“П Ъ Л Д И Н Х О Л Д И Н Г” А Д
ГР. П Л О В Д И В

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА 2014 г.

ДАННИ ЗА ЕМИТЕНТА

1. Наименование, седалище и адрес на управление
Наименование:
“ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД
Седалище: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 176
телефон: 032/ 953271
електронна поща: mailto:puldinad@yahoo.com

2. Дата на учредяване
"ПЪЛДИН ХОЛДИНГ” АД е учреден 25 септември 1996 г. на Учредително
събрание, проведено в гр. Пловдив. С решение 167 ПФ/23.10.1996 г. на КЦКФБ беше
дадено разрешение на дружеството да извършва дейност като приватизационен
фонд.

3. Номер и партида на вписването в търговския регистър
Решение № 9783/30.10.1996 г. на Пловдивски окръжен съд, регистър: № 1, том 15,
страница 164, партида 82 по ф.д. № 4968/1996 г.
БУЛСТАТ: № 115237248

4. Предмет на дейност
Дружеството има за предмет на дейност придобиване, управление, оценка и
продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване,
управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти,
отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото
дружество участва; управление на парични средства на дъшерните дружества
съгласно разпоредбите на Търговския закон; собствена производствена и търговска
дейност.

I.

Дъщерни дружества

Холдингът има дялово участие в следните дружества:
 “Металопак” АД, гр. Карнобат: 51,30%;
 “ЗАЕ” АД: 50,74%;
“Подемстроймаш”АД, гр.Пазарджик: 68,36%;

1. „МЕТАЛОПАК” АД – 51,30%
Седалище: гр.Карнобат, Индустриална зона
Размер на основния капитал: 80 638 бр.
Дял на „Пълдин Холдинг” АД, гр.Пловдив: 51,30%
Предмет на дейност: производство на метални изделия - варели, туби, тенекии,
кофи за вода и кофи за смет. Изделието “Варели” се произвежда от два вида
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ламарина: черна и поцинкована и се използва за транспорт и съхранение на различни
видове течни продукти. Изделието “Туби метални” се произвежда в три
разновидности – 5, 10 и 20 литра, предназначени за транспорт и съхранение на
горива. Тенекии за сирене – за задоволяване потребностите на млечната промишленост. Кофите за смет са предназначени за събиране на битови отпадъци. Кофите за
вода се произвеждат в две разновидности 9 и 12 литра от поцинкована ламарина.
 основни пазари – произвежданите изделия задоволяват потребностите вътре в
страната. Част от тях се изнасят като опаковка на продукт. Директен износ се прави
чрез фирма износител за Англия.
 основни клиенти – „АЕЦ Козлодуй”, ЕТ „Зиела” – Айтос, ПРП „Метал агро”
Сливен, ЕТ „Метал” гр.Стара Загора.
 основни доставчици – „Дар – 1” София, ПРП „Металагро” – Сливен, „Зиела” Айтос.
 обемът на нетните приходи отпродажби към 31.12.2014г. е 185хил. лв.
 обемът на активите е 525 хил. лв., от тях:
дълготрайни материални активи
348хил. лв.
активи по отсрочени данъци
0 хил. лв.
дълготрайни нематериални активи
0 хил. лв.
материални запаси
86 хил. лв.
краткосрочни вземания
3 хил. лв.
парични средства
88 хил. лв.
разходи за бъдещи периоди
0 хил. лв.
 Номер и партида на вписване в Търговския регистър: 5947/1991 г., том І, страница
180 при Бургаски окръжен съд
 БУЛСТАТ: 812117026
 Вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание не „ПЪЛДИН
ХОЛДИНГ” АД: 20 684 поименни акции с номинал 2 лв. всяка акция

2. “ЗАЕ” АД – 50.74%
Седалище: гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе” № 176
Размер на основния капитал: 181 222 лв.
Дял на „Пълдин Холдинг” АД, гр.Пловдив: 52,21%
общо приходите от продажби към 31.12.2014г. са 1311 хил. лева, в т.ч.:
приходи от продажба на продукция
0 хил.лв.
приходи от продажба на ДМА
0 хил.лв.,
други
1311 хил.лв.,
 обемът на активите към 31.12.2014г. е 575хил.лв., от тях:
дълготрайни материални активи
68 хил.лв.
дългосрочни вземания
14 хил. лв.
материални запаси
0 хил. лв.
краткосрочни вземания
337 хил. лв.
парични средства
156 хил.лв.





Номер и партида на вписване в Търговския регистър: Решение по фирмено дело
725/07.12.1995 година на Пловдивски окръжен съд, том 1, страница 110, партиден
номер 29, регистър 2
 БУЛСТАТ 115007029
 Вид, клас, брой и ном.стойност на акциите, притежание на „Пълдин Холдинг” АД:
94 615 акции с номинал 1,00 лв. всяка акция
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3. “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД Пазарджик – 68.36%
Седалище: гр.ПЛОВДИВ, ул.”Брезовско шосе” № 176
размер на основния капитал: 64 893 лв.
дял на “Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив: 68.36%
предмет на дейност: хотелиерство,ресторантьорство,туристически услуги,сделки с
недвижими имоти,наеми, и др.
 основни клиенти
 “Балканско ехо” ЕООД, с. Кръвеник:
 обемът на продажбите за периода 31.12.2014г. е 1238 хил. лева.
 обемът на активите е 4088 хил.лв., от тях:
дълготрайни материални активи
3652 хил. лв.
дългосрочни търговски вземания
100 хил. лв.
дългосрочни финансови активи
9 хил. лв.
дългосрочни разходи за бъдещи периоди
1 хил. лв.
материални запаси
32 хил. лв.
краткосрочни вземания
230 хил. лв.
краткосрочни финансови активи
0 хил. лв.
парични средства
60 хил. лв.
краткосрочни разходи за бъдещи периоди
3 хил. лв.
 Номер и партида на вписване Търговския регистър: Решение по фирмено дело №
4224/1991 г. на Пазарджишки окръжен съд, том І, страница 52, раздел І
 БУЛСТАТ: 822106213
 Вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на „Пълдин
Холдинг” АД: 44 358 акции с номинал 1 лв. за всяка акция.





Основната дейност на “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив е управление на
дружествата, в които Холдингът има дялово участие. Поради това дружеството
осъществява своята дейност изключително на територията на страната.

II.

Вземания и задължения на емитента

Към 31.12.2014г. консолидираните вземанията на “Пълдин холдинг” АД, гр.
Пловдив са в размер на 684хил. лв.
В края на периода консолидираните задълженията възлизат на 2060хил.лв

III. Обем, структура и динамика на активите
Общата стойност на активите на “Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив към
31.12.2014г. възлиза на 6570хил.лв
Структурата на активите от консолидирания баланс към 31.12.2014г. е следната:
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към
31.12.2014г.
Актив
Нетекущи активи
Имоти, машини,
съоръжения
Нематериални
Търговска репутация
Финансови активи
Търговски вземания
Разходи за бъдещи периоди
Активи по отсрочени
данъци
Текущи активи
Материални запаси
Търговски и др. вземания
Финансови активи
Парични средства
Разходи за бъдещи периоди

към
31.12.2013г.

100,00%
63,03%

100,00%
61,32%

52,35%

51,43%

0,00%
3,63%
6,40%
0,33%
0,00%

0,00%
3,47%
6,10%
0,00%
0,00%

0,31%

0,30%

36,97%
1,54%
13,14%
0,26%
3,39%
18,64%

38,68%
1,56%
16,24%
0,24%
2,89%
17,75%
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