ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Съгл.чл.33, ал.1, т.7 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за
разкриването на информация
на

ЕНЕРДЖИ-КЪРДЖАЛИ АД
за първо шестмесечие на 2017 г.

1. Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през
предходната година. Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя
финансовите си отчети в съответствие с всички Международни стандарти за финансово
отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни
стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). За текущата
финансова година дружеството е приело всички нови и/или ревизирани стандарти и
разяснения, които са уместни за неговата дейност.
2. Няма настъпили промени в групата Инсолар АД и Иновент Холдинг АД по
смисъла на Закона за счетоводството, към които принадлежи Енерджи-Кърджали АД.
3. През първо шестмесечие на 2017 г. не са извършвани организационни промени в
Енерджи-Кърджали АД, като преобразуване, продажба на дружества от групата, към която
принадлежи, не са правени апортни вноски от дружеството, не е давано под наем
имущество, не е преустановявана дейността.
4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на
публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат
резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и
обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко
до края на текущата финансова година: Енерджи-Кърджали АД не е публикувало
прогнози за резултатите от текущата финансова година
5. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от
собствения капитал.
6. Информация за отпуснати заеми, предоставяне на гаранции или поемане на
задължения
Дружеството е предоставило заеми на свързани лица както следва:
•
Свързано лице – собственик – предоставен дългосрочен заем в размер на
5 850 хил.лв. при пазарни лихвени нива с краен срок за погасяване през м.12.2026 г. Към
30.06.2017 г. Енерджи-Кърджали АД има вземане по този договор в размер на 3 050 хил.лв.
главница и лихви – 63 хил.лв.;
•
Свързани лица под общ контрол – дружеството има сключени дългосрочни
договори за заем в евро в общ размер до 2 836 хил.лв.. Договорите са сключени при

пазарни лихвени нива с падежи края на 2017 г., края на 2018 г. и през м.05.2019 г. Към
30.06.2017 г. два от договорите за заем са изцяло погасени и Енерджи-Кърджали има
вземане в размер на 1 488 хил.лв. главница и 9 хил.лв. лихви по заемът с падеж през 2019 г.
Дружеството има сключен договор за банков заем в лева с Алианц Банк България АД
при плаваща лихва с минимален праг, определена в рамките на пазарните нива, краен
падеж на 25.11.2026 г. Плащането се осъществява на 25-то число от месеца съгласно
погасителен план. За обезпечаване на всички вземания на банката са учредени в полза на
Алианц Банк България АД следните обезпечения: втори по ред (към момента на
вписването) особен залог върху цяло търговско предприятие на Енерджи-Кърджали АД,
първи по ред залог върху паричните вземания на Дружеството за наличните и постъпващи
парични средства по банковите му сметки, открити в банката, в общ размер на 12 000 000
лв, както и равностойността й или съответна част от нея в чуждестранна валута, изчислена
по съответния референтен курс на БНБ и първи по ред залог на всички бъдещи вземания
на Дружеството, в качеството му на заемодател, от Инсолар АД в общ размер до 5 850 000
лв. Към 30 юни 2017 г. задълженията на Енерджи-Кърджали АД по този договор за както
следва: дългосрочни - главница в размер на 10 288 хил.лв. и краткосрочни - главница в
размер на 1 187 хил.лв. и лихви – 7 хил.лв.
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