ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ КЪМ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА
ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ЮТЕКС ХОЛДИНГ АД ЗА
ПЕРИОДА, ПРИКЛЮЧВАЩ НА 31. 03. 2020г.
1. Обща информация
Ютекс Холдинг АД е акционерно дружество, регистрирано в
България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1407, бул. Черни
връх 70-72.
Предметът на дейност на дружеството е придобиване, управление,
оценка и продажба на участия на български и чуждестранни дружества.
Дейността на дружеството е регламентирана в Закона за публичното
предлагане на ценни книжа, което го определя като публично дружество,
според цитирания закон.
Ютекс Холдинг АД има едностепенна система на управление със
Съвет на директорите от трима членове, както следва:
Име
1. Андрей Сергеев Давидов
2. Константин Руменов Йовчев
3. Емил Асенов Асенов

Статут
Председател
Член
Член

Настъпили промени през разглеждания период
През изтеклия период завърши успешно независимия финансов одит
на индивидуалния годишен финансов отчет на Ютекс Холдинг АД за 2019
година. Беше изразено немодифицирано положително мнение от страна на
независимия одитор – СОП Ейч Ел Би ООД.
На 13.03.2020 в България бе обявено извънредно положение във
връзка с възникването и разпространението на Covid-19. Това събитие
наложи

вземането

на

мерки

във

връзка

с

предотвратяване

разпространението на вируса в рамките на дружествата от групата. В
последствие подобни мерки бяха взети и в повечето държави по света. В

тази връзка се появиха някои затруднения в доставките на материали,
които бързо бяха преодоляни благодарение на мерките взети на
европейско ниво. Ефекта от пандемията все още не може да бъде оценен и
въпреки вируса дейността продължава. Следим ситуацията в България,
Европа и света и се стараем да реагираме своевременно и да се
възползваме от мерките обявени от правителството.
2. Преглед на дейността на дружеството
Специфичните условия, които формират микро и макро средата, в
които функционира Ютекс Холдинг АД продължават да влияят негативно
върху някои показатели и върху инвестиционната му активност, но като
цяло дейността не е застрашена. При инвестициите на дружеството във
взаимни фондове се наблюдава спад в цената на дяловете, породен от
негативното влияние на пандемията от Covid-19 върху световната
икономика. Това доведе до срив на световните финансови пазари.
Текуща цена
в евро към
31.03.2020

Брой
дялове

Име на фонд

Gutmann Investor Konservativ
G365A (EUR) (T)
ОБЩО

16118
293

15.42
87.87

Текуща
стойност в
евро към
31.03.2020
248539.56
25745.91
274285.47

Текуща
стойност в
лева към
31.03.2020
486101.13
50354.62
536455.75

Очакваната продажна стойност на инвестициите във взаимни
фондове е 536 хил. лв.
Структурата на портфейла предполага умерено ниво на риск. Фонда
Гутман Инвестор Консерватив на Банка Гутман, Виена, се характеризира с
умерено ниво на

риск, като инвестициите в алтернативни активи са

сведени до 10-15 на сто от всички активи.
Дружеството

осъществява

консултантски

услуги,

като

през

разглеждания период успява да запази своите позиции и контрагенти по

тези услуги. През изтеклото тримесечие не се наблюдава промяна в
размера на приходите от тази дейност.
Към края на тримесечието са реализирани приходи от наеми в размер
на 2 хил.лв. в следствие на сключените през 2016г. договори за отдаване на
офис площи.
Ютекс Холдинг АД не притежава и не генерира обекти на
индустриална собственост, през разглеждания период.
През разглеждания период на 2020г. средствата за работна заплата на
дружеството са образувани на база основните заплати по трудов договор
на персонала, съгласно прилаганите системи за заплащане на труда и
допълнителните трудови възнаграждения по Кодекса на труда в
установените им размери.
Към 31.03.2020 година в дружеството по трудови договори работят 3
човека.
Риск
Бизнес риска е дефиниран като вероятност от неблагоприятни
промени в пазарните и икономическите условия, в които функционира
предприятието. Тези промени косвено се отразяват върху финансовия
резултат и рентабилността. Външни за фирмата фактори, влияят върху
дейността

и

вариацията

макроикономическото

на

състояние

финансовия
на

резултат.

страната,

в

т.ч.

Такива

са

фазата

на

икономическия цикъл, състоянието на финансовите пазари, които от своя
страна са силно чувствителни към политическите събития в Европа и
света.
Съществено отражение върху бизнес средата оказа и ще оказва
пандемията от Covid-19, в следствие на която икономиката в национален,
европейски и световен мащаб рязко се забави. Безработицата расте,

стокообмена се забавя, което неминуемо ще се отрази на работата на
основните контрагенти.
Резултата от пандемията трудно може да се оцени на този етап, като
основен проблем е няснотата по отношение на продължителността на
пандемията и въведените противоепидемиологични мерки.
Кредитният риск на Ютекс ХолдингАД е минимизиран посредством
подбор и текущо наблюдение върху ликвидността и финансовия стабилитет
на търговските партньори.
Събираемостта

на

вземанията

се

контролира

директно

от

изпълнителния директор.
Ликвиден риск – дружеството не изпитва недостиг на ликвидни
средства.
3. Резултати от дейността
Ютекс Холдинг АД приключи тримесечието със загуба в размер на
21 хил.лв. като за сравнение финансовият резултат през същия период на
2019 г. е загуба в размер на 16 хил. лв.
Наблюдава се ръст на разходите по икономически елементи на
дружеството с 1,63% спрямо същия период на 2019г. В същото време
приходите от продажби запазват нивата си в сравнение със същия период
на 2019 година.
Относителния дял на основния капитал в структурата на собствения
капитал е 40,40%.
Текущите пасиви на дружеството бележат спад от 8,12% (13 хил. лв),
а текущите активи спад от 7,05% (66 хил. лв.), спрямо края на 2019 година.

Финансови коефициенти

1.

Коефициент на обща ликвидност – като съотношение между

текущите активи и текущите задължения на дружеството стойността
на коефициента за разглеждания период на 2020г е 5,92, а за същия
период на 2019 е 6,25.
2.

Коефициент на абсолютна ликвидност – като съотношение

между паричните средства на дружеството и неговите текущи
пасиви се наблюдават стойности за 2020г – 0,66, а за 2019г – 0,53.
Действия в областта на научноизследователската и развойната
дейност – дружеството не е предприемало такива действия през отчетния
период.
Сделки със свързани лица – през разглеждания период са
осъществени следните сделки със свързани лица:
 Продажба на услуги на дъщерните предприятия на обща
стойност от 39 хил.лв.
 Приходи от наеми на свързни лица (извън групата) в размер на
2 хил.лв. Приходите са реализирани от договори с фирма
Бизпортал ООД, в чието управление участва г-н Андрей
Давидов – Председател на СД на Ютекс Холдинг АД, и фирма
Инфра Сити Консулт ООД, в чието управление участва г-н
Константин Йовчев – Член на СД на Ютекс Холдинг АД.
 Предоставен заем на Юта АД, гр. Русе при следните
параметри:
 Сума – 50 000 лева;
 Лихва – 8 на сто на годишна база;
 Погасяване – в срок до 31.03.2021г.;
 Остатък по главница към 31.03.2019 – 25 000 лева;

 Предоставен заем на Юта АД, гр. Русе при следните
параметри:
 Сума – 35 000 лева;
 Лихва – 8 на сто на годишна база;
 Погасяване – в срок до 31.03.2021г.;
 Предоставен заем на Славянка АД, гр. Бургас при следните
параметри:
 Сума – 107 000 лева;
 Лихва – 6 на сто на годишна база;
 Погасяване – в срок до 60 месеца от датата на
получаване, като е договорен и шест месечен гратисен
период;

Ръководител:
/A. Давидов/

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №9 към Наредба 2 от 17.09.2003
година изм., ДВ бр.63 от 12.08.2016 година
Към 31.03.2020

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През разглеждания период няма настъпила промяна на лицата, упражняващи
контрол върху дружеството.
2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за

негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с
производството.
Няма открити производства по несъстоятелност за дружеството или за негови
дъщерни дружества.
3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През изтеклия период няма сключени съществени сделки, различни от
регулярните договори с клиенти.
4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно

предприятие.
Няма решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно
предприятие.
5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на дружеството.
6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо

се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно
дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на
дружеството.
Няма образувани такива производства.
7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски

дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
Не са извършвани такива действия от дружеството или негови дъщерни
дружества.
8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от

значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да
продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни
книжа.

На 13.03.2020 в България бе обявено извънредно положение във връзка с
възникването и разпространението на Covid-19. Това събитие наложи вземането на
мерки във връзка с предотвратяване разпространението на вируса в рамките на
дружествата от групата. В следствие на пандемията и наложените мерки икономиката в
национален, европейски и световен мащаб рязко се забави. Безработицата расте,
стокообмена се забавя, което неминуемо ще се отрази на работата на основните
контрагенти.
Резултата от пандемията трудно може да се оцени на този етап, като основен
проблем е няснотата по отношение на продължителността на пандемията и въведените
противоепидемиологични мерки. Следим ситуацията в България, Европа и света и се
стараем да реагираме своевременно и при необходимост да се възползваме от
кризисните мерки, обявени от правителството.

Изпълнителен директор:...................
/А. Давидов/

