„ИЛЕВЪН КЕПИТЪЛ” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
към 31.03.2020 г.,
съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК
1. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2020 – 31.03.2020
През периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г. финансовите инструменти, емитирани от „Илевън
Кепитъл” АД („Илевън Кепитъл или Дружеството) все още не са допуснати до търговия на регулиран
пазар. През посочения период дружеството е оповестило следната информация до КФН, БФБ-София
АД и обществеността:
Дата

Събитие

25.02.2020 г.

Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността съобщение по чл. 92а,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК") за
първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Илевън
Кепитал”". Пълният текст на съобщението е оповестен на електронната страница на
дружеството https://elevencapital.bg/investor-information/; на на интернет страницата на
информационна медия Инвестор.БГ https://www.investor.bg/, и на интернет страницата
на упълномощеният инвестиционен посредник за първичното публично предлагане на
Новите акции - „Карол”" АД https://karollbroker.bg/bg/ipo-eleven.

25.03.2020 г.

Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за
определяне на окончателна емисионна стойност на акция при първично публично
предлагане на акции от увеличението на капитала на Дружеството със следното
съдържание:
С настоящото „Илевън Кепитъл“, акционерно дружество, вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул. „Георги
Бенковски” № 37, ет. 1 („Дружеството“ или „Емитентьт“), уведомява инвеститорите,
във връзка с проведената процедура по първично публично предлагане на акции от
увеличението на капитала на Дружеството („Предлагането“), която беше осъществена
в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от 20.12.2019 г.,
потвърден с Решение № 21 - Е от 09.01.2020 г. на Комисия за финансов надзор
(„Проспекта“), че:
С решение на Съвета на директорите на Емитента от 19 март, 2020г., в съответствие с
посочения в Проспекта метод „букбилдинг“ и ценови диапазон, както и отчитайки
предложената от инвеститорите в заявките за записване на нови акции от увеличение
на капитала на Дружеството емисионна стойност на акция, Емитентът определи
окончателната емисионна стойност на акция при Предлагането в размер на 7 лева.

25.03.2020 г.

Дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността уведомление за
резултати от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на
„Илевън Кепитъл“ със следното съдържание:
С настоящото „Илевън Кепитъл", акционерно дружество, вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205485399, със седалище и адрес на
управление: Република България, гр. София, п.к. 1000, район „Оборище", ул. „Георги
Бенковски" № 37, ет. 1 („Дружеството“ или „Емитентът“), уведомява инвеститорите за
резултатите от проведената процедура по първично публично предлагане на акции от
увеличението на капитала на Дружеството („Предлагането“), която беше осъществена
в съответствие със и при условията, посочени в Проспект за първично публично
предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на акции, от 20.12.2019 г.,
потвърден с Решение № 21 - Е от 09.01.2020 г. на Комисия за финансов надзор
(„Проспекта“):
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■ Срок на Предлагането и дата на приключване: Срокът за подаване на заявки
за записване на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството в рамките на
Предлагането започна в 9:00 ч. на 4 март, 2020 г. и завърши в 17:30 ч. на 17 март, 2020
г., като в рамките на срока за заплащане на емисионната стойност на записаните нови
акции, т.е. до 23 март, 2020 г., по набирателната сметка на Дружеството е заплатена
емисионната стойност на всички заявени за записване нови акции от увеличението на
капитала на Дружеството.
■ Общ брой записани акции от увеличението на капитала на Емитента в
резултат от Предлагането: в резултат от Предлагането бяха записани и беше заплатена
емисионната стойност на 302 264 броя нови акции от увеличението на капитала на
Дружеството.
В тази връзка, с оглед на това, че в резултат от Предлагането беше преминат
минималния праг, посочен в условията на Предлагането за неговото успешно
приключване, а именно да бъдат записани и да бъде заплатена емисионната стойност
на поне 250 000 броя нови акции, увеличението на капитала на Дружеството и
Предлагането се считат за успешно приключили.
■ Сума набрани средства от Предлагането: В резултат от Предлагането и
записването на нови акции от увеличението на капитала на Дружеството беше набрана
сума в размер на 2 115 848 лева.
■ Размера на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането:
общите разходи на Емитента във връзка с Предлагането са в размер на 69 704 лева, в
които се включва и възнаграждението на водещия мениджър по Предлагането - ИП
„Карол" АД в размер на 52 904,25 лева. В допълнение, Емитентът очаква да направи
допълнителни разходи по регистрация на увеличението на капитала на Дружеството,
предмет на Предлагането, в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел към Агенция по вписванията, както и в „Централен депозитар" АД, и
за допускане на акциите от капитала на Дружеството до търговия на „Българска
фондова борса" АД в общ размер на 1 705 лева.

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Основната дейност на „Илевън Кепитъл“ през периода е свързана листването на Българска Фондова
Борса (БФБ), управление на портфейла с цел увеличаване на стойността на компаниите и
прехвърлянето на дяловите участия в дружествата с потенциал от “Илевън Фънд Кооператив“.
С Решение № 21 – Е от 9 януари 2020 г. Комисия за финансов надзор е потвърдила Проспекта за
първично публично предлагане на Дружеството. На 25 февруари 2020 г. Дружеството е публикувало
съобщение за начало на предлагането на новите акции със срок за подаване на заявки за записване на
акции между 4 и 17 март 2020 г. Към края на този срок са получени валидни заявки за записване на
общо 302,264 броя нови акции с обща номинална стойност от 302,264 лева – от тях членовете на СД
на Дружеството са записали общо 46,569 акции с обща номинална стойност от 46,569 лв., а
служители на „Илевън България“ ООД са записали общо 1,903 акции с обща номинална стойност от
1,903 лв. На 19 март 2020 г. СД е определил емисионната стойност за една нова акция на 7 лева, като
към 23 март 2020 г. по набирателната сметка на Дружеството в „УниКредит Булбанк“ АД е заплатена
емисионната стойност на всички заявени за записване нови акции от увеличението на капитала в общ
размер на 2,115,848 лева. На 31 март 2020 г. увеличението на капитала е вписано по партидата на
Дружеството в Търговски регистър.
Портфолиото на “Илевън Фънд Кооператив“ включва дялови участия в капитала на различни
търговски дружества в начален етап на развитие, придобити в периода 2012 г. – 2015 г. Дружествата,
които са включени в портфейла, са компании, чиято основна стопанска дейност е разработката и
предлагането на продукти и услуги с подчертано технологичен или иновативен характер. На 23
януари 2020 г. Дружеството е подписало предварително споразумение за отпускане на конвертируем
заем на „Контент Инсайтс Инк.“ в размер на 100 хиляди евро като към датата на отчета сумата все
още не е преведена. На 11 февруари 2020 г. Дружеството е придобило 612 дяла от капитала на „А4Е“
ООД за 176,024.70 лева – това е последния етап от сделка сключена през 2019 г., в резултат на която
общия дял притежаван от „Илевън Кепитъл“ става 11.41%. Също така, на 21 февруари 2020 г. „А4Е“
е изплатил заем в размер на 44,907.82 лева, предоставен през 2019 г. като част от същата транзакция.
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На 13 март 2020 г. Дружеството е получило 33,751.56 лева дивидент за 2019 г. от "Бизнесмап" ООД.
На 10 март 2020 г. Дружеството е подписало споразумение за отпускане на конвертируем заем на
“Дронамикс Глобал Лимитид” в размер на 50 хиляди евро като сумата е преведена на 11 март 2020 г.
На 25 март 2020 г. “Илевън Фънд Кооператив“ е подписало предварително споразумение с „Мелиса
Клаймът“ АД за преструктуриране на капитала на дружеството, в резултат на което общия
притежаван дял ще стане 7.20%.
С цел опростяване на корпоративната структура, през 2019 година е стартиран процес по
прехвърляне на дяловите участия от “Илевън Фънд Кооператив“. През периода СД на Дружеството е
взел решение за прехвърляне на „Адормо“ ООД , „Аппзио“ ООД, „Артери“ ООД, „Ветклауд Лтд.“,
„Голдън Медия“ ООД, „Дейта Крафт енд Меджик“ ООД, „Джим Релм Текнолоджи“ АД,
„ЕуроПАТЦ" ООД, „Карет.ио“ ООД, „КоКитчън“ ООД, „Маджин Апп Инк.“„Мадж.ио“ ООД,
„Майстер Плюс“ ООД, „Мелиса Клаймът“ АД, „Метрило“ ООД, „Новалоджи Инк.“, „Слоу Фууд
Къмпани“ ООД и „Янаду“ ООД. От тях през към датата на отчета са прехвърлени „Артери“ ООД,
„Дронамикс Глобал Лимитид“, „емБрейнТрейн“ ООД, „Карет.ио“ ООД, „Сенсика Текнолоджис“
ООД, „Стробъри Енерджи Лондон Лтд.“ и „Янаду“ ООД. Очаква се процеса на прехвърляне или
излизане от останалите дружества да приключи напълно до края на 2020 г.
През периода “Илевън Фънд Кооператив“ е изплатил по-голямата част от задължение към
холандските данъчни власти по ДДС казуса от предишните години чрез плащания за 190,187 евро от
22 януари 2020 г. и 73,381 евро от 19 март 2020 г. Заради принципни възражения по един от
мотивите на съда на втора инстанция “Илевън Фънд Кооператив“ разрешава на холандските адвокати
на дружеството да стартират на 16 януари 2020 г. обжалване във Върховния съд на Нидерландия за
тяхна сметка. С решение от 31 януари 2020 г. е стартиран процес на отделяне на въпросното
обжалване в ново дружество, в резултат на което “Илевън Фънд Кооператив“ няма да е страна по
този съдебен спор.
Извън гореспоменатите транзакции, няма други договори, които да са от съществено значение,
включително такива, които да са различни от сключваните в хода на обичайната дейност на
Дружеството. В допълнение, не са налице договори между Дружеството и членовете на СД или
свързани с тях лица извън обичайната му дейност или които съществено се отклоняват от пазарните
условия.

3. ВЛИЯНИЕ НА ВАЖНИТЕ СЪБИТИЯ, НАСТЪПИЛИ КЪМ 31.03.2020 ВЪРХУ
РЕЗУЛТАТИТЕ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
Към 31 март 2020 г. Дружеството притежава активи на обща стойност 11,604 хил. лв., от които
финансови активи отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата в размер на 9,215 хил.
лв. и парични средства в размер на 2,389 хил. лв. Към 31 март 2020 г. собственият капитал на
дружеството е в размер на 11,455 хил. лв.
„Илевън Кепитъл“ не регистрира продажби и реализира финансов резултат - печалба за периода в
размер на 873 хил. лв. За същият период нетното увеличение на парични средства е в размер на 1,340
хил. лв., а нетната печалба от промени в справедливата стойност на финансови активи, отчитани през
печалбата или загубата е на стойност 17 хил. лв.

Финансови показатели на дружеството към 31.03.2020 г.
Таблица 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ:
Коефициент на обща ликвидност
Коефициент на бърза ликвидност
Коефициент на абсолютна ликвидност
Коефициент на незабавна ликвидност

31.3.2020
16,03
16,03
16,03
16,03
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Показатели за ликвидност
18,00
16,00

16,03

14,00

16,03

16,03

16,03

12,00
10,00

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
ЛИКВИДНОСТ:
31.3.2020

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Коефициент Коефициент Коефициент Коефициент
на обща
на бърза на абсолютна на незабавна
ликвидност ликвидност ликвидност ликвидност

Таблица 2

31.3.2020

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

0,38
0,08
0,08

Рентабилност на Основния Капитал
Рентабилност на Собствения Капитал (ROE)
Рентабилност на Активите (ROA)

Показатели за рентабилност
0,40
0,35

0,38

0,30
0,25

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
РЕНТАБИЛНОСТ:
31.3.2020

0,20
0,15
0,10
0,05

0,08

0,08

Рентабилност на
Собствения
Капитал (ROE)

Рентабилност на
Активите (ROA)

0,00

Рентабилност на
Основния Капитал

Таблица 3

31.3.2020

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ:

0,01
0,01
76,88

Коефициент на задлъжнялост
Дълг / Активи
Коефициент на финансова автономност

Показатели за задлъжнялост
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

76,88

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ:
31.3.2020
0,01

0,01

Коефициент на
задлъжнялост

Дълг / Активи

Коефициент на
финансова
автономност

Таблица 4

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
EBITDA
EBIT

31.3.2020
-466
-466
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Финансови показатели
0
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-150
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-250
-300
-350
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EBITDA
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-400
-450
-500

4. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД
КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ФИНАНСОВ
ПЕРИОД
СИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ
Систематичните рискове са свързани с пазара и макросредата, в която Дружеството функционира,
поради което те не могат да бъдат управлявани и контролирани от мениджмънта на компанията.
Систематични рискове са: политическият риск, макроикономическият риск, инфлационният риск,
валутният риск, лихвеният риск, данъчният риск.
Таблица 5
Вид риск

Описание

ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Политическият риск е вероятността от смяна на Правителството, или от внезапна
промяна в неговата политика, от възникване на вътрешнополитически
сътресения и неблагоприятни промени в европейското и/или националното
законодателство, в резултат на което средата, в която оперират местните
стопански субекти да се промени негативно, a инвеститорите да понесат загуби.
Политическите рискове за България в международен план са свързани с поетите
ангажименти за осъществяване на сериозни структурни реформи в страната в
качеството й на равноправен член на ЕС, повишаване на социалната стабилност
ограничаване на неефективните разходи, от една страна, както и със силната
дестабилизация на страните от Близкия изток, зачестяващите заплахи от
терористични атентати в Европа, бежански вълни и нестабилност на ключови
страни в непосредствена близост до България.
Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни
промени и в частност тези, касаещи стопанския и инвестиционния климат в
страната.

ОБЩ
МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ
РИСК

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през март 2020 г.
общият показател на бизнес климата се понижава с 3.7 пункта в сравнение с
февруари, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността,
търговията на дребно и сектора на услугите.
Бизнес климат – общо

Източник: НСИ
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Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” през март 2020 г.
остава приблизително на равнището си от предходния месец. Анкетата
регистрира намаление на осигуреността на производството с поръчки, което е
съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията
през следващите три месеца. Основните фактори, затрудняващи предприятията,
продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на
работна сила, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното
им въздействие. Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите
очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три
месеца.
Съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” запазва
приблизително равнището си от февруари. Оценките на мениджърите относно
настоящото търсене на услуги са резервирани, като и очакванията им за
следващите три месеца се изместват към по-умерените мнения. Основните
пречки за бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната
икономическа среда. По отношение на продажните цени мениджърите
предвиждат известно увеличение, макар преобладаващите очаквания да са за
запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
Икономическата оценка на Управителния съвет на Европейската Централна
Банка към 12 март 2020 г. отчита, че растежът на реалния БВП на еврозоната
остана на верижна база потиснат – 0,1% през четвъртото тримесечие на 2019 г.
след 0,3% през предходното, в резултат на продължаващото отслабване на
сектора на преработващата промишленост и забавеното нарастване на
инвестициите. Постъпващите икономически данни и информацията от
наблюденията отбелязват динамика на растеж в еврозоната на ниски равнища, не
отразяваща все още напълно измененията, свързани с коронавируса, който
започна да се разпространява в континентална Европа в края на февруари,
оказвайки неблагоприятно влияние върху икономическата активност. В
перспектива след сътресенията, произтичащи от разпространението на
коронавируса, се очаква растежът в еврозоната да възвърне инерцията си в
средносрочен хоризонт, подкрепен от благоприятните условия за финансиране,
фискалната позиция на еврозоната и очакваното възстановяване на глобалната
активност.
Според макроикономическите прогнози на експертите на ЕЦБ реалният БВП се
очаква да нарасне годишно с 0,8% през 2020 г., с 1,3% през 2021 г. и с 1,4% през
2022 г. В сравнение с макроикономическата прогноза от декември 2019 г.
перспективите за растежа на реалния БВП са ревизирани надолу с 0,3 процентни
пункта за 2020 г. и с 0,1 процентни пункта за 2021 г. главно вследствие на
избухването на заразата с коронавируса, като неотдавнашното бързо
разпространение на вируса в еврозоната е само отчасти отразено. Рисковете
относно перспективата за растеж в еврозоната клонят видимо към неговото
понижаване. С разпространението на коронавируса се добавя нов и значителен
източник на риск за понижение на перспективата за растежа към рисковете,
свързани с геополитически фактори, нарастващ протекционизъм и уязвимост на
нововъзникналите пазари.
ЛИХВЕН РИСК

Лихвеният риск е свързан с възможни, евентуални, негативни промени в
лихвените нива, установени от финансовите институции на Република България.
На своето заседание по въпросите на паричната политика на 12 март 2020 г.
Управителният съвет на ЕЦБ, въз основа на оценката на перспективите за
развитието на икономиката и инфлацията в еврозоната и вземайки предвид
последните макроикономически прогнози на експертите на Евросистемата, взе
решение да запази без промяна основните лихвени проценти на ЕЦБ. Предвижда
се те да останат на текущите или на по-ниски равнища до момента, в който
перспективата за инфлацията стабилно се доближава през прогнозния хоризонт
до равнище близо до, но под 2% и това доближаване намери съответното
отражение в динамиката на базисната инфлация.
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„Илевън Кепитъл” не договаря финансови инструменти с плаващи лихвени
проценти, поради което не е изложен съществено на риска от промяна на
лихвените нива. Договорените конвертируеми заеми са с фиксиран лихвен
процент, а търговските и други вземания и задължения са безлихвени.
ИНФЛАЦИОНЕН РИСК

Инфлационният риск представлява всеобщо повишаване на цените, при което
парите се обезценяват и съществува вероятност от понасяне на загуба от
домакинствата и фирмите.
По данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2020 г. спрямо
декември 2019 г. е 100.9%, т.е. месечната инфлация е 0.9%. Годишната инфлация
за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г. е 4.2%. Средногодишната инфлация за
периода февруари 2019 - януари 2020 г. спрямо периода февруари 2018 - януари
2019 г. е 3.2%. По данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските
цени за януари 2020 г. спрямо декември 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната
инфлация е 0.5%. Годишната инфлация за януари 2020 г. спрямо януари 2019 г. е
3.4%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2019 - януари 2020 г.
спрямо периода февруари 2018 - януари 2019 г. е 2.5%.
Индексът на потребителските цени за февруари 2020 г. спрямо януари 2020 г. е
100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Инфлацията от началото на годината
(февруари 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 1.0%, а годишната инфлация за
февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. е 3.7%. Средногодишната инфлация за
периода март 2019 - февруари 2020 г. спрямо периода март 2018 - февруари 2019
г. е 3.2%. Хармонизираният индекс на потребителските цени за февруари 2020 г.
спрямо януари 2020 г. е 100.0%, т.е. месечната инфлация е 0.0%. Инфлацията от
началото на годината (февруари 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 0.5%, а
годишната инфлация за февруари 2020 г. спрямо февруари 2019 г. е 3.1%.
Средногодишната инфлация за периода март 2019 - февруари 2020 г. спрямо
периода март 2018 - февруари 2019 г. е 2.6%.
Индексът на потребителските цени за март 2020 г. спрямо февруари 2020 г. е
99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Инфлацията от началото на
годината (март 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 0.4%, а годишната инфлация за
март 2020 г. спрямо март 2019 г. е 3.0%. Средногодишната инфлация за периода
април 2019 - март 2020 г. спрямо периода април 2018 - март 2019 г. е 3.2%.
Хармонизираният индекс на потребителските цени за март 2020 г. спрямо
февруари 2020 г. е 99.5%, т.е. месечната инфлация е минус 0.5%. Инфлацията от
началото на годината (март 2020 г. спрямо декември 2019 г.) е 0.0%, а годишната
инфлация за март 2020 г. спрямо март 2019 г. е 2.4%. Средногодишната
инфлация за периода април 2019 - март 2020 г. спрямо периода април 2018 - март
2019 г. е 2.6%.
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ВАЛУТЕН РИСК

Експозицията към валутния риск представлява зависимостта и ефектите от
изменението на валутните курсове. Систематичният валутен риск е вероятността
от евентуална промяна на валутния режим на страната (валутен борд), което би
довело или до обезценяване на лева или до поскъпване на лева спрямо
чуждестранните валути.
Валутният риск ще има влияния върху компании, имащи пазарни дялове,
плащанията на които се извършват във валута, различна от лева и еврото. Тъй
като съгласно действащото законодателство в страната българският лев е
фиксиран към еврото в съотношение EUR 1 = BGN 1.95583, а Българската
народна банка е длъжна да подържа ниво на българските левове в обръщение,
равно на валутните резерви на банката, рискът от обезценяване на лева спрямо
европейската валута е минимален и се състои във евентуално предсрочно
премахване на валутния борд в страната. На този етап това изглежда малко
вероятно, тъй като очакванията са валутният борд да бъде отменен при
приемането на еврото в България за официална платежна единица. Теоретично,
валутният риск би могъл да се повиши, когато България се присъедини към
втория етап на Европейския Валутен Механизъм (ЕRМ II). Това е режим, в който
страната трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/-15%
спрямо централен паритет. На практика, всички държави, които понастоящем са
в този механизъм (Дания, Естония, Кипър, Литва, Латвия, Малта), са свидетели
на колебания, които са съществено по-малки от позволените ±15%. Очаква се
България да влезе във валутно-курсовия механизъм ERM II, известен като
“чакалнята за еврозоната”. Заедно с това страната ни трябва да влезе в тясно
сътрудничество с единния банков надзор. За да се присъедини към ERM II,
България трябва да изпълни всички критерии от договора от Маастрихт, които
поставят ограничения на дълга и дефицита на всяка от държавите. Също така има
критерий, свързан с инфлацията.
Фиксираният курс на лева към еврото не елиминира за българската валута риска
от неблагоприятни движения на курса на еврото спрямо другите основни валути
(щатски долар, британски паунд, швейцарски франк) на международните
финансови пазари, но към настоящия момент дружеството не счита, че такъв
риск би бил съществен по отношение на дейността му. Дружеството може да
бъдат засегнато от валутния риск в зависимост от вида на валутата на паричните
постъпления и от вида на валутата на потенциалните заеми на дружеството.
Брутният външен дълг към даден момент отразява размерът на текущите и
безусловни задължения, изискващи плащане(ия) на главница и/или лихва от
дебитора в даден бъдещ момент, които се дължат на нерезиденти от резидентите
на дадена икономика. Високият брутен външен дълг е предпоставка за
потенциални проблеми с изплащането на задълженията, особено когато
съществува значителен валутен риск. По данни на БНБ от 28.04.2020 г. в края на
февруари 2020 г. е 33 826.7 млн. евро (52% от БВП2 ), което е с 244.6 млн. евро
(0.7%) по-малко в сравнение с края на 2019 г. (34 071.3 млн. евро, 56.2% от БВП).
Дългът намалява със 191.5 млн. евро (0.6%) спрямо февруари 2019 г. (34 018.1
млн. евро, 56.1% от БВП). В края на февруари 2020 г. дългосрочните задължения
са 25 674.8 млн. евро (75.9% от брутния дълг, 39.5% от БВП), като нарастват с
27.8 млн. евро (0.1%) спрямо края на 2019 г. (25 647 млн. евро, 75.3% от дълга,
42.3% от БВП). Дългосрочният дълг се понижава с 210.9 млн. евро (0.8%) спрямо
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февруари 2019 г. (25 885.7 млн. евро, 42.7% от БВП). Краткосрочните
задължения възлизат на 8151.8 млн. евро (24.1% от брутния дълг, 12.5% от БВП)
и намаляват с 272.4 млн. евро (3.2%) спрямо края на 2019 г. (8424.3 млн. евро,
24.7% от дълга, 13.9% от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства с 19.4
млн. евро (0.2%) спрямо февруари 2019 г. (8132.4 млн. евро, 13.4% от БВП.
Експозицията на „Илевън Кепитъл” по отношение на риска от промяна във
валутните курсове е минимална, тъй като сделките му са деноминирани в евро и
български лева, които в момента са фиксирани в съотношение 1.95583 лева за 1
евро.
ДАНЪЧЕН РИСК

От определящо значение за финансовия резултат на компаниите е запазването на
текущия данъчен режим. Няма гаранция, че данъчното законодателство, което е
от пряко значение за дейността на Дружеството, няма да бъде изменено в посока,
която да доведе до значителни непредвидени разходи и съответно да се отрази
неблагоприятно на неговата печалба. Системата на данъчно облагане в България
все още се развива, в резултат на което може да възникне противоречива данъчна
практика.

НЕСИСТЕМАТИЧНИ РИСКОВЕ
Специфичните рискове намират проявление и са свързани с конкретната сфера на дейност на
„Илевън Кепитъл”, а именно: бизнес и инвестиционни дейности, свързани с придобиване, управление
и разпореждане с дялови инвестиции в български и чуждестранни юридически лица, посредническа и
консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, както и всички дейности,
незабранени от закона, а за тези с разрешителен, лицензионен или регистрационен режим - след
снабдяване със съответното разрешение или лиценз и/или след осъществяване на необходимата
регистрация.
Дружеството, изпълнявайки инвестиционните си проекти, ще бъде изложено на следните рискове:
1. Рискове, свързани с дейността
Дружеството не развива собствена стопанска дейност, поради което приходите му са зависими от
стойността на участията в дружествата от Портфейла.
„Илевън Кепитъл” притежава миноритарно участие в дружествата от портфейла, което ограничава
възможността му да оказва пряко влияние върху бизнес процесите, решенията и стратегиите за
развитие на отделните компании и което може да не му позволи да защити своите интереси от
нежелани промени в тяхната структура или стопанска дейност.
Дяловите участия, включени в портфейла, не се търгуват на организиран пазар и тяхната стойност
може да бъде трудно оценена, вкл. в тази връзка, доколкото Дружеството е учредено за определен
срок, с наближаването на края на срока му може да се окаже необходимо да продаде част или всички
от тях под справедливата им цена или при други неблагоприятни условия.
Участието на „Илевън Кепитъл” в дружества от портфейла може да бъде разводнено, ако не
разполага с необходимите средства, за да участва в последващи увеличения на техния капитал.
Дружеството разчита на мениджърския си екип за успешно изпълнение на своята бизнес стратегия и
загубата на този екип може да има значителен негативен ефект за неговото финансово състояние и
развитие, който да доведе до съществена загуба на икономическа стойност.
2. Рискове, свързани с портфейла
Портфейлът на „Илевън Кепитъл” е съставен от стартиращи компании, които тепърва трябва да
изградят устойчив бизнес модел и оперативна структура, вкл. съществува риск техният бизнес модел
да не се докаже и те да прекратят своята дейност.
Част от дружествата от портфейла развиват дейност в регулирани сектори на икономиката, поради
което могат да имат завишени разходи за съответствие при промяна в текущата регулаторна среда.
Дружествата от портфейла оперират в динамични сектори на икономиката, белязани от силна
конкуренция, вкл. в ИТ сектора, който се характеризира с бързи технологични промени, което може
да доведе до забавяне или дори до невъзможност за тяхното бъдещо развитие, в случай че се появят
радикално нови технологии или дружествата от портфейла се изправят пред други оперативни и
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технически предизвикателства, които да не им позволят да разработят в бъдеще своите продукти и
технологии с необходимата бързина, така че да бъдат конкурентноспособни на останалите дружества
в техния сектор.
Миналото представяне на дружествата от портфейла не е определящ индикатор за бъдещото им
развитие и за резултатите от тяхната дейност, тъй като отразява единствено отминали периоди, без да
взема предвид бъдещите планове и стратегии на съответните дружества и общите пазарни и
конюнктурни развития на пазарите, на които те оперират, вкл. системните и макроикономически
рискове, на които е изложена тяхната дейност.
3. Рискове, свързан с COVID 19
Избухването на епидемията от коронавирус се превърна в една от основните заплахи за световната
икономика и финансовите пазари през 2020 г. Кризата започна през декември 2019 г. в Китай, но се
разпространи бързо и към момента засяга целия сват. В резултат в много държавите (вкл. и в
България) беше обявено извънредно положение водещо до сериозни ограничения в придвижването на
гражданите и дейността на бизнеса.
Някои от основните очаквани последици от тази криза са понижаване на икономическия растеж и
навлизане в рецесия през 2020 г., нарушени вериги на доставките на стоки и услуги, съществено
свиване на някои сектори като производство, транспортни услуги и туризъм, понижаване на цените
на петрола, повишена волатилност на фондовите пазари и т.н.
Европейската комисия определя пандемията от коронавирус като голямо сътресение за европейската
и световната икономика. Държавите от ЕС вече приеха или са в процес на приемане на бюджетни
мерки в областта на ликвидността и политиката с цел повишаване на капацитета на здравните си
системи и оказване на помощ на онези граждани и сектори, които са особено засегнати. Комисията
прие широкомащабни икономически мерки в отговор на пандемията, използва максимално
гъвкавостта на фискалните правила на ЕС, преразгледа правилата за държавната помощ и създаде
Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса с бюджет от 37 млрд. евро, за да се осигурят
ликвидни средства на малки предприятия и на сектора на здравеопазването. Освен това на 2 април
2020 г. Комисията предложи широкообхватни мерки за мобилизиране на всички ресурси в бюджета
на ЕС в защита на човешкия живот и препитанието на хората. Комисията стартира нова инициатива,
наречена Смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE), която
допринася за запазване на работните места и подкрепа на семействата. Тя също така предложи
всички налични средства по структурните фондове да бъдат пренасочени за действия във връзка с
короновируса.
Към датата на одобрение на отчета все още не е възможно да се предвидят финансовите последствия
за „Илевън Кепитъл“ и портфолио компаниите от тази криза.
4. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през отчетния период
През отчетния период дружеството няма получени заеми от свързани лица.

01.06.2020 г.
гр. София

За „Илевън Кепитъл” АД:

................................
Даниел Томов
/Изпълнителен директор/
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