с предоставянето на
разнообразни инвестиционни услуги на дружества от групата на ЕВРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ АД, към която структура принадлежи и ЕВРО-ФИНАНС АД. Приоритетен
проект в началото на 2007г. бе листването на акциите на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
/EUBG/ на БФБ-София АД и формирането на 30% свободнотъргуваем дял. В средата
на месец Февруари 2007г. акциите бяха въведени за търговия на борсата, като
непосредствено преди това ЕВРО-ФИНАНС АД изготви и приключи изискваното от
закона търгово предложение от името на мажоритарния собственик. На проведените
аукциони бяха подадени поръчки на обща стойност над 62 милиона лева. Добрите
перспективи за развитие пред холдинга и високата ликвидност по позицията
превърнаха акциите на EUBG в една от най-предпочитаните борсови инвестиции.
Впоследствие, през м. Април 2007г., Комисията за Финансов Надзор /КФН/ потвърди
изготвения от ЕВРО-ФИНАНС АД проспект за публично предлагане на акции от
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД, чрез увеличение на капитала. В процеса на предлагане
бяха записани и заплатени акции на стойност 41.9 милиона лева. Набраните средства
се използват за развитие на финансовите дружества в холдинга и нови придобивания,
съгласно обявените инвестиционни намерения на холдинга. През втората половина на
2007г. акциите на EUBG реализираха ръст от над 100% и бяха включени в борсовите
индекси BG 40 и BG TR30.
През м. Ноември 2007г. акциите на ЕТРОПАЛ АД, част от производственото
направление на холдинга, бяха регистрирани за търговия на БФБ-София АД, след като
КФН потвърди изготвения от ЕВРО-ФИНАНС АД проспект за допускане до търговия на
регулиран пазар. На проведения аукцион бяха продадени 21.3% от компанията.
Акумулираните средства от продажбата на акциите от мажоритарния собственик в
размер на 8 милиона лева се използват от ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД за развитие на
дружествата в групата.

През 2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД продължи сътрудничеството и със
застрахователната компания в групата - ЗД ЕВРОИНС АД, като осъществи технически
процедури свързани с увеличение на капитала чрез капитализиране на натрупаната
печалба и разпределяне на допълнителни акции на акционерите.
Текущо през годината, ЕВРО-ФИНАНС АД осъществи няколко проекта за финансиране
на основната дейност на дружествата в групата на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД. През м.
Април бе структурирана и пласирана втората облигационна емисия на лизинговата
компания ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД. Емисията, в размера на 5 милиона евро, бе
пласирана при условието на частно предлагане. За първи път българският капиталов
пазар оцени положително облигационна емисия на лизингова компания с рисков спред
по-малък от 300 базисни точки. Постигнатият спред по емисията от 275 б.т. над
EURIBOR бе знаков за последвалите три нови емисии на дружеството като по този
начин компанията си осигури свеж финансов ресурс на изключително конкуретнта
цена. Впоследствие, през м. Октомври 2007г., КФН потвърди изготвения от ЕВРОФИНАНС АД проспект и облигациите бяха допуснати до търговия на БФБ-София АД
под борсов код BELA2.
През м. Август 2007г. ЕТРОПАЛ АД емитира втори облигационен заем в размер на 2
милиона евро. Емисията бе пласирана от ЕВРО-ФИНАНС АД и БАНКА ПИРЕОС
БЪЛГАРИЯ АД, като последната пое и функциите на банка-довереник на
облигационерите. Очаква се облигациите да бъдат допуснати до търговия на БФБСофия АД в начлото на 2008г. ЕТРОПАЛ АД използва средствата по емисията за
развитие на широка инвестиционна програма, така както и при първия облигационен
заем от 2004 г. реализиран също от ЕВРО-ФИНАНС АД.
ЕВРО-ФИНАНС АД продължи партньорството си с водещите банкови институции в
страната. През м. Октомври 2007г, съвместно с РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД, бе
структуриран и пласиран първия облигационен заем на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД в
размер на 10 милиона евро. ЕВРО-ФИНАНС АД изготви проспект за допускане на
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цените книжа до търговия на регулиран пазар. В края на м. Декември облигациите бяха
регистрирани на БФБ-СОФИЯ АД под борсов код BEUBG. Довереник на
облигационерите по емисията е РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД.
През 2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД изготви две търгови предложения към миноритарни
акционери в публични компании. През м. Юли 2007г. КФН одобри търгово предложение
от името на Петрургия АД до акционерите на Север холдинг АД, а през м. Август 2007г.
бе одобрено търгово предложение от името на ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД до
акционерите на ФОРМОПЛАСТ АД.
Друга значима група проекти в сферата на инвестиционното банкиране бяха свързани
с текущото изпълнение на сключения през предходната 2006г. Договор за
предоставяне на консултантски услуги при извършване на преструктуриране и
продажби на акционерните участия на БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ АД. И през 2007г.
консорциумът между ЕВРО-ФИНАНС АД, адвокатско дружество “Събев и съдружници”
и “Балканска консултантска компания” продължи успешната работа по приватизация на
дружествата от групата на „Булгартабак - холдинг” АД.
В началото на 2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД изготви информационните меморандуми и
оценки на
дружествата ЯМБОЛ ТАБАК АД и ШУМЕН ТАБАК АД, които бяха
предоставени на инвеститорите във “виртуалната информационна зала”. В изпълнение
на
изготвените
препоръка
на
участниците
в
консорциума
четири
от
тютюнопреработвателни дружествата бяха успешно приватизирани чрез публични
процедури. Акциите на ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ТАБАК АД и ДУПНИЦА ТАБАК АД намериха
своите купувачи на борсата чрез организираните от ЕВРО-ФИНАНС АД публични
аукциони. Акциите на САНДАНСКИ ТАБАК АД и СМОЛЯН ТАБАК АД бяха продадени
чрез публично оповестени конкурси. Общата стойност на продажбите възлезе на 6.2
милиона лева.
Стартиралото преди две години сътрудничеството между ЕВРО-ФИНАНС АД и фондът
за инвестиции в земеделска земя БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ продължи през
2007г. с нова процедура по увеличение на капитала. КФН одобри изготвеният проспект
за публично предлагане на акции, което бе осъществено от ЕВРО-ФИНАНС АД в
периода Октомври-Ноември 2007г. БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ емитира нови
акции на обща стойност 9.4 милиона лева.
През м. Май 2007г. ЕВРОФИНАНС АД съдейства на ЕНЕМОНА АД за организацията на
борсова продажба голям пакет акции от капитала на ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ – ФЕЕИ АДСИЦ. В процеса на предлагане бяха успешно
продадени 9.4% от капитала на фонда. Това сътрудничество бе логично продължение
на реализирания от ЕВРО-ФИНАНС АД през 2006г. проект, с който бе поставено
начало на цялостното развитие на дружеството със специална инвестиционна цел за
секюритизация на вземания от енергоефективни мероприятия.
През 2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД приключи съществен етап от проекта за цялостно
бизнес консултиране на групата “ЗS СОТ”. След като през предходната 2006г. бяха
изготвени анализи, оценки и планове за преобразуване, през текущата 2007г. ЕВРОФИНАНС АД приключи процедурата по концентрация на групата чрез сливане на 24
регионални подразделения в едно нова акционерно дружество. ЕВРО-ФИНАНС АД ще
продължи и в бъдеще да подпомага ръководството на ЗS СОТ АД във всички негови
действия насочени към оптимизацията на дейността на групата, включително и чрез
публично предлагане на ценни книжа.
През изминалата 2007г. съществена част от дейността на инвестиционното банкиране
бе насочена към привличането на нови емитенти на ценни книжа.
Първи облигационни заеми бяха емитирани от НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД и СПОРТ
ДЕПО АД. В процес на подготовка е първата облигационна емисия на УЕБ МЕДИЯ
ГРУП АД, която ще бъде емитирана в началото на следващата 2008г.
Облигационната емисия на НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА АД в размер на 5 милиона лева
бе структурирана като двугодишен краткосрочно заем. Облигациите бяха пласирани
със съдействието на КОРПОРАТИВНА БАНКА АД при условията на частно предлагане.
Значителен интерес сред инвестиционната общност предизвика първата облигационна
емисия на СПОРТ ДЕПО АД – най-голямата компания в страната, специализирана в
продажбите на спортно и фитнес оборудване. Емисията бе обезпечена със
застраховка в ЗД ЕВРО ИНС АД. В процеса на частно пласиране на емисията и
последвалата вторична търговия облигации успяха да закупят четири пенсионни
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фонда, четири договорни фонда, както и други частни инвеститори. През 2008г. ЕВРОФИНАНС АД ще изготви проспекта за допускане на облигациите до търговия на БФБСофия АД.
През 2007г. две нови дружества оцениха стратегическите преимущества на
публичността и предприеха действия за листване на борсата. В края на 2007г. ЕВРОФИНАНС представи в КФН проспектите за допускане до търговия на регулиран пазар
на акциите на МАРТ БЪЛГАРИЯ АД и БАЛКАН ПРОДЖЕКТИ МЕНИДЖМЪНТ АД.
МАРТ БЪЛГАРИЯ АД е високотехнологична компания, чиято основна дейност е
съсредоточена в продажба на мобилни комуникационни услуги. В началото на 2008г.
емисията акции на дружеството в размер на един милион лева ще бъде регистрирана
за търговия на БФБ-София АД.
БАЛКАН ПРОДЖЕКТИ МЕНИДЖМЪНТ АД е типична производствена компания от
химическия сектор. Дружеството синтезира детергенти, използващи се в последствие
за производство на перилни и миещи препарати. Очаква се КФН да одобри проспекта
на дружеството в началото на 2008г., след което неговите акции, в общ размер от 7
милиона лева, ще бъдат допуснати до търговия на борсата.
Текущо през цялата 2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД подпомагаше Управляващо Дружество
СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД в избора на подходяща инвестиционна
стратегия за развитие на двата договорни фонда - ДФ Сентинел Принсипал и ДФ
Сентинел Рапид. Общият размер на управляваните активи нарасна с 47.5% (към
30.11.2007г.) и достигна 5.3 милиона лева.
Перспективите за развитието на инвестиционното банкиране в сектора остават много
добри и през следващата 2008г. Очаква се ЕВРО-ФИНАНС АД да бъде упълномощен
инвестиционен посредник по увеличението на капитала на няколко публични
дружества. Подготвят се поредните проспекти за листване на борсата на нови
дружества и на облигационни емисии, издадени при условието на частно предлагане.
Продължава цялостната работа по проекта за приватизация на останалите дружества
от групата на Булгартабак холдинг АД.

V. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБА №35
на КФН за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните
посредници
От началото на 2007 г. инвестиционните посредници в страната са задължени да
прилагат Наредба № 35 на КФН за капиталовата адекватност и ликвидността
(Наредбата). С наредбата се транспонират разпоредбите на съответните европейски
директиви, касаещи материята, с което тази регулация претърпя коренна промяна у
нас. В съответствие с разпоредбите на тази наредба ЕВРО-ФИНАНС АД е приел и
прилага Правила за оценка и управление на риска, Процедури за корекция на оценките
или резервите и Правила за разкриване на информация. Целите и политиката на
инвестиционния посредник във връзка с управлението на рисковете са формулирани с
решение на Съвета на директорите от 30.05.2007г., съгласно което дружеството
следва умерено-консервативна политика при управление на риска, с което се постига
стабилно и консистентно във врмето нарастване на печалбата и защита на стойността
на собствения капитал. При тази политика инвестициите в капиталови ценни книжа
общо не надхвърлят 30% от собствения капитал, като всяка индивидуална експозиция
в такива инвестиции по цена на придобиване не надхвърля 10% от собствения
капитал. Допустимо е индивидуална инвестициия в АДСИЦ за недвижими имоти по
цени на придобиване да бъде до 15% от собствения капитал. Инвестициите в
държавни съкровищни облигации и бонове, издадени от Р.България, друга държавачленка, САЩ, Канада, Австралия, Япония, Южна Корея и Мексико, както и
инвестициите в дългови инструменти, издадени от финансови институции в Р.България
или в държава-членка, както и в която и да е от гореизброените държави
представляват поне 30% от размера на собствения капитал по цени на придобиване.
Максималната нетна валутна позиция (различна от евро) не може да надхвърля
равностойността на 250000 лева, а съвкупната позиция в деривативни инструменти –
равностойността на 100000 лева.
В таблицата по-долу е показана структурата на инвестициите на ЕВРО-ФИНАНС АД
към 31.12.2007г., съобразно следваната политика за управление на риска.
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наименование

размер в хил.лв.

дял от
собствения
капитал в %

Пари по разплащателни сметки и
краткосрочни депозити
Капиталови ценни книжа (акции,
права и др. подобни)
Дългови ценни книжа (облигации и
съкровищни бонове, издадени от
правителства и финансови
институции)

9480

58.72

1898

11.76

3304

20.47

Дългови ценни книжа на други
емитенти
Общо

738

4.57

15420

95.52

През изминалия отчетен период ЕВРО-ФИНАНС АД постоянно е следил спазването на
изискванията за капиталова адекватност и ликвидност, произтичащи от чл 21 на
Наредбата и обявената по-горе политика. Отклонения не са констатирани. Във всеки
един момент капиталовата база на дружеството в значителна степен е надхвърляла
размера на капиталовите изисквания за покриване на всички рискове свързани с и
произтичащи от дейността на ЕВРО-ФИНАНС АД.
Към 31.12.2007г. собственият капитал на дружеството, съгласно одитирания
счетоводен баланс възлиза на 16 143 хил.лв., а капиталовата база е в размер на 14
434 хил.лв. и е изчислена по следния начин:

А
1
2
3
Б
1
В
Г
Д
Е
1
2

Първичен капитал
основен (регистриран капитал)
задължителни резерви
други резерви
Допълнителен капитал
дългово-капиталов (хибриден инструмент)
Общо първичен и допълнителен капитал (А+Б)
Печалба от текущата година
Собствен капитал по счетоводен баланс (А+Г)
Общо намаления на първичния и допълнителния
капитал
нетекущи нематериални активи
участия в застрахователи, презастрахователи и
застрахователни холдинги

КАПИТАЛОВА БАЗА (В-Е)

14583 375
14100 000
210 000
273 375
49 500
49 500
14632 875
1560 343
16143 718
199 241
16 927
182 314

14433 634

Към 31.12.2007г. капиталовите изисквания за покриване на рисковете възлизат на 884
хил.лв. Съгласно възприетата политика, при изчисляване на капиталовите изисквания
ЕВРО-ФИНАНС АД прилага стандартизирания подход, с изключение на опреционния
риск, при който приложение намира подхода на базисния индикатор.
Капиталовите изисквания, отразяващи характера и обхвата на дейността на ЕВРОФИНАНС АД са показани в следващата таблица:

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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наименование
Кредитен риск
Сетълмент риск
Позиционен, валутен и стоков риск
Операционен риск
Общо капиталови изисквания

кап.изискване
в лева
232 106
0
454 322
197 661
884 089

Капиталовото изискване за кредитен риск е изчислено на база следната справка за
вземанията на дружеството към 31.12.2007г. За нуждите на изчисленията като
вземания са представени и дълготрайните материални и финансови активи.

Наименование
Компютри, периферни устройства и софтуер
Машини, съоръжения, оборудване
Транспортни средства
Стопански инвентар
Дългосрочни инвестиции-малцинствено участие
Дългосрочни инвестиции - контролно участие
Дългосрочни инвестиции-значително участие
Амортизация на ДМА
Активи по отсрочени данъци
Вземания от съучастия
Вземания по курс. разл. по вал. сд. с бъдещ вальор
Вземания по курс. разл. от преоценки CFD
Вземания по курс. разл. от преоценки Netting
Разчети с ведомства
Вземания по активни финансови операции
Други дебитори
ОБЩО

Валута Салдо
BGN
158964.81
BGN
50939.28
BGN
126552.9
BGN
201255.24
BGN
8030
BGN
5000
BGN
125000
BGN
-415287.21
BGN
8871.74
BGN
109077.76
BGN
3737.16
BGN
64017.22
BGN
12301.16
BGN
2337.8
BGN
14322.51
BGN
110996.53
586 116.90

Наименование
Вземане по репо-сделки

Валута Салдо
BGN
2374722.02

Съобразно стандартизирания подход вземанията са разпределени по групи на всяка от
които е присвоено рисково тегло и изчислено капиталово изискване в размер на 8% от
рисково претеглената стойност на експозицията, както следва:

вид на вземането (група) размер на
вземането

Репо сделки
Вземания от институции
Експозиции на дребно
Други позиции
Общо:

2374 722

10 210
205 375
370 533
2960 840

рисково рисково-претеглен капиталово
тегло в % размер на
изискване (8%)
вземането

100
20
75
100

2374722
2042
154031
370533

189978
163
12322
29643
232106

Капиталовото изискване за позиционен, валутен и стоков риск в размер на 454322
лева представлява сборът от изискванията за позиционен риск на дългови
инструменти, на акции и за валутен риск. През отчетния период в дейността на
ЕВРО-ФИНАНС АД не е възниквал стоков риск. Търговският портфейл на ЕВРОФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ФИНАНС АД е представен подробно в раздел Допълнителна информация в края на
отчета.
Изчисляването на капиталовите изисквания за позиционния риск на дълговите
ценни книжа е извършено на база на падежния подход, като отделните позиции по
валути се съчетават в зависимост от падежната им структура и купона. Отделно се
изчислява и капиталово изискване за специфичния риск на дълговите инструменти.
Капиталовото изискване за позиционния риск в акции се състои от два компонента –
общ риск и специфичен риск, за които капиталовото изискване е съответтно 8% и 4%.
Отделно от това, капиталовото изискване за позициите в предприятия за колективно
инвестиране е в размер на 32% от съответната позиция.
За определяне на капиталовото изискване за валутен риск се формира общата дълга
съответно къса позиция в чуждестранна валута различна от евро, като се изчисляват
8% от съответните позиции.
Компонентите на капиталовите изисквания за позиционен, валутен и стоков риск са
показани в долната таблица:

наименование

рамер на
капиталовото
изискване

Позиционен риск на
дълговите инструменти
Позиционен риск на акции
Валутен риск
Стоков риск

214 078
238 047
2 197
0

Общо

454 322

За определяне на капиталовите изисквания за операционен риск по метода на базисния
индикатор се изчисляват 15% от средната стойност от сумата на нетния приход от
лихви и нетния приход, различен от лихви на база тригодишен период, като не се
включва резултата от продажба на позиции в инвестиционния портфейл, извънредните
приходи и получените застрахователни обезщетения.
За предходните три години съответните стойности за ЕВРО-ФИНАНС АД са както
следва:
година

2006
2005
2004

стоиност

средна
капиталово
стойност изискване (15%)

1581 869
1201 192
1170 175
1317 745

197 661

Към 31.12.2007г. ЕВРО-ФИНАНС АД отчита като голяма експозиция към предприятието
майка (ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД) и дъщерни дружества на предприятието майка сума
в размер на 1 295 хил.лв. , която представлява 9% от капиталовата база на
инвестиционния посредник. Съгласно наредбата, максималният допустим размер на
такава експозиция е 20% от капиталовата база.
Правилата и процедурите за оценка и поддържане на стойността, видовете и
разпределението на вътрешния капитал, които са необходими за адекватно покриване
на рисковете, на които е изложен ЕВРО-ФИНАНС АД са елемент от Правилата за
оценка и управление на риска, като тяхната надежност и ефективност са проверени са
проверени от Съвета на директорите на 30.01.2008г.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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VІ. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА И СЪЩЕСТВЕНА ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ
Към датата на изготвяне на настоящия отчет Съветът на директорите на ЕВРОФИНАНС АД е в състав:
Асен Христов

Председател на СД

Кирил Бошов

Заместник-председател на СД

Симеон Петков

Главен изпълнителен директор

Йордан Попов

Изпълнителен директор

Георги Боцев

Член на СД (от 15.03.2007г.)

Г-н Чавдар Кънчев е освободен по негова молба като член на Съвета на директорите,
съгласно решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на
15.03.2007г.
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД пряко, и чрез контролираното от него ЗД ЕВРОИНС АД.
Притежава 100% от капитала на ЕВРО-ФИНАНС АД.
Пряко, членовете на Съвета на директорите не притежават акции и/или облигации
емитирани от ЕВРО-ФИНАНС АД и нямат особени права или опции за придобиване на
акции и облигации на дружеството.
Никой член на Съвета на директорите не участва в търговско дружество като
неограничено отговорен съдружник.
Г-н Асен Милков Христов притежава над 25% от капитала на следните търговски
дружества:
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОРПОРАЦИЯ АД - гр. Етрополе; АЛФА ЕВРОАКТИВ"
ЕООД - гр. София; КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС ЕООД - гр. София; КАПИТАЛ 3000 АД гр. София.
Г-н Кирил Иванов Бошов притежава над 25% от капитала на следните търговски
дружества:
БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОРПОРАЦИЯ АД - гр. Етрополе; АЛКОМЕРС ЕООД - гр.
София.
Г-н Асен Милков Христов участва в управлението и на следните търговски дружества:
СКАНДИНАВИЯ МОТОРС ЕАД - гр. София, ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД - гр. София,
СПОРТПРОЕКТ ЕАД - гр. София, ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ АД - гр. София, ЗД ЕВРО ИНС
АД - гр. София, АЛФА ЕВРОАКТИВ ЕООД - гр. София, КОРПОРИТ АДВАЙЗЪРС
ЕООД - гр. София, БУЛСТАР ИНВЕСТМЪНТ АД - гр. Пазарджик, ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ АД - гр. София, ФОРМОПЛАСТ АД - гр. Кърджали, КАРГОМОТОРС АД - гр.
Етрополе, ЕВРО ПАУЪР АД - гр. София, ЕТРОПАЛ АД - гр. Етрополе, АСИТРАНС
АСИГУРАРИ АД - гр. Букурещ
Г-н Кирил Иванов Бошов участва в управлението и на следните търговски дружества:
АЛКОМЕРС ЕООД - гр. София, СКАНДИНАВИЯ МОТОРС ЕАД - гр. София; ЕВРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ АД - гр. София, СПОРТПРОЕКТ ЕАД - гр. София, ЕВРО АУТО ООД - гр.
София, КАПИТАЛ 3000 АД - гр. София, ЕВРОЛИЙЗ АСЕТ ЕАД - гр. София, ЕВРОЛИЙЗ
АУТО АД - гр. София, ЕВРОХОТЕЛС АД - гр. Самоков, ЗК СВЕТИ НИКОЛАЙ
ЧУДОТВОРЕЦ АД - гр. София, ГЕОЕНЕРГОПРОЕКТ АД - гр. София, ЗД ЕВРО ИНС АД
- гр. София, АСИТРАНС АСИГУРАРИ АД - гр. Букурещ, ЕВРОЛИЙЗ АД - гр. Букурещ
(бившето АСИТРАНС ЛИЗИНГ АД); ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП ЕАД - гр. София,
БРИДЖКОРП АД гр. София, ЕВРОМОБИЛ ЛИЗИНГ АД - гр. София, НИСАН СОФИЯ
ЕООД - гр. София
Г-н Симеон Петков участва в управлението и на УД СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
АД-София, КЛИФТ ООД-София, ЕУРОСИС ЕООД-София, ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД и
АВТОТРАНС СРЕДЕЦ АД-София.
Г-н Йордан Попов участва в управлението и на УД СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
АД-София.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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През отчетния период Съветът на директорите не взимал решения за сделки извън
обичайната дейност на дружеството.
За 2007г. членовете на Съвета на директорите са получили възнаграждение общо в
размер на 1189220 лева.
През настоящата година стопанската политика на дружеството ще се характеризира с
приемственост, запазване и разширяване на бизнес позициите. Инвестиционното
банкиране ще бъде във фокуса на управлението.
Към момента на изготвяне на настоящия отчет не са известни предстоящи сделки,
които да са от съществено значение за дейността на дружеството.

София,
12.02.2008г.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ КЪМ 31.12.2007
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

БЕЛЕЖКИ

31.12.2007
BGN’000
901

31.12.2006
BGN’000
611

(371)

(541)

530

70

2,272

1616

2,802

1686

(1,117)

(858)

Нетен резултат преди данъци и
извънредни операции
Резултат от извънредни операции

1,685

828

-

-

Нетен резултат преди данъци

1,685

828

(125)

(118)

1,560

710

Приходи от лихви и други подобни
Разходи за лихви и други подобни
Нетни доходи от лихви
Други приходи от основна дейност
Брутни приходи от основна
дейност
Разходи за дейността

Разходи за данъци
Печалба (загуба)

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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БАЛАНС
КЪМ 31.12.2007 г.
БЕЛЕЖКИ

31.12.2007
BGN’000

31.12.2006
BGN’000

АКТИВИ
Дълготрайни активи
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества

6

138

132

Дълготрайни нефинансови активи

7

139

105

277

237

Текущи активи
Текущи нефинансови активи

8

-

84

Парични средства

9

26,000

2,076

Капиталови ценни книжа

10

1,898

706

Дългови ценни книжа

11

4,020

810

Други краткосрочни активи

12

2,811

270

9

-

13

2

34,751

3,948

35,028

4,185

Отсрочен данъчен актив
Разходи за бъдещи периоди
Всичко активи

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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БАЛАНС
КЪМ 31.12.2007 г. - продължение
БЕЛЕЖКИ

31.12.2007
BGN’000

31.12.2006
BGN’000

КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Капитал и резерви
Акционерен капитал

14

14,100

1,500

Общи резерви

15

210

150

Други резерви

16

273

197

-

49

1,560

710

16,143

2,606

50

50

50

50

Резултат от предходен период
Резултат от текущия период

Дългосрочни пасиви

17

Текущи задължения
Данъчни задължения

18

64

110

Други

19

18,771

1,419

18,835

1,529

35,028

4,185

Всичко капитал и пасиви

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
КЪМ 31.12.2007 г.
31.12.2007
BGN’000

31.12.2006
BGN’000

1,560

710

45

22

(6,968)

16,593

(11)

-

Промени на текущи задълженията и корекции

17,306

(16,264)

Паричен поток от дейността

12,032

1,061

(85)

590

Парични потоци от финансова дейност

11,977

(414)

Нетни парични потоци

23,924

1,237

2,076

839

26,000

2,076

Нетна печалба
Коригирана с:
Амортизации
Промени на краткосрочните активи
Промени в разходите за бъдещи периоди

Парични потоци от неспециализирана
инвестиционна дейност

Парични средства в началото на годината
Парични средства в края на годината

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 31.12.2007 г.
АКЦИОНЕРЕН
КАПИТАЛ
BGN’000

Салдо на 31.12.2006

1,500

ОБЩИ
РЕЗЕРВИ
BGN’000

150

ДРУГИ
РЕЗЕРВИ
BGN’000

197

Финансов резултат към
31.12.2007 г.
Разпределение на
печалбата от 2006 г.
В т.ч. дивиденти
други доходи
Увеличение на капитала

600

60

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОБЩО
BGN’000

759

2,606

1,560

1,560

(710)

(23)

(23)
12,000

12,000

Други изменения
Салдо на 31.12.2007

27

ПЕЧАЛБА
(ЗАГУБА)
BGN’000

14,100

210

49

(49)

-

273

1,560

16,143
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БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
КЪМ 31.12.2007 Г.
1. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
На територията на Република България действат Международните стандарти за
финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз.
Ръководството представя своя финансов отчет към 31.12.2007 г., изготвен в
съответствие с Международните счетоводни стандарти, което е и в
съответствие с Националното счетоводно законодателство.
Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), тъй като
основните операции са в тази валута.

2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА
ЕФЕКТИ ОТ ПРОМЯНА В ОБМЕННИТЕ КУРСОВЕ (МСС 21)
Съгласно изискванията на българското законодателство Дружеството води
счетоводните си регистри в лева. Фиксингът на българския лев е фиксиран към
еврото 1 EUR = 1.95583 BGN. Финансовите отчети са изготвени в хиляди лева.
Сделките в чуждестранна валута се вписват в левове при първоначалното
счетоводно отразяване, като към сумата в чуждестранна валута се прилага
централният курс на БНБ към датата на сделката.
В годишния финансов отчет и в междинните финансови отчети паричните и
непаричните позиции в чуждестранна валута се отразяват, както следва:
- паричните позиции в чуждестранна валута се оценяват по заключителен курс,
а текущо през годината - по централния курс на Българската народна банка към
датата на съставяне на отчета.
- непаричните позиции, които се отчитат по справедлива стойност, изразена в
чуждестранна валута, се оценяват, като се използва валутният курс към датата,
към която е определена справедливата стойност.
Курсовите разлики възникнали при промяна на обменните курсове се отразяват
в Отчета за доходи.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Оценка на приходите - Приходът се определя по справедливата стойност на
полученото или подлежащото на получаване възнаграждение под формата на
парични средства или парични еквиваленти.
Приходът е формиран на база принципа за начисляване за лихви, комисионни и
др.
Приходите се отразяват във финансовия резултат за периода, през който е
осъществена дейността, независимо от периода на изплащането им.
Разходите са начислени и оповестени в Отчета за доходите, обхващайки целия
период до края на финансовия период.
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (МСС 16)
Дълготрайните материални активи представляват недвижими имоти, машини
съоръжения, транспортни средства и стопански инвентар, които имат цена на
придобиване над 500 лева и самостоятелно определяем повече от едногодишен
полезен срок на експлоатация.
Първоначално дълготрайните материални активи се оценяват по цена на
придобиване, която включва покупната цена (включително митата и
невъзстановимите данъци) и всички преки разходи.
Последващи разходи - с последващите разходи, свързани с отделен материален
дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е
вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално
оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.
Оценка след първоначалното признаване - За земите и сградите се допуска
прилагането на алтернативния подход. След първоначалното признаване като
актив всеки отделен дълготраен материален актив се отчита по цена на
придобиване, намалена с начислените амортизации и коригирана с направените
преоценки.
Всички останали ДМА се оценят по препоръчителен подход – по цена на
придобиване, намалена с начислените амортизациии и натрупаната загуба от
обезценка.
Възстановимост на балансовата стойност - Предприятието преразглежда
балансовата стойност на дълготрайните материални активи и определя тяхната
възстановима стойност. Когато от актива не се очакват никакви икономически
изгоди, той се отписва.
Отписването на дълготрайни материални активи от баланса е при продажба
или когато активът окончателно бъде изведен от употреба и след отписването
му не се очакват никакви други икономически изгоди.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод през
техния полезен срок на експлоатация, като отчетната или преоценъчната им
стойност се намалява до размера на остатъчната им стойност със следните
годишни амортизационни норми:
-

Сгради
Машини, производствено оборудване, апаратура
Компютри, софтуер и право на ползване на софтуер
Автомобили
Други дълготрайни активи

- 4%;
- 30%;
- 50%;
- 25%;
- 15%

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ (МСС 38)
Нематериалните активи представляват програмни продукти и лицензи.
Първоначалната оценка на нематериални активи при придобиването им се
оценява по цена на придобиване, която включва покупната цена (включително
мита и невъзстановими данъци) и всички преки разходи за подготовка на актива
за използването му по предназначение.
Оценката след първоначалното признаване - нематериалният актив се отчита
по цена на придобиване (себестойност), намалена с натрупаната амортизация и
евентуални натрупани загуби от обезценка.
Възстановимост на балансовата стойност – Дружеството не определя
възстановима стойност. При наличие на достатъчно надеждни условия
предприятието преразглежда балансовата стойност на нематериалните активи и
определя тяхната възстановима стойност.
Отписването на нематериалните активи от баланса е при продажба или
когато активът окончателно бъде изведен от употреба и след отписването му не
се очакват никакви други икономически изгоди.
Нематериалните активи се амортизират по линейния метод със следните
амортизационни норми:
-

Софтуер и право на ползване на софтуер

- 50%.

Начисляването на амортизацията започва от месеца, следващ месеца, в който
амортизируемият актив е придобит или въведен в е

Дружеството ползва софтуерен продукт разработен от специалисти на
дружеството. Програмният продукт е изключителна собственост на ЕВРОФИНАНС АД. Разходите по разработване на програмния продукт са отразени
през годините на възникването им. Правата за търговско разпространение на
програмения продукт, обслужващ дейността на финансови институции –
инвестиционни посредници са предоставени на дъщерно дружество ЕУРОСИС
ЕООД.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ И АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСС 27 И МСС 28)
При първоначално придобиване финансовите активи се отчитат по цена на
придобиване, включваща справедливата цена плюс всички разходи по
извършване на сделката.
Финансовите активи в дъщерни и асоциирани предприятия са представени по
цена на придобиване (себестойност). Поради това, че инвестициите в дъщерни и
асоциирани предприятия не се търгуват активно на фондови пазари,
справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна степен на
сигурност, включително чрез алтернативни процедури.

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (МСС 32, 39)
Финансовите инструменти се класифицират като държани за търгуване:
Финансовите инструменти се оценят при придобиване по цена на придобиване,
която включва справедливата му стойност плюс всички разходи по сделката.
Последваща оценка на финансовите инструменти се извършва по справедлива
цена, която е продажна, борсова или пазарна цена.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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Преоценка на активите се извършва в края на всеки месец, като пазарната им
стойност се определя съглaсно изискванията на нормативните документи:
Ценни книжа на български емитенти, търгувани на БФБ-София
АД – среднопретеглената цена на сключените с тях сделки на
регулиран пазар за най-близкия ден от последния 30-дневен
период, в който тези ценни книжа са се търгували в обем не помалък от този на притежаваните от Евро-финанс АД ценни книжа.
Ако няма сключена сделка пазарната цена на ценните книжа се
определя на база цена ‘купува’ обявена на регулирания пазар за
съответната сесия в най-близкия ден от последния 30-дневен
период;
акции във валута на чуждестранни емитенти – по пазарни цени на
чуждестранните борси: FRANKFURT, XETRA, NASDAQ;
ДЦК издадени от бълг.държава – пазарна цена е цената, котирана
от БНБ или първичните дилъри на ДЦК по смисъла на Наредба №
5/1998 год.;
ЦК, издадени от български неправителствени емитенти – пазарна
цена от REUTERS;
ЦК, издадени и гарантирани от чужди държави и ЦК, издадени от
чужди неправителствени емитенти – пазарна цена от REUTERS;
ДАНЪЦИ
Според българското данъчно законодателство дружеството е задължено за данък
печалба. Данъчната ставка за данък печалба е 10 %.
Дружеството е регистрирано по Закона за данък добавена стойност и е
задължено с данък 20 % за извършените продажби.
УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Съществените рискове могат да бъдат класифицирани в следните основни
категории – кредитен риск, пазарен риск, ликвиден риск и валутен риск.
Кредитен риск
Кредитният риск е свързан с невъзможността на клиентите и контрагентите да
изпълняват своите задължения.
Кредитният риск на дружеството е свързан предимно с търговските и
финансови вземания. Сумите представени в баланса са на нетна база като
изключват провизиите за съмнителни вземания, оценени като такива от
ръководството на база предишен опит и текущи икономически условия.
Кредитният риска на ликвидните средства и финансовите инструменти е
ограничен, тъй като контрагентите са предимно банкови институции с висок
кредитен рейтинг.
Дружеството се характеризира с незначителна концентрация на кредитния риск
като същият е диверсифициран върху голям брой контрагенти.
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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Пазарен риск
Пазарният риск е резултат от изменението в пазарните условия – промяна на
пазарни цени на финансовите инструменти, на валутните курсове, на лихвените
проценти.
Ликвиден риск
Ликвидният риск произхожда от времевата структура на паричните потоци от
активите, пасивите и задбалансовите инструменти на дружеството.
Ръководството на компанията е изградило необходимата структура за
управление на риска.
Валутен риск
В резултат от Валутния Борд в страната, Българската валута е фиксирана към
еврото. Тъй като Дружеството представя отчетите си в български лева, тези
отчети са изложени само на ефекта от промени във валутните курсове на валути
извън евро зоната и лева.
ДЕРИВАТИВИ
Деривативите представляват задбалансови финансови инструменти, чиято
стойност се определя на базата на лихвени проценти, обменни валутни курсове
или други пазарни цени. Деривативите са ефективно средство за управление на
пазарния риск и ограничаване експозицията към даден контрагент.

Най-често използваните деривативи са:
•
•
•
•
•
•

валутен суап;
лихвен суап;
подове и тавани;
форуърдни валутни и лихвени договори;
фючърси;
опции.

Условията и сроковете по договорите се определят чрез стандартни документи.
Относно деривативите се прилагат същите процедури за контрол на пазарния и
кредитния риск, както за останалите финансови инструменти. Те се агрегират с
останалите експозиции с цел наблюдение на общата експозиция към даден
контрагент и се управляват в рамките на одобрените за контрагента лимити.
Деривативите се държат както с цел търгуване, така и като хеджиращи
инструменти, използвани за управлението на лихвения и валутния риск.
Деривативите, държани за търгуване се оценяват по справедлива стойност като
печалбите и загубите се отнасят в отчета за приходи и разходи като резултат от
търговски операции.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

30

ЕВРО-ФИНАНС АД

Деривативите, използвани като хеджиращи инструменти, се признават
съобразно счетоводното третиране на хеджирания обект. Критериите за
признаването на дериватива като хеджиращ е наличието на документирано
доказателство за намерението да се хеджира определен инструмент и
хеджиращият инструмент следва да осигурява надежна база за елиминиране на
риска.
Когато дадена хеджирана експозиция бъде закрита, хеджиращият инструмент
се признава като държан за търгуване по справедлива стойност. Печалбата и
загубата се признават незабавно в отчета за приходи и разходи аналогично на
хеджирания инструмент.
Хеджиращите сделки, които се прекратяват преди хеджираната експозиция се
оценяват по справедлива стойност като печалбата или загубата се отчитат за
периода на съществуване на хеджираната експозиция.

ЦЕННИ КНИЖА НА КЛИЕНТИТЕ ИНВЕСТИТОРИ
Ценните книжа на клиенти се завеждат първоначално по цена на поръчката.
Последващата оценка е по метода на справедлива стойност за тези ценни книжа,
за които последната може да бъде определена като разликите в стойността в
резултат на изменение на справедливата им стойност се отчита като увеличение
или намаление на стойността на ценните книжа.
За целите на Комисията за финансов надзор Дружеството изготвя отчет с
информация за ценните книги и паричните средства на клиенти, както и
задълженията по тях. По-подробна информация е представена в Раздел
Допълнителна информация за по-добро разбиране на финансовите отчети и
дейността.

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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3. ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ
Структурата на Други приходите от основна дейност е както следва:
31.12.2007
BGN’000

31.12.2006
BGN’000

Положителни разлики от промяна на валутни курсове

1,797

956

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

(1,674)

(901)

Нетен резултат от промяна на валутни курсове

123

55

Приходи от дялово участие

143

56

2,927

1,647

(2,615)

(1,427)

Нетен резултат от операции с финансови активи и
инструменти

312

220

Приходи от продажба на ДМА

112

780

Отчетна стойност на продадените ДМА

(84)

(675)

28

105

Приходи от други финансови операции

1,870

1,262

Разходи от други финансови операции

(204)

(82)

Нетен резултат от други финансови операции

1,666

1,180

2,272

1,616

Приходи от операции с финансови активи и
инструменти
Разходи от операции с финансови активи и инструменти

Приходи от продажба на активи

4. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Разходи за материали и външни услуги
Разходи за възнаграждения и осигуровки
Разходи за амортизации
Други

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

31.12.2007
BGN’000
(302)
(697)
(45)
(73)
(1,117)

31.12.2006
BGN’000
(185)
(599)
(22)
(52)
(858)
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5. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ

Текущ данък

Счетоводна печалба
Данък печалба - данъчна ставка 10 %
Данъчен ефект от разходи, непризнати за данъчни
цели и данъчни облекчения
Данъчен ефект от временни разлики
Разходи за данъци

31.12.2007
BGN’000
(125)
(125)

31.12.2006
BGN’000
(118)
(118)

31.12.2007
BGN’000
1,685

31.12.2006
BGN’000
828

(168)
34

(124)
5

9
(125)

1
(118)

6. ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ И АСОЦИИРАНИ ДРУЖЕСТВА
31.12.2007
BGN’000
130
8
138

Инвестиции в дъщерни дружества
Малцинствено участие

31.12.2006
BGN’000
130
2
132

Инвестиции в дъщерни дружества:
31.12.2007
Еуросис ЕООД
Сентинел Асет Мениджмънт

5
125
130

% от
капитала
100
50

31.12.2006

% от
капитала
100
50

5
125
130

Поради това, че дългосрочните финансови активи на дружеството представляват
основно съучастия в дружества, които не се търгуват активно на фондови
пазари, справедливата им стойност не може да бъде определена с достатъчна
степен на сигурност. Ръководството счита, че няма условия за обезценка.
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7. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
Групата на дълготрайните нефинансови активи включва:
31.12.2006
BGN’000

31.12.2007
BGN’000
Дълготрайни материални активи (ДМА)
Дълготрайни нематериални активи (ДНА)

122
17
139

85
20
105

Структурата на ДМА е описана в таблицата по-долу:
Други ДМА

Машини и
съоръжения
Отчетна стойност
Към 31.12.2006
Придобити
Изписани
Към 31.12.2007

Компютърна техника
и периферни
у-ва

Общо

51
51

280
59
(11)
328

140
19
159

471
78
(11)
538

(51)
-

(203)
(29)

(132)
(12)

(386)
(41)

(51)

11
(221)

(144)

11
(416)

Балансова стойност
Към 31.12.2006

-

77

8

85

Към 31.12.2007

-

107

15

122

Амортизация
Към 31.12.2006

Амортизация
годината

за

Изписана
Към 31.12.2007
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Структурата на ДНА е описана в таблицата по-долу:
Лицензи
Отчетна стойност
Към 31.12.2006
Придобити
Изписани
Към 31.12.2007
Амортизация
Към 31.12.2006

Амортизация за годината
Изписана
Към 31.12.2007

28
1
29

(8)
(4)
(12)

Балансова стойност
Към 31.12.2006

20

Към 31.12.2007

17

8. ТЕКУЩИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Активи за търгуване

31.12.2007
BGN’000
-

31.12.2006
BGN’000
84
84

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Парични средства в каса
Парични средства по разплащателни сметки
Други парични средства

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

31.12.2007
BGN’000
1,6731,673

31.12.2006
BGN’000
906

1,923

420

22,404

750

26,000

2,076
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Паричните средства са разпределени както следва:
Еврофинанс АД
1,673

Парични средства в каса
Парични средства по разплащателни
сметки
Други парични средства

Клиенти

Общо

-

1,673

353

1,570

1,923

7,454

14,950

22,404

9,480

16,520

26,000

10. КАПИТАЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА
31.12.2007
BGN’000
1,898

Капиталови ценни книжа
(допълнителна информация)

31.12.2006
BGN’000
706

1,898

706

11. ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА
Структурата на дълговите ценни книжа е следната (допълнителна информация):

ДЦК
Облигации
Други

31.12.2007
BGN’000
2,297
1,646
77
4,020

Дял
%
57
41
2
100

31.12.2006
BGN’000
272
526
12
810

Дял
%
34
65
1
100

12. ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ

Вземания по репо-сделки
Вземания от клиенти
Разчети с ведомства
Вземания от съучастия
Вземания по продажба на ценни книги
Други

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

31.12.2007
BGN’000
2,375
125
2
109
120
80
2,811

31.12.2006
BGN’000
59
157
2
44
8
270
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13. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

Разходи за бъдещи периоди

31.12.2007
BGN’000
13
13

31.12.2006
BGN’000
2
2

Разходите за бъдещи периоди представляват предплатени разходи за следващия
период
14. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ
През текущия период капиталът на дружеството е увеличен от 1,500 хил.лв. на
2,100 хил.лв. чрез издаване на 600 хил. бр. нови акции с номинална стойност 1
лв. всяка, които се разпределят между акционерите съразмерно участието им в
капитала на дружеството до увеличението (Съдебно решение №22/23.03.2007
г.).
Със Съдебно решение № 24/26.06.2007 г. съдът вписва увеличение на капитала
на дружеството от 2,100 хил.лв. на 14,100 хил.лв. чрез издаване на нови 12,000
хил.бр акции с номинална стойност 1 лв. Акциите са придобити от акционера
Еврохолд България АД.
Към 31.12.2007 г. структурата на капитала е както следва:

Юридически лица
ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД
ЕВРО ИНС АД
Старком Холдинг АД

31.12.2007
BGN’000
14,100
13,892
208

31.12.2006
BGN’000
1,500
148
1,352

14,100

1,500

15. ОБЩИ РЕЗЕРВИ

Общи резерви

31.12.2007
BGN’000
210
210

31.12.2006
BGN’000
150
150

Общите резерви са заделени съгласно изискванията на Търговския Закон.
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16. ДРУГИ РЕЗЕРВИ

Допълнителни резерви

31.12.2007
BGN’000
273
273

31.12.2006
BGN’000
197
197

31.12.2007
BGN’000
50
50

31.12.2006
BGN’000
50
50

17. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ

Други дългосрочни задължения

Представляват привлечените средства под формата на дългов хибриден
инструмент (Бележка 20).
18. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Данъчни задължения

31.12.2007
BGN’000
64
64

31.12.2006
BGN’000
110
110

31.12.2007
BGN’000
18,771

31.12.2006
BGN’000
1,419

19. ДРУГИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Други краткосрочни задължения

18,771

1,419

Към 31.12.2007 г. структурата им е както следва:

Задължения към инвеститори
Задължения по валутни сделки и курсови разлики
Задължения по репо-сделки
Задължения към персонал и социални осигуровки
Разчети с финансови институции
Доставчици
Други

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

31.12.2007
BGN’000
16,520
17
2,037
89
47
61
18,771

31.12.2006
BGN’000
967
2
296
44
8
8
94
1,419
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20. СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Към 31.12.2007 г. дружеството има следните вземания и задължения към
свързани лица:
Дългосрочни пасиви (Бележка 17)
31.12.2007
BGN’000
Персонал

50
50

31.12.2006
BGN’000
50
50

Задължения по лизингови договори (Бележка 19)
31.12.2007
BGN’000
Евролийз Ауто АД

41
41

31.12.2006
BGN’000
48
48

Задължения по парични средства (Бележка 19)
Еврохолд България АД
ЕУРОСИС ЕООД
Формопласт АД
Етропал АД
Евролийз Ауто АД
Форум плюс ЕООД
Евроинс иншърънс груп ЕАД
ЕВРОИНС АД

31.12.2007
BGN’000
190
1
1
1,440
6,231
1
6,020
19
13,903

Краткосрочни вземания (Бележка 12)
Вземания от съучастия – Еуросис ЕООД

31.12.2007
BGN’000
109
109

31.12.2006
BGN’000
44
44

31.12.2007
BGN’000
109
1

31.12.2006
BGN’000
44
-

Приходи от дивиденти (Бележка 3)
Приходи от дивиденти – Еуросис ЕООД
Приходи от дивиденти – Сентинел Асет
Мениджмънт АД

110

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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Приходи от комисионни (Бележка 3)
Еврохолд България АД
Формопласт АД
Етропал АД
Евролийз Ауто АД
Форум плюс ЕООД
ЕВРОИНС АД
ЗК Свети Николай Чудотворец АД
ASITRANS S.A.

31.12.2007
BGN’000
102
2
10
58
4
53
8
2
239

Разходи за лихви (Бележка 3)
Еврохолд България АД
Етропал АД
Евролийз Ауто АД
Евроинс иншърънс груп ЕАД
ЕВРОИНС АД

31.12.2007
BGN’000
34
18
22
6
4
84

21. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
Няма значими събития, настъпили между отчетната дата и датата на съставяне
на този доклад, които да променят финансовите отчети към 31.12.2007 г.
22. ОДОБРЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
Финансовите отчети са одобрени от Ръководството на дружеството и са
подписани от негово име от:
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ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА ЕВРО-ФИНАНС АД

СОФИЯ

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на ЕВРО-ФИНАНС АД,
включващ счетоводния баланс към 31 декември 2007 година и отчет за доходите, отчет
за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци за годината,
завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществените
счетоводни политики и другите пояснителни приложения.
Отговорност на ръководството за финансовия отчет
Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в
съответствие с Международните стандарти за финансови отчети се носи от
ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на
система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на
финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и
несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и
приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни
счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелствата.
Отговорност на одитора
Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този
финансов отчет, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в
съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски
стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да
бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност
доколко финансовият отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и
несъответствия.
Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски
доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет.
Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на
рисковете от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия
отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на
тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол,
свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на
предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата
за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на
уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните
счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното
представяне във финансовия отчет.
Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за
изразеното от нас одиторско мнение.
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Мнение
В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна
представа за финансовото състояние на ЕВРО-ФИНАНС АД към 31 декември 2007
година, както и за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци
за годината, завършваща тогава в съответствие с Международните стандарти за
финансови отчети.
Доклад върху други правни и регулаторни изисквания
Ние извършихме проверка на годишния доклад за дейността на ЕВРО-ФИНАНС АД
относно съответствието между годишния доклад за дейността и годишния финансов
отчет за същия отчетен период съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
В резултат на проверката удостоверяваме съответствието между годишния доклад за
дейността и годишния финансов отчет към 31 декември 2007 година по отношение на
финансовата информация.

Обръщане на внимание
Без да изразяваме резерви към нашето одиторско мнение, обръщаме внимание на
следното:
Дружеството управлява ценни книжа под попечителство в размер на 532,936 хил.лв.
към 31.12.2007 г. (126,925 хил.лв. към 31.12.2006 г.).
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА
ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ДЕЙНОСТТА

ЦЕННИ КНИЖА, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ ЕВРО-ФИНАНС АД
Структура на капиталовите ценни книжа
Актив

1

Код

2

Наименование

Акции
Акции

BMG3638V1248

3
Forsyth Leveraged
diversity fund

US5949181045

MicrosofCorp.

Акции

FI0009000681

Nokia Corp.

Акции

US68389X1054

Акции
Акции

Брой ЦК
31.12.2007

4

Брой ЦК
31.12.2006

5

Валута

6

Пазарна
стойност

Пазарна
стойност

31.12.2007

31.12.2006

7

8

150,000 EUR

-

36

40

40 EUR

2

2

30

30 EUR

2

1

160

160 USD

5

4

AU000000CUV3

Oracle Corporation
Clinuvel
Pharmaceuticals

-

14,285 EUR

-

13

BG1100053070

Девин АД

906

- BGN

6

-

BG1100038048

И Ар Джи Капитал-1
АДСИЦ

36,000

40,240 BGN

140

140

BG9000002055

ДФ
Сентинел
Принсипал

39,234

25,234 BGN

51

28

Акции

BG11BIPEAT11

Биовет АД

-

500 BGN

-

9

Акции

BG1100001038

Етропал АД

31,300

- BGN

262

-

Акции

BG11TOSOAT18

Топливо АД

-

500 BGN

-

9

Акции

BG1100081055

10,917

15,027 BGN

182

123

BG1100129052

ЗД Евро инс АД
Корпоративна
търговска банка АД

77

- BGN

7

-

BG1100067054

Булленд
АДСИЦ

786,000

261,900 BGN

930

218

BG1100030052

И Ар Джи Капитал-2
АДСИЦ

30,000

30,000 BGN

125

108

Акции

BG1100046066

Химимпорт АД

12,000

- BGN

186

-

Акции

BG1100075065

Монбат АД

-

2,190 BGN

-

15

1,898

706

Акции
Акции

Акции
Акции
Акции
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Структура на дълговите ценни книжа
Държавни ценни книжа:
В хил.лв.
Актив

ДЦК

ДЦК

ДЦК

ДЦК

ДЦК

ДЦК

ДЦК

Код

Наименование

Валута

Брой ЦК

Брой ЦК

31.12.2007

31.12.2006

Пазарна
стойност

Пазарна
стойност

31.12.2007

31.12.2006

Р. България
Министерство на
финансите
BG2030003110

40,000

-

BGN

40

-

33,000

-

BGN

33

-

498,096

100,000

BGN

491

99

359,753

-

BGN

352

284,192

60,000

BGN

270

59

633,559

120,400

BGN

568

113

800

800

USD

1

1

254,950

-

BGN

242

-

150,000

-

EUR

300

Р. България
Министерство на
финансите
BG2030005115
Р. България
Министерство на
финансите
BG2030105113
Р. България
Министерство на
финансите
BG2030107119
Р. България
Министерство на
финансите
BG2040005212
Р. България
Министерство на
финансите
BG2040006210
Р. България
Министерство на
финансите
XS0145623624

ДЦК

BG2040007218

ДЦК

BG2040203213

Р. България
Министерство на
финансите
Р. България
Министерство на
финансите

2,297
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Облигации:
В хил.лв.
Актив

ДЦК
ДЦК
ДЦК
ДЦК

Код

BG2100013049
BG2100023055
BG2100025068

Наименование

Брой ЦК
31.12.2007

Брой ЦК Валута
31.12.2006

Пазарна
стойност

Пазарна
стойност

31.12.2007

31.12.2006

ТБ ЕВРОБАНК АД
БМ ЛИЗИНГ АД
ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД

60
5
15

-

BGN
EUR
EUR

60
10
30

-

BG2100008072 ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД

48

-

BGN

94

-

EUR

41

-

ДЦК

BG2100020077

ЕТРОПАЛ АД

21

ДЦК

BG2100011050

20

60

EUR

40

119

ДЦК
ДЦК

BG2100030076

Софарма АД
ЕВРОХОЛД
БЪЛГАРИЯ АД

344

-

EUR

673

-

FR0010171975

France

250,000

EUR

429

-

ДЦК

XS0232329879

Ukraine

100,000

EUR

172

-

ДЦК

XS0187584072

ДЦК

Societe generale S.A.
BG2100008056 Енемона АД

51,000
-

60

EUR
BGN

97
-

61

ТБ ПроКредит Банк
(България) АД

-

60

EUR

-

118

-

60

EUR

-

119

-

53

BGN

-

109

1,646

526

ДЦК
ДЦК

BG2100003040

ДЦК

BG2100022057

BG2100011050

Софарма АД
Финанс Консултинг
2002

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
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ЕВРО-ФИНАНС АД

ЦЕННИ КНИЖА, ПРИТЕЖАВАНИ ОТ КЛИЕНТИ НА ЕВРО-ФИНАНС АД
Структура
Актив

Валута

Брой ЦК
31.12.2007

Брой ЦК
31.12.2006

BGN
EUR
USD
GBP

80,870,576
1,234,050
7,536
34,790

10,064,393
1,504,811
373,324

82,146,952

11,942,528

492,286

492,286

71,619

71,619

Акции

Пазарна стойност
31.12.2007
Общо
в т.ч.
държани в
депозитарна
институция
491,390
491,390
624
624
271
271
1
1

Пазарна стойност
31.12.2006
Общо
в т.ч.
държани в
депозитарна
институция
70,729
70,729
822
822
66
58
2
2

Дялове на договорни фондове

BGN

2,725,742

2,524,459

3,371

3,371

2,680

2,680

Компенсаторни инструменти

BGN

2,758,644

3,843,397

2,201

2,201

4,300

4,300

Облигации

BGN
EUR
USD

4,457
9,616
14,073

4,671
4,915
9,586

3,520
18,585
22,105

3,520
18.585
22,105

6,286
12,195
18,481

6,286
12,195
18,481

BGN
EUR
USD

7,185,229
1,236,855
222,349
8,644,433

14,673,748
3,013,374
238,6120
20,073,242

6,849
2,472
313
9,634

6,849
2,472
313
9,634

15,064
6,899
377
22,340

15,064
6,899
377
22,340

EUR

1,405,561

1,295,021

3,339

3,339

7,207

7,207

1,405,561

174,000
1,469,021

3,339

3,339

298
7,505

298
7,505

532,936

532,936

126,925

126,925

Други дългови ценни книжа /
вкл.ДЦК / на български пазар

Други дългови ценни книжа
на развити капиталови пазари
по списък, утвърден от
заместник-председателя на
КФН

ОБЩО

USD

97,695,405

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

39,862,233
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