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КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, КОИТО СА ЗАЛОЖЕНИ В НАЦИОНАЛНИЯТ КОДЕКС ЗА
КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД
„Пълдин Холдинг” АД е акционерно дружество със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176.
Общият капитал на „Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив към 31.12.2015 год. е
811 764 лв. Той е разделен на 270 588 бр. поименни акции, всяка с номинална стойност
3 лв.
„Пълдин Холдинг” АД има за предмет на дейност: придобиване, управление,
оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване,
управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на
патенти; отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружества, в които
холдинговото дружество участва; приемане на депозити от дъщерните дружества;
управление на паричните средства на дъщерните дружества съгласно разпоредбите на
Търговския закон; собствена производствена и търговска дейност.
През изминалата 2015 г. “Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив бе действащо
предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2016 г. ще остане такова.
“Пълдин Холдинг” АД не осъществява научноизследователска и развойна
дейност.
След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са
настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.
2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД
Управлението на „Пълдин Холдинг” АД гр. Пловдив се осъществява по реда на
Търговския закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на
тази за акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се
представлява от съвет на директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като
физическо лице представител на “Джи Си Джи” ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176, ЕИК 115777187, което по реда на
чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на
дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в “Пълдин
холдинг” АД и Георги Иванов Трифонов, като физическо лице представител на “Джи
Ай Джи” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе”
№ 176, ЕИК 115777162, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява
задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и
Изпълнителен директор в “Пълдин холдинг” АД.
Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр.
Пловдив.
3. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД
За периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. дружеството е реализирало приходи в
размер на 452 хил. лева и акумулирало разходи за дейността в размер на 452 хил.
лева, от които разходи за оперативна дейност в размер на 190 хил. лева.
Финансовият резултат на дружеството към 31.12.2015 г. е загуба в размер на 0
хил. лева.
Показател
2015 (хил. лв.)
2014 (хил. лв.)
Приходи от дейността
452
363
Нетна печалба / загуба
0
636
Сума на активите
2467
3979
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Собствен капитал
Брой акции
Текущи активи
Текущи пасиви

812
270 588
1848
117

812
270 588
2845
1890

4. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД
4.1. Структура на приходите и разходите
Приходи
Наименование
Отчет към
Дял в %
Отчет към
Дял в %
31.12.2015 г.
31.12.2014 г. в
В ХИЛ.ЛВ.
ХИЛ.ЛВ.
Нетни прих. от продажби
111
25
233
64
Приходи от лихви и др.
341
75
130
34
финансови приходи
Приходи общо
452
100
363
100
Разходи и резултат
Наименование
Отчет към
Дял в
Отчет към
Дял в
31.12.2015 г.
%
31.12.2014 г. в
%
В ХИЛ.ЛВ.
ХИЛ.ЛВ.
Разходи за дейността общо
191
100
999
100
В т.ч: разходи за външни услуги
65
34
66
6
лихви
0
17
2
Финансов резултат преди
261
57
0
данъци
Финансов резултат след
261
0
данъци
През финансовата 2015 г. нетните приходи от продажби на „Пълдин Холдинг” АД
са 111 хил. лв.
Приходите от дейността на „Пълдин Холдинг” за 2015 г. са 452 хил. лв. и се
разпределят по следния начин:
 Приходи от продажба на услуги – 96 хил. лв.
 Други приходи – 15 хил. лв.
 Приходи от лихви – 112 хил. лв.
 Други Приходи – 229 хил. лв.
През 2015година:
І. На 20.04.2015 г. от страна на „Пълдин холдинг” АД е извършена продажба на 45
700 /четиридесет и пет хиляди и седемстотин/ броя акции от капитала на „Завод за
шлифовъчни машини” АД, ЕИК 825400825, със седалище и адрес на управление гр.
Асеновград, ул. „Козановска" № 13. В следствие на извършената сделка „Завод за
асинхронни електродвигатели” АД притежава 45 700 акции с право на глас или 23,45 %
в капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД и по този начин участието на
„Пълдин холдинг” АД в капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД се намалява от
38,74 % на 15,25 % от гласовете в общото събрание.
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Купувачът е дъщерно дружество на „Пълдин Холдинг” АД. Съгласно чл.114, ал.1, т.7
от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват публично дружество не могат да
извършват сделки, в резултат на които дружеството прехвърля, предоставя за ползване
или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто
от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния
изготвен счетоводен баланс на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени
за това от общото събрание на публичното дружество. В тази връзка е налице
преценка, сделката е от компетенциите на Съвета на директорите, тъй като
прехвърляните активи, предмет на настоящата сделка на дъщерно дружество
не надвишават десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно
последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното
дружество.
Стойност на сделката:
1) Продажна стойност на акциите, предмет на сделката - 2 лв. (два лева) на брой
акция или обща сума в размер на 91 400 лв. (деветдесет и едно хиляди и четиристотин
лева).
2) Стойност на акциите предмет на сделката, съгласно последния одитиран
баланс към 31.12.2014 г – 6,83 лв. (шест лева и 0,83 стотинки) на брой акция.
3) Обща стойност на активите на „Пълдин Холдинг” АД съгласно последния
одитиран баланс към 31.12.2014 г., който е и последния изготвен – 3 979 000 лева, като
прагът от 10% от тази стойност представлява 397 000 лева.
Във връзка с гореизложеното може да се направи извода, че сделката не
попада при условията на чл. 114 от ЗППЦК и е в компетентността на Съвета на
директорите на „Пълдин Холдинг” АД.
ІІ. На 19.05.2015 г. от страна на „Пълдин холдинг” АД е извършена продажба на 29
666 /двадесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и шест/ броя акции от капитала на
„Завод за шлифовъчни машини” АД, ЕИК 825400825, със седалище и адрес на
управление гр. Асеновград, ул. „Козановска" № 13. В следствие на извършената сделка
”А и М ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ж.к. Изток,
бл.4, вх. Б, ет.2, ап.12, ЕИК: 203335027 притежава 29 666 броя акции с право на глас или
15,25 % в капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД и по този начин участието на
„Пълдин холдинг” АД в капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД се намалява от
15,25 % на 0 % от гласовете в общото събрание.
Съгласно чл.114, ал.1, т.7 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват
публично дружество не могат да извършват сделки, в резултат на които дружеството
прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество
активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно
последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното
дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното
дружество. В тази връзка е налице преценка, сделката е от компетенциите на
Съвета на директорите, тъй като прехвърляните активи, предмет на
настоящата сделка на дъщерно дружество не надвишават десет на сто от пониската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния
изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.
Стойност на сделката:

4

1) Продажна стойност на акциите, предмет на сделката - 2 лв. (два лева) на брой
акция или обща сума в размер на 91 400 лв. (деветдесет и едно хиляди и четиристотин
лева).
2) Стойност на акциите предмет на сделката, съгласно последния одитиран
баланс към 31.12.2014 г – 6,83 лв. (шест лева и 0,83 стотинки) на брой акция.
3) Обща стойност на активите на „Пълдин Холдинг” АД съгласно последния
одитиран баланс към 31.12.2014 г., който е и последния изготвен – 3 979 000 лева, като
прагът от 10% от тази стойност представлява 397 000 лева.
Във връзка с гореизложеното може да се направи извода, че сделката не
попада при условията на чл. 114 от ЗППЦК и е в компетентността на Съвета на
директорите на „Пълдин Холдинг” АД.
През 2015 г. не са извършвани сделки, при които дружеството придобива,
прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение, под каквато и
да е форма дълготрайни активи на обща стойност над една трета от по-ниската
стойност на активите, съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството
или 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс на
дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица.
През 2015 г. “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив не е сключвало сделки, при които
възникват задължения за дружеството (или вземания на дружеството) надхвърлящи
една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран
счетоводен баланс на дружеството или 2% от по-ниската стойност на активите,
съгласно последния одитиран баланс на дружеството, когато в сделките участват
заинтересовани лица.
При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се
наблюдават отклонения от пазарните цени.
През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството
характер, имащи съществено влияние върху дейността му.
През 2015 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.
Към края на 2015 година дружеството няма съществени ангажименти за
извършване на капиталови разходи.
Дружеството няма научни изследвания и разработки.
През изминалата финансова година в качеството си на заемодател„Пълдин
Холдинг” АД е сключило следните договори за заем:
 На 12.02.2015 г. с „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 15 000 лв., срок на
погасяване: 12.02.2017, годишна лихва: 7 %.
 На 28.01.2015 г. с „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД за сумата от 150 000 лв., срок на
погасяване: 05.01.2019, годишна лихва: 7 %.
 На 28.12.2015 г. с „БиЕй Ай Кънстракшън” ЕООД за сумата от 200 лв., срок на
погасяване: 28.12.2017, годишна лихва: 7 %.
книжа.

През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени

През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за
обслужване на задълженията на Дружеството.
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През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на
управление на емитента.
Към 31.12.2015 година дружеството няма информация за договорености, в
резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания
относителен дял акции на настоящи акционери.
4.2. Структура и динамика на активите
АКТИВИ
Към 31.12.2015 г. Към 31. 12.2014 г.
хил.лв.
%
хил.лв.
%
І.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:
2066
83
3152
79
Финансови активи
619
25
1134
28
ІІ.ТЕКУЩИ АКИВИ в.т.ч.
401
16
827
21
Търговски и други вземания
375
15
499
12
ОБЩО АКТИВИ
2467
100
3979
100
В нетекущите активи основен дял от 30 % заемат дялове и участия в размер на
619х.лв.

5. Група „Пълдин холдинг“ АД.
В края на 2015 г. “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив има следните значими
съучастия:

1) “МЕТАЛОПАК” АД – 51,30 %
- седалище: гр. Карнобат, Индустриална зона
предмет на дейност: производство на метални конструкции, метални изделия
- отрасъл “Машиностроителна и металообработваща промишленост”
- процент на участие – 51,30 %
- номер и партида на вписване в търг. регистър: 5947/01.04.1996, том I страница
80 при Бургаски окръжен съд
- ЕИК: 812117026
- размер на капитала: 80 638 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на
“ПълдинХолдинг”АД: 20 684 поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция.
I. Развитие, резултати от дейността и състояние на дружеството през 2015 година.
1.
Обща информация. Предмет и сфери на дейност.
"Металопак" АД - Карнобат е частна акционерна собственост и произвежда
поцинковани съдове, метален амбалаж и опаковки и студенопресови изделия. Конкретната
номенклатура включва:
Варели 200 л. черни и поцинковани по БДС 79-84 Кофи за битови отпадъци "МЕВА "
110 л. по БДС 2587-88 Според националната класификация на икономическите дейности
/НКИД/ "Металопак"АД-гр.Карнобат е с шифър 2591 -Производство на варели и подобни
съдове от стомана.
"Металопак " АД е тясно специализирано в производството на метални опаковки.
Машините и инструменталната екипировка чрез които се осъществява производството не
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позволява да се произвеждат други видове изделия. Възможно е да се извърши
пренастройване на една част от производството за да се получат подобни изделия.
Предприятието е оборудвано със специализирани машини, съоръжения и
инструментална екипировка за производството на следните видове изделия - варели, туби,
кофи за вода и кофи за смет. Мощността за производството на всяко едно изделие е
достатъчна за покриване на потребностите. Нещо повече — поради намалялото
потребителско търсене и свиване на пазара поради различни икономически обстоятелства,
тези мощности не се използват пълноценно. Това налага да бъде увеличено
производството на отделните изделия в определен момент.
Изделието "Варели " се произвежда от два вида ламарина черна и поцинкована,
което определя и двата вида използвани за различни цели. Вместимостта е 200 литра.
Използват се за транспорт и съхранение на различни видове течни продукти.
"Кофи за смет " - това изделие е предназначено за събиране на битови отпадъци и
изхвърлянето им със специализирани автомобили при хигиенизиране на селищата.
Кофите са с обем 110 литра и са изработени от поцинкована ламарина.
2.
Резултати от дейността и финансово състояние:
През 2015г. произведената продукция от дружеството е на стойност 88х.лв. при 101
х.лв. през 2014г.
По основни натури изпълнението на производството е следното:
№ Вид на продукцията, стоките Мярка* Бизнес
Отчет
по и услугите (в натура)
програма
година
ред
2015 година
1

2

3

4

1

Варели

бр.

120

2

Кофи за смет

бр.

10000

2015

5

7497
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ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА И РАЗХОДИТЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ
НА СЛЕДНАТА СПРАВКА ПО ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ДРУЖЕСТВОТО В СРАВНЕНИЕ С ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.
Показатели

Отчет
2014

Бизнес
план
2015

Отчет
2015

%

%

I. Приходи от дейността общо

185

200

208

Към
2014г.
-12.43

А/приходи от продажби нетен
размер
-продукция
- други
Б/приходи от финансирания
II. Разходи за дейността - общо

185

200

208

-12.43

4.00

138
47

176
24

168
5

21.74
-89.36

-4.55
-79.17

221

195

225

1.81

15.38

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Заплати и др.възнаграждения
Социални осигуровки
Амортизации
Други разходи

60
19
102
14
6
19

60
5
93
30
10
-3

71
21
105
15
6

18.33
10.53
2.94
7.14
0
-84.21

18.33
320.00
12.90
-50.00
-40.00
-200.00

III. Печалба от основна дейност

-36

5

-17

-52.78

-440.00

IV. Извънредни приходи
V. Общо приходи

0
185

0
200

0
208

0

VI. Извънредни разходи
VII. Общо разходи

1
221

0
195

0
225

VIII. Счетоводна печалба
IX. Данъци - общо
X. Балансова печалба

-36

5

-17

-52. 78

-440.00

-36

5

-17

-52.78

-440.00

XI. Средносписъчен състав
XII. ФРЗ
XIII. Средна работна заплата

11
102
461

11
93
460

11
105
486

0
2.94
5.42

0
12.90
5.65

26.59
0
1.81

към б. плана
4.00

0
-10.19
0
15.38

Рискови фактори, специфични за дружеството и за сектора, в който
той развива дейност.

3.

3.1. Финансов риск

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни
финансови рискове, най-важните от които са: ценови риск. кредитен риск и ликвиден риск.
Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на
резултатите от определени области на финансовите пазари за минимизиране на
потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите
резултати.
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Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта
на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите,
предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на
свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден
риск.
По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството
при осъществяване на търговските му операции, както и възприетият подход
приуправлението на тези рискове.
3.2. Ценови риск
Дружеството е изложено на риск от негативни промени в цените на основните
материали.
За да управлява ценовия риск, дружеството текущо следи състоянието и
динамиката на пазара за ефективно планиране на доставките и оптимизиране
количествата на материалните си запаси.
3.3. Кредитен риск
При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск,
който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни
изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.
Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични
средства и вземания от клиенти.
Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са в "УниКредит
Булбанк" АД, която е с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска
относно паричните средства и паричните еквиваленти.
Събираемостта и концентрацията на вземанията се следи текущо, съгласно
установената политика на дружеството. За целта ежедневно се прави преглед от
финансово-счетоводния отдел на откритите позиции по клиенти, както и получените
постъпления, като се извършва анализ на неплатените суми и състоянието на клиентите.
За да контролира риска дружеството следи за незабавно плащане на нововъзникналите
задължения, а натрупаните стари задължения се погасяват по индивидуални
споразумения с длъжниците.
3.4. Ликвиден риск
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в
състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.
То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която
постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за
финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно
собствени оборотни средства.
Дружеството управлява ликвидността на активите и пасивите си чрез задълбочен
анализ на структурата и динамиката им и прогнозиране на бъдещите входящи и изходящи
парични потоци.
ІІ. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния
финансов отчет.
Не са настъпили събития след датата на баланса, които биха изисквали корекция в
годишния финансов отчет за 2015 г. или в приложенията към него.
ІІІ. Предвиждано развитие на дружеството.
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Прогнозата на СД за развитието на дружеството през 2015г. се основава на няколко
обективни фактора, които засега изключително много оказват влияние на производството,
реализацията и постъпленията.
1) Блокирана е работата на голяма част от потребителите на изделията на
дружеството, в следствие на икономическата криза и липсата на средства. Спря се
търсенето на структуроопределящите изделия като варели 200 литра, кофи за вода
поцинковани.
2) Спряха дейността си фирми, редовни клиенти на дружеството. Тези фактори
определят негативната прогноза за 2016г
Възможностите за оптимизиране на себестойността на произвежданата продукция
през 2016 година ще се търсят в прецизиране на преките производствени разходи, в
намаляване на разходите до пълна себестойност и уплътняване натоварването на
производствените мощности.
През годината ще продължат да се търсят възможности за допълнителна
оптимизация, съобразно необходимостта на производствената програма.
За подпомагане дейността за 2016г., СД набеляза мерки за допълнителни приходи в
дружеството:
1. Оптимизация персонала на дружеството
2. Разширяване на рентиерската дейност, отдаване под наем на всички възможни
открити и закрити площи и свободни производствени помещения.
3. Продажба на излишни ДМА. материаа.чи, резервни части и др.
4. Разширяване дейността по услуги на населението.
5. Участие в търгове за обществени поръчки, включващи продукция на
дружеството.
IV.
няма.

Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност -

V.
Информация по чл.187д и 247 от Търговския закон.
Информация изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон.
Дружеството не е придобивало собствени акции през 2015 година.
Дружеството не притежава собствени акции.
Информация изисквана по реда на чл. 247 от Търговския закон.
1.
Възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите;
Изплатените възнаграждения на членовете на съвета на директорите, в това число и
на изпълнителния директор на дружеството за финансовата 2015 година са в размерна
41702.22 лева.
Членовете на съвета на директорите не са получавали пепарични възнаграждения за
последната финансова година, нямат условни или разсрочени възнаграждения.
Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими
данъци и осигуровки.
2.
Придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите
през годината акции на дружеството;
През годината не са придобивани или прехвърляни акции на дружеството от членове
на СД.
3.
Правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на
дружеството;
Членовете на съвета на директорите нямат специални права или привилегии да
придобиват акции и облигации на дружеството.
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4.
Участието на членовете на съветите в търговски дружества като
неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала
на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или
кооперации като прокуристи. управители или членове на съвети;
Членовете на Съвета на директорите "Пълдин Холдинг" АД Пловдив и "Фаворит
Холд"АД София като юридически лица притежават повече от 25 % от капитала на някои от
дъщерните си дружества и участват в управлението на същите като членове на съвети,
председатели или изпълнителни членове както следва:
"Пълдин Холдиг"АД-Пловдив:
"Подемстроймаш " АД
Пазарджик;
„ЗШМ“ АД –ДО 19.05.2015 Г.
"БИСС" 91 – Пловдив;
"Металопак " АД.
"Фаворит Холд"АД София:
"Котлостроене " АД София;
"Дружба" АД -Разград;
"Тримона" АД —Монтана;
"Складова техника " АД - Горна Оряховица;
"Интърг" АД – Сливен;
"Преслав -АН" АД - Велики Преслав;
"Промишлена енергетика " АД-Варна;
"Автотрасснаб" АД – София;
"Металопак"АД – Карнобат;
"Кортекс Трейдинг" АД – София;
"Рачо Ковача " АД – Габрово;
"Аутобохемия " АД – София;
ИФ "Фаворит " ООД – Бургас;
"Лазурен бряг " А Д - Приморско;
"Лесекспорт " АД – Бургас;
ТК "Мебел " АД – София;
"Фаворит Петрол " АД – Варна
5. Договорите по чл. 2406 от Търговския закон, сключени през годината.
Съгласно чл. 240 "б" от ТЗ, членовете на Съвета на директорите са длъжни да
уведомят писмено СД, когато те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори,
които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните
условия.
През 2015 година, членовете на Съвета на директорите не са сключвали с
дружеството договори по чл. 240 "б" от Търговския закон.
VI. Информация за дружеството, съгласно Приложение №10 от Наредба № 2 от
17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на
регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
дружества и другите емитенти на ценни книжа
1.
Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за
дейността на емитента.

През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено
значение за дейността на емитента
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2.
Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през
отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън
обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които
емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките,
характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху
финансовото състояние на емитента.
Няма сключени сделки между емитента и свързани лица.
3.
Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи

съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени
разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.

Няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер през 2015година.
4.
Информация за сделки, водени извънбалансово - характер и бизнес цел,

посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези
сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за
оценката на финансовото състояние на емитента.

Няма
5.

Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в
страната и в чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и
недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа
група и източниците/начините на финансиране.

Дружеството няма дялови участия.
6.
Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество
или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на
условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за
предоставени гаранции и поемане на задължения.

Дружеството не е заемополучател през 2015г.
7.
Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество
или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително
предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на
конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са
били отпуснати.

Дружеството не е заемодател през 2015г.
8.
Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни

книжа през отчетния период.

През отчетния период не е извършвана нова емисия ценни книжа.
9.
Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с

посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в
структурата на финансиране на тази дейност.

"Металопак"АД поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра
способност за финансиране на стопанската си дейност. Паричните средства към 31.12.2015
година са в размер на 72 х. лева.
Дружеството генерира и разполага със собствени оборотни средства.
10.
Информация за настъпили промени през отчетния период в основните
принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.

През отчетната 2015 година не са настъпвали промени в основните принципи на
управление на дружеството.
11.
Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в
процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за
управление на рискове.
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Информация за основните характеристики на прилаганите от дружеството в процеса
на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление
на рискове се съдържа в приложенията към годишния финансов отчет за 2015 г.
Дружеството изготвя месечни финансови отчети, които системно се проверяват от
избрания регистриран одитор. В тази връзка текущо се контролират материалните запаси
и дълготрайните материални активи.
12.
Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната
финансова година.

Дружеството е с едностепенна система за управление - Съвет на директорите, който
се състои от трима члена.
През 2015 година не са извършвани промени в състава на съвета на директорите.
Дружеството е с изпълнителен директор - Димо Русев Тодоров
13.
Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на

всеки от членовете на управителните и на контролните органи за отчетната финансова година,
изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били
включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата,
включително:
а)
получени суми и непарични възнаграждения;
б)
условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако
възнаграждението се дължи към по-късен момент;
в)
сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на
пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Членовете на съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения
за последната финансова година, нямат условни или разсрочени възнаграждения.
Възнагражденията са изцяло изплатени, като своевременно са внесени всички дължими
данъци и осигуровки.
14.
За публичните дружества - информация за притежавани от членовете на
управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на
емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от
акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на
опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите. - не притежават
15.
Информация за известните на дружеството договорености (включително и след
приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят
промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или
облигационери.

Не са известни договорености, в резултат на които в бъдещ период могат да
настъпят промени в притежавания относителен дял акции от настоящи акционери.
16.
Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания на емитента в размер най-малко 10 на сто от
собствения му капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по
всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя
информация за всяко производство поотделно.

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни
производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от
собствения капитал; както и общата общата стойност на задълженията или вземанията на
емитента по всички образувани производства да надхвърля 10 на сто от собствения му
капитал.
17.
Данни за директора за връзки с инвеститора, включително телефон и адрес за
кореспонденция.
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Директор за връзки с инвеститорите в дружеството е Веселина Тодорова Гроздева.
Образование - висше икономическо. Съвместява и длъжността "главен счетоводител ".
Адрес за кореспонденция: "Металопак " АД,
8400 гр. Карнобат, индустриална
зона
Тел.: 0559 22110; 0878231748
E-mail: metalopаk@dir.bg
VII. Анализ и разяснение на информацията по Приложение №11 Наредба № 2 от
17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на
регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните
дружества и другите емитенти на ценни книжа
1.
Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не
са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка,
с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от
класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Регистрирания капитал на "Металопак " АД гр. Карнобат е 80638.00 лева и е
разпределен на 40319 броя акции с наминал 2,00 лева. Акциите са безналични. поименни с
право на 1 глас. Те са предмет на публично предлагане в следствие на проведената масова
приватизация. Дружеството не емитира акции.
2.
Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за
притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството
или друг акционер.

Прехвърлянето на акции съгласно чл.8, ал.1 от Устава на дружеството се извършва с
джиро и трябва да бъде вписано в акционерната книга.
3.
Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече
от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите,
размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

-"Пълдин Холдинг "АД-Пловдив ул. "Брезовско шосе" 176. Булстат 115237248.
Фирмено дело №4968/96г.на Пловдивски окръжен съд. Вписване в Регистъра за търговски
дружества на Пловдивски окръжен съд том 15 стр.164 №82.Притежава 51.30% от акциите.
Контрол чрез представител в Съвета на директорите.
- "Фаворит Холд "АД-София ул. "Ангел Кънчев "25, Фирмено дело №12948/96г. на СГС
том 1, стр.2 №1 в търговския регистър на СГС. Седалище: гр. София, район Средец, ул.
"Ангел Кънчев"25. Булстат: Ю121577091. Адрес на управление: София 1220, кв. "Военна
рампа", ул.202 №8. Притежава 33.66% от акциите. Упражнява контрол чрез представител в
Съвета на директорите.
-"Брод Холдинг" АД - гр.Бургас, ул. "Булаир" 9. Булстат 102165514. Притежават 5,12%)
4.
Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
Няма акционери с такива права
5.
Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато
служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява
непосредствено от тях.

Контролът при упражняване правото на глас в ОСА се упражнява от самите
акционери чрез избраните от тях ръководни органи на събранието. Няма случаи, в които
упражняването на контрол върху правото на глас да не се извършва непосредствено от
акционерите.
6.
Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на
акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на
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глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с
акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас независимо от броя или процента на
притежаваните акции, съответно брой гласове.
7.
Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които
могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Не са известни споразумения между акционери, които могат да доведат до
ограничения в прехвърлянето на акции или право на глас.
8.
Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на
управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в
устава.

Членовете на управителните органи на дружеството, в случая членовете на Съвета
на директорите се избират от ОСА за срок от три години. ОСА определя броя. избира и
освобождава членовете на СД както определя и техните възнаграждения и срока на
получаването им. Това е регламентирано в чл.12. ал.2 и чл.15. ал.4 от Устава на
дружеството.
Съгласно чл.15, ал.1 и ал.2. ОСА изменя и допълва Устава на дружеството, които
влизат в сила след обнародване на вписването им в търговския регистър .
9.
Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото
да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Устава на дружеството не предвижда правомощия на управителния орган /Съвета
на директорите/ да взема решения за издаване или обратно изкупуване на акции.
10.
Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или
се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на
задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато
разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството;
изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е
длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма съществени договори на дружеството, които се изменят или прекратяват
поради промяна в контрола на дружеството.
11.
Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за
изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при
прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Съгласно чл.15, ал.3 от Устава на дружеството, в случаи на предсрочно
освобождаване на членове на Съвета на директорите не по тяхна вина, същите имат право
на парично обезщетение в размер на възнаграждението за една година но не повече от
полагащото им се възнаграждение за оставащия срок на мандата.
VIII. Информация относно изпълнението на програмата за прилагане на
международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Приетата от "Металопак" АД Програма за добро корпоративно управление е
разработена в съответствие с международните стандарти на организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Дружеството осъществява своята
дейност, като се стреми да прилага и най-добрите практики за корпоративно управление.
Изпълнението на Програмата за корпоративно управление и прилагането на
принципите за добро корпоративно управление допринасят в голяма степен за постигане
на добри финансови резултати и очакваното стабилно развитие на дружеството в
перспектива.
Осъществените действия са следните:
1. Защита на правата и равнопоставено третиране на акционерите.
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Основните права на акционерите, както и правата, преференциите и ограниченията,
присъщи на класа акции, са записани в устава на дружеството.
Правото на сигурни методи за регистрация на собствеността, предаване или
прехвърляне на акции се реализира чрез поддържането на:
• договор за регистрация на емисията от ценни книжа на дружеството с "Българска
фондова борса - София" АД.
• договор за поддържане на регистър в "Централен депозитар" АД и за водене на
книга на акционерите.
Собствеността върху безналичните ценни книжа се удостоверява посредством
направените вписвания във водения от "Централен депозитар" АД регистър.
Притежаването на депозитарни разписки от акционерите улеснява разпореждането
и търговията с акции на Дружеството.
Правото на редовно и своевременно получаване на информация, свързана с
дружеството се реализира чрез разкриваната от дружеството информация, което е
подробно описано по-долу, в раздел "Разкриване на информация и прозрачност".
Информация на акционерите се предоставя на място, по телефона, по електронен
път, чрез обяви в медиите, както и чрез интегрираната система за разкриване на
информация " ХЗ News ".
На 28.05.2015 година се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите,
на които акционерите имаха възможност да упражнят някои от основните си права участие и право на глас в ОСА. редовно получаване на информация свързана с дружеството,
избор на съвет на директорите и участие в разпределение на печалбата.
Годишното общо събрание на акционерите одобри заверения годишен финансов
отчет на дружеството, прие одиторския доклад за извършената проверка на ГФО и отчета
на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2014 година.
Акционерите бяха третирани равнопоставено - материалите по дневния ред и
проектите за решения бяха предоставени на акционерите своевременно.
Организацията при провеждане на общото събрание цели да не възпрепятства
акционерите и да улесни участието им в него. Ето защо. общото събрание на акционерите
винаги се провежда по седалището на дружеството.
Участието на акционерите в разпределението на печалбата е тяхно основно право,
което се регулира детайлно от Устава и действащото законодателство.
Разпределението на печалбата винаги е обособено като самостоятелна точка от
дневния ред на събранието, като се отчита важността на това право.
В случаите на изплащане на дивидент, дружеството сключва и поддържа договор с
Централен депозитар, както и с банка на територията на страната, за разпределение и
изплащане на дивидент чрез системата на депозитара.
2.
Разкриване на информация и прозрачност.
Прилагайки принципа на разкриване на информация и прозрачност, ръководството и
директорът за връзки с инвеститорите осигуряват своевременно, точно и пълно
разкриване на информация в т.ч отчети, данни за дейността, промени в устава, структурата
на капитала, управителния орган, информация за провежданите ОСА и всяка важна
информация, влияеща върху цената на акциите на дружеството.
Дължимата последваща информация се разкрива чрез единната система E-Register на
Комисията за финансов надзор, а чрез системата ХЗ News на Българската фондова борса
дружеството изпълнява задължението си за разкриване на информация пред
обществеността.
Дружеството е задължено и разкрива вътрешната информация, която се отнася
донего.
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3.
Отговорности на съвета на директорите.
Правомощията и начина на работа на съвета на директорите се определят основно от
Устава на дружеството, Правилника за работа на СД и Договора за възлагане на
управлението на изпълнителния директор.
По отношение на структурата на съвета на директорите публичното дружество
спазва нормативните изисквания, най - малко една трета от състава на съвета на
директорите да са независими директори. Изискванията за независимост по ЗППЦК, са
възприети изцяло от дружеството като критерии за независимост и са записани в
Програмата за корпоративно управление.
СД е добре балансиран от гледна точка на квалификация и опит. Членовете на СД
имат възможност и отдават значително време и усилия за осъществяване на своите
задължения.
Членовете на СД оповестяват данни за себе си и представят изискуемите от
нормативните разпоредби декларации.
Утвърдените правила за свикване и провеждане на заседанията на съвета на
директорите бяха спазвани и през 2015 г. Заседанията са провеждани редовно, всички
членове са информирани за дневния ред и са им предоставени всички материали в срок,
който е достатъчен за запознаване с тях преди заседанията. Протоколите на заседанията са
водени надлежно съгласно законовите и вътрешно-нормативни актове.
Съвета на директорите следи за прилагането на принципите за корпоративно
управление интегрирани в приетата от дружеството програма за добро корпоративно
управление и извършва нужните промени.
СД се отчита за дейността си пред Общото събрание на акционерите.
Общото събрание, проведено на 28.05.2015 година, прие доклада на СД за дейността
на дружеството през 2014 година и решение за освобождаване от отговорност членовете на
СД за същата година.
През 2015 няма наложени принудителни административни мерки или
административни наказания на членовете на съвета на директорите и висшия ръководен
състав във връзка с дейността им.
4. Отчитане на правата, интересите и ролята на заинтересованите лица.
Дружеството приема, че заинтересованите лица са всички лица, които не са
акционери и които имат интерес от икономическия просперитет на дружеството - клиенти,
доставчици и обществеността, като цяло.
Съветът на директорите насърчава сътрудничеството между дружеството и
заинтересованите лица за повишаване на благосъстоянието на страните и за
осигуряването на стабилно развитие на дружеството.
На заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на
дружеството, актуални данни за финансовото състояние и всичко, което би спомогнало за
правилната им ориентация и вземане на решение.
Анализът на изпълнението на програмата за корпоративно управление дава
основание програмата да се оцени като достатъчно ефективна, отговаря на
международните стандарти за добро корпоративно управление и способства за постигане
на поставените цели за добро корпоративно управление на "Металопак" АД.

2)

“БИСС- 91” АД – 95,61 %

- седалище: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 176
- предмет на дейност: Отдаване под наем на собствени недвижими имоти.
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- номер и партида на вписване в търг. регистър: 8111/12.09.1996 на Пловдивски окръжен съд по
фирмено дело 4328/96 година.
- ЕИК: 115063705
- размер на капитала: 104 612 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 23 961
поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на ”Пълдин Комерс” ЕООД
/Собственик на капитала на "Пълдин - комерс" ЕООД е ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД/ : 26 153
поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;

I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА “БИСС-91” АД.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
„БИСС-91” АД има за предмет на дейност: ПРОЕКТАНТСКА, ТРАНСПОРТНА И РАЗВОЙНА
ДЕЙНОСТ, МОНТАЖ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ, МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, СЕЛСКОСТОПАНСКО
И БИТОВО СТРОИТЕЛСТВО, ТРАНСПОРТНИ И РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ИЗКУПУВАНЕ,
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ В
СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.
През изминалата 2015 г. “БИСС-91” АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и
ръководството на дружеството счита, че през 2016 г. ще остане такова.
“БИСС-91” АД не осъществява научноизследователска дейност.
След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са
настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.
2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА
Управлението на „БИСС-91” АД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския
закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази за
акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се
представлява от съвет на директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като
физическо лице представител на “САБЕКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, ул. “Иван Рилски” № 52, ЕИК 115324817, което по реда на чл. 234, ал. 1 от
Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член
на Съвет на директори и Изпълнителен директор в “БИСС-91” АД и Георги Иванов
Трифонов, като физическо лице представител на “Джи Си Джи” ЕООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176, ЕИК 115777187, което по реда на
чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на
дружеството като член на Съвет на директори и Изпълнителен директор в “БИСС-91” АД.
Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.
3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ
Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния
курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от
промяна на икономическата среда.
Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер
на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството
принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.
Основните рискове и несигурности пред "БИСС-91" АД през отчетния период са
свързани с макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за развитие на
стопанските субекти.
Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година,
продължиха и през отчетната 2015 година, а именно:
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Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да
изграждат насоките си на развитие за повече от една година.
Слабости в икономическото законодателство с често променяща се
нормативна уредба.
Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в
резултат на което търсенето намалява.
Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза
дори в рамките на една година.
Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.
В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през
останалата част на годината и в бъдеще са:
Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността
и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си,
съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в
страната, в която извършва предмета си на дейност.
Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната
върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху
възвращаемостта от инвестициите. Продължаващата икономическа криза доведе до
влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ,
общият показател за бизнес климат в страната не благоприятства инвестиционния процес.
Стопанската конюнктура през месец декември 2012 г. отбелязва песимистична нагласа
както на бизнеса, така и на потребителите. Търсенето продължава да намалява и
очакванията за следващите шест месеца са свързани с неблагоприятните сигнали от ЕС за
задаваща се рецесия в някои от големите икономики. Независимо от негативните нагласи
на бизнеса, политическият риск е управляем, поради членството на страната ни в ЕС.
Макроикономическият рисксе характеризира чрез основните макроикономически
индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация,
бюджетен дефицит, безработица и др.
Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които „БИСС91” АД гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това
нетните доходи на дружеството да намалеят.
Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия
инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на
две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и
общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.
Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко
дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства
на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.
Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на
инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени
или заемни средства.
Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в
цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За
намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за
актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за
негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които
дружеството не може да влияе.
Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти.
Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло
-
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и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички
вземания към 31.12.2015 г. са в размер на 133 х. лв., като 114 х. лв. са от свързани
предприятия, което ги прави прогнозируеми поради възможността за наблюдение и
проверка на дружествата длъжници.
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в
състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички
задължения на дружеството към 31.12.2015 г. възлизат на 334 х.лв., като 82 х.лв. са свързани
с асоциирани и смесени предприятия.
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Показател
Приходи от дейността (хил. лв.)
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)
Сума на активите (хил.лв.)
Собствен капитал (хиллв.)
Текущи активи (хил.лв.)
Текущи пасиви (хил.лв.)

2015

2014
19

33
21
333
175
136
49

334
174
138
51

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1. Структура на приходите и разходите
Приходи
Наименование
Нетни прих. от продажби
Приходи от лихви и др.
финансови приходи
Приходи общо

Отчет към
31.12.2015 г.
В ХИЛ.ЛВ.
19

Дял в %

Отчет към
31.12.2014 г. в
ХИЛ.ЛВ.

Дял в %

90,5

33

87

2

5

5

13

21

100

38

100

Разходи и резултат
Наименование
Разходи за дейността общо
лихви
Финанс. резултат преди данъци
Финансов резултат след данъци

лв.

Отчет към
31.12.2015 г.
В ХИЛ.ЛВ.
22
5

Дял в
%

Отчет към
31.12.2014 г. в
ХИЛ.ЛВ.
100
23

Дял в
%
17
5
21
21

100
29

През финансовата 2015 г. нетните приходи от продажби на „БИСС-91” АД са 19 хил.

Приходите на „БИСС-91” за 2015 г. са 21 хил. лв. и се разпределят по следния начин:
 Приходи от услуги –19 хил. лв.
 Приходи от лихви – 2 хил. лв.
През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено значение
за дейността на „БИСС-91” АД.
При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават
отклонения от пазарните цени.
През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството
характер, имащи съществено влияние върху дейността му.
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През 2015 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.
Към края на 2015 година дружеството няма съществени ангажименти за
извършване на капиталови разходи.
Дружеството няма научни изследвания и разработки.
През изминалата финансова година "БИСС-91" АД не сключвало договори за заем.
През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.
През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за
обслужване на задълженията на Дружеството.
През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на
управление на дружеството.
Към 31.12.2015 година дружеството няма информация за договорености, в резултат
на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял
акции на настоящи акционери.
5.2. Структура и динамика на активите
АКТИВИ

Към 31.12.2015 г.
Х.лв.
%

І.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:
Земи и сгради
ІІ.ТЕКУЩИ АКИВИ в.т.ч.
Търговски и други вземания
ОБЩО АКТИВИ

232
196
138
133
334

Към 31.12.2014 г.
Х.лв.
%
69
59
41
40
100

258
197
75
70
333

77
59
23
21
100

В нетекущите активи дълготрайните материални активи - земи и сгради са в размер на
196 х.лв.
От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 133 х.лв.
5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2015 г. възлизат на 334
х.лв. и са структурирани както следва:
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Към 31.12.2015г.
Х.лв.
%

Към 31.12.2014г.
Х.лв.
%

І.СОБСТВЕН КАПИТАЛ
ІІ. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
ОБЩО:

174
109
51
334

175
109
49
333

52
33
15
100

53
33
15
100

6. Данни за управителните органи
Дружеството е с едностепенна система на управление.
Съветът на директорите е в състав:
- Георги Стайков Стойчев, представител на “Сабекс” ЕООД, гр. Пловдив - Председател;
- Георги Иванов Трифонов, представител на “Джи Си Джи” ЕООД, гр. Пловдив - Член;
- Чрез законен представител на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, гр. Пловдив - Член.
Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на “Сабекс”
ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на “Джи Си Джи” ЕООД заедно и поотделно.
7. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на
дружеството към края на 2015 г.
Съвет на директорите

Към 31.12.2015 г. брой притежавани акции
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Георги Стайков Стойчев председател и 721 безналични поименни акции
изпълнителен член
Георги Иванов Трифонов - член
1 безналични поименни акции

8.През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „БИСС-91” АД в размер на
минимум 10% от собствения му капитал.
9. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да
повлияят на резултата на дружеството.
10. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху
финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му
11. Капитал:
Акционерният капитал на "БИСС-91" АД възлиза на 104 612 лева. Акционерният капитал е
разпределен на 52 306 броя акции с номинал 2 лева. Ценните книжа на дружеството не се
търгуват на "Българска фондова борса-София" АД.
12. Намерения за 2016 г.
- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока
икономическа ефективност.
- Усъвършенстване организацията на работа.
- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите
при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.
13. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН
1. В периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г. не са придобивани акции от капитала.
2. През 2015 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции на
"БИСС-91" АД.
3. Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални
права да придобиват акции и облигации.
4. Членовете на СД на "БИСС-91" АД са юридически лица, които участват в
управлението на следните дружества:
Трите имена, ЕГН (за ФЛ),
участващи в управителни
или контролни органи на
дружеството
“Джи Си Джи” ЕООД

“Сабекс” ЕООД

Наименование, седалище,
адрес, № на ф.дело, код по
БУЛСТАТ на дружеството, в
чието управление участва
лицето

Качество на участие (управител,
прокурист, член на СД, УС или НС и
пр.)

- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив,
ул. Брезовско шосе" № 176,
ЕИК 115063705;
- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе"
№ 176, ЕИК 115063705;
"ЗШМ" АД, гр. Асеновград, ул.
"Цар Иван Асен ІІ" № 144, ЕИК
825400825 – ДО 17.03.2015 Г.
- "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе"
№ 176, ЕИК 115237248;

- Член на СД,Представител

не участва

не участва

- Член на СД,Представител – ДО
17.03.2015 Г.
- Член на СД,Представител - ДО
17.03.2015 Г.
- Член на СД,Представител
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“Би Ей Ай Кънстракшън”
ЕООД



- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив,
ул. Брезовско шосе" № 176,
ЕИК 115063705;
- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе"
№ 176, ЕИК 115063705;
- "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул.
Брезовско шосе" № 176, ЕИК
115007029;
- "ПЪЛДИН ХОЛДИНГ" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе"
№ 176, ЕИК 115237248.

- Член на СД
- Член на СД
- Член на СД
- Член на СД

Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2015 година
членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството
договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които
съществено се отклоняват от пазарните условия.

3) “ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД

Към 20.04.2015 г. участието на „Пълдин холдинг” АД в капитала на „Завод за
шлифовъчни машини” АД се намалява от 38,74 % на 15,25 % от гласовете в общото
събраниев резултат на извършена продажба на 45 700 /четиридесет и пет хиляди и
седемстотин/ броя акции.
Към 19.05.2015 г. участието на „Пълдин холдинг” АД в капитала на „Завод за
шлифовъчни машини” АД се намалява от 15,25 % на 0 % от гласовете в общото
събрание, в резултат на извършена продажба на 29 666 /двадесет и девет хиляди
шестстотин шестдесет и шест/ броя акции.
- седалище: гр. Асеновград, ул. “Козановска” № 13
- предмет на дейност: разработване, производство и внедряване на шлифовъчни
машини и друга машиностроителна продукция, инженерингова дейност,
търговия в страната и чужбина;
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело
7081/1995 год. на Пловдивски окръжен съд том 1 страница 94 партиден номер
25 регистър 2.
- ЕИК: 825400825
- размер на капитала: 194 526 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин
Холдинг” АД: 72 967 поименни акции с номинал 1,00 лв. на акция.

1. Информация за дружеството:

"Завод за шллифовъчни машини" АД е акционерно дружество, регистрирано в
Пловдивския окръжен съд по фирмено дело № 5677 / 1997год.
Капиталът на дружеството е в размер на 194526 лева, разпределен в 194526 бр.
акции.
Основното акционерно участие към 31.12.2015 година е както следва :
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бр. акции

%

1. МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ АД

89754

46,14%

2. А и М Инвест АД

64186

32,995%

3. Други юридически лица

2759

4. Димитър Христов Стоянов

11180

5,747%

5. физически лица - 529 бр.

26647

13,70%

1,42%

През 2015 год. не е извършена промяна в размера и структурата на капитала.

2.

Преглед на дейността:

Основната дейност на дружеството според устава му е: Производство на
металорежещи и ковашко-пресови машини и оборудване, както и всяка друга дейност,
незабранена от закона.
Дейността се осъществява в завод, собственост на дружеството, в гр. Асеновград ,
община Асеновград, област Пловдив
Средно списъчния състав на персонала през 2015 година е 33 бр. /спрямо 36 бр. за
2014 г.

3. Резултати от дейността:

Резултатите от дейността на Дружеството за 2015 год. са положителни- макар и
минимални печалба в размер на хиляда лева, докато 2014 год. приключи с печалба в
размер на 34 хил. лева.
Показатели
2015 год. в хил.лв.
2014 г. в хил.лв.
1215
1527
Общо приходи
1214
1493
Общо разходи
Брутна загуба
1
34
Брутна печалба
0
Счетоводна загуба
1
34
Счетоводна печалба
Приходите от дейността са както следва:
Приходи

От продажба на ГП
От продажба на ДМА и наеми
От продажба на материали
Други приходи
Общо:

2015 год. в хил.лв.
1112
21
82
1215

2014 год. в хил.лв
1196
197
2
55
1450
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ОСНОВНИ ПАЗАРИ И ПРОДУКТОВА СТРУКТУРА:
основни пазари

Хиляд
и лева

пазаре
н дял

Хиляди
лева

%

пазаре
н дял

%

Европейски съюз

429

35.31

131

10.95

Русия

63

5.19

380

31.77

118

9.87

567

47.41

Турция
Вътрешен пазар

723

Продуктова структура

59.50

2015 г.

2014 г.

Брой

Обем

Брой

Обем

Шлифовъчни машини - в т.ч.

5

337

7

498

- Плоскошлифовъчни машини

2

107

2

118

-Универсални шлифов.машини

3

230

5

380

Детайли за дървообр. машини

32490

515

31373

608

Други /услуги, наеми /

342

149

Други /продажба ДМА /

21

195

Всичко

1215

1450

Финансови показатели от дейността на Дружеството

2015 г.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

= 0,00

2. Коефициент на рентабилност на собствения капитал
3. Ефективност на приходите от дейността
4. Коефициент на обща ликвидност
5. Коефициент на бърза ликвидност
6. Коефициент на финансова автономност

= 0,00
= 1.00
= 23,65
= 17,03
= 26,81

7. Коефициент на задлъжнялост

= 0,04

2014 г

0,01
0,01
0,98
6,96
2,96
16,0
6
0,06
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Разходите за дейността са както следва:
Разходи

За материали
За външни услуги
За възнаграждения и осигуровки
За амортизации
Балансова ст-ст на продадени активи
Финансови разходи
Други разходи
Изменение на незавършеното производство и
запасите от продукция

Общо:

2015 год. в хил.лв..

2014 год. в хил.лв.

504
225
460
93
23
5
46
-142

522
286
479
71
59
6
21
49

1214

1493

От резултатите от дейността е видно, че очакванията за една добра година за
дружеството се потвърдиха..
4. Информация за важните събития, настъпили след датата на съставяне на
годишния финансов отчет и стопански цели за 2016 год.
Ръководството на дружеството си поставя за цел да се повиши обема на приходите
от продажба на готова продукция , като целта е те да достигнат до 1500000 лева. Стремежа
е ръстът на приходите да е вследствие повишаване производителността на труда,
въвеждането на по-високопроизводителни машини и технологии, както и усвояване
производството на нови продукти ( машини и детайли ).
5. Научноизследователска и развойна дейност:
Дружеството ни не инвестира в научна и изследователска дейност. На този етап не
планира заделяне на ресурси за подобни дейности.
6.
Управление
Съгласно действащият търговски закон в България към 31.12.2014 год.
"Завод за шллифовъчни машини" АД е с едностепенна система на управление.
На ОСА проведено на 27.02.2015 се взе решение: - да се освободят
като членове на Съвета на директорите :
"Металорежещи машини" АД с представител Иван Атанасов Марков "Джи
Си Джи" ЕООД с представител Георги Иванов Трифонов
"ЗЕТ БИ" ЕООД с представител Георги Стайков Стойчев
- Съвета на директорите да се състои от трима члена
- Като нови членове на СД се избират
Иван Атанасов Марков
"А и М инвест" ЕООД с представител Ана Димитрова Юнакова
В следствие решението на ОСА към 31.12.2015 год. Съветът на директорите е в следния
състав:

26

Иван Атанасов Марков

Председател на СД

"А и М инвест" ЕООД с представител Ана Димитрова Зам.председател на СД
Юнакова
„Прима - КХ" ООД с представител Койчо Бъчваров

член на СД

Съгласно вписването в Търговския регистър с номер 20150317112134 Иван Атанасов
Марков представлява и управлява дружеството.
7. Информация по чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон
Нашето дружество не е издавало нови акции, освен това не притежава, нито е
закупило или продало по време на отчетния период акции или дялове на контролиращите
дружества, нито чрез подставени лица или чрез доверени дружества.
Следните членовете на Съвета на директорите притежават акции на „ЗШМ"
АД :
Иван Атанасов Марков - 330 бр.
Членовете на Съвета на директорите, доколкото ни е известно, не участват в
търговски дружества като неограничено отговорни съдружници.
Иван Атанасов Марков притежава 50,18% от капитала на "Металорежещи машини"
АД и е член на Съвета на директорите на "Металорежещи машини" АД.
Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки
от членовете на управителните и на контролните органи за отчетния период, изплатени от
дружеството и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в
разходите на дружеството или произтичат от разпределение на печалбата, включително:
а) възнагражденията които са получили през отчетния период
- членовете на Съвета на директорите са в размер по 9755 лв. на всеки,
- Изп.директор - 40895 лв.
- Прокуриста - 7088 лв,
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината,
дори и ако възнаграждението се дължи към по-късен момент - няма;
в) сума, дължима от дружеството или негови дъщерни дружества за изплащане
на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения - няма.
8. Наличие на клонове на дружеството
Дружеството няма регистрирани клонове за осъществяване на дейността си.
9. Взаимоотношения с контролирани, свързани и контролиращи предприятия
9.1. Контролирани дружества
Нашето дружество няма квоти в капитала на други дружества.
9.2. Контролиращи дружества
Нашето дружество не се контролира от друго дружество, тъй като нито едно от
дружествата не притежава повече от 50% от капитала на дружеството.
9.3. Сделки със свързани лица
През отчетния период са сключени следните сделки със свързани лица :
С "Металорежещи машини" АД притежаващи 46.14 % от акциите на ЗШМ АД
- за хиляда лева за наем
- за 44 хил. лв по договор за депозит - при годишна лихва в размер основния лихвен
процент определен от БНБ плюс един процент.
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Отговорности на ръководството
Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов
отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и точна представа за неговото
финансово състояние към края на годината, финансовото му представяне и паричните му
потоци.
Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни
счетоводни политики при изготвяне на годишния финансов отчет към 31.12.2015 год. и е
направило разумни и предпазливи преценки, предположения и приблизителни оценки.
Ръководството също потвърждава, че се е придържало към действащите
счетоводни стандарти, като финансовия отчет е изготвен на принципа на действащото
предприятие.
Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри,
за целесъобразното на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягване
и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности.
11. Изпълнение на програмата за прилагане на международно признатите
стандарти за добро корпоротивно управление
Съгласно приетата Програма за корпоративно управление Съветът на директорите
се провежда веднъж на три месеца, а при необходимост и на месец.
На всички заседания присъства и Директора за връзка с инвеститорите. Той е и
протоколчик. Протоколите от СД се съхраняват при Изпълнителния директор на "ЗШМ"
АД, като същите се предоставят при поискване на всеки желаещ акционер. Даването на
копия от протоколите, както и всяка друга информация свързана с дейността на
дружеството става срещу представяне на писмено искане. Цялата кореспонденция
свързана с предоставяне на информация се води от Директора за връзка с инвеститорите.
През тази година редовното ОС на акционерите се проведе на 27.02.2015 г.
12. Данни за директора за връзки с инвеститорите
Директор за връзка с инвеститорите : Юлия Ангелова Кичукова
телефон : (0331) 6-37-97 или GSM 0887 77 01 85
адрес за кореспонденция : гр. Асеновград ул. Козановска№ 13.
13. Промени в цената на акциите на дружеството
Няма промени в цената на акции на дружеството
14. Информация относно дружеството.
През отчетния период не са насъпили промени в размера и структурата на капитала
тъй като ОС на акционерите не е вземало решение за увеличение на капитала .
С решение на ОСА проведено на 14.05.2014 са направени промени в Устава
„адресът на управление от ул . Цар Иван Асен II № 144 е променен на ул.Козановска №
13. Вписано в Търговския регистър с номер 20140531135616.
Съгласно вписване в ТР с номер 20150317112134 вместо "Металорежещи машини"
АД, "Джи Си Джи" ЕООД и "ЗЕТ БИ" ЕООД нови членове на СД са Иван Атанасов Марков и"А
и М инвест" ЕООД - избрани на ОСА проведено на 27.02.2015 г.

10.

4) “Завод за асинхронни електродвигатели” АД – 52,21 %
- седалище: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №. 176
- предмет на дейност: производство на асинхронни електродвигатели с общо и
специално
предназначение;
електродвигатели
за
изчислителна
и
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организационна техника; вътрешна и външна търговия. От началото на 2006 г.
производството е прекратено.
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело
7251/07.12.1995 на Пловдивски окръжен съд том 1 страница 110 партиден
номер 29 регистър 2.
- ЕИК: 115007029
- размер на капитала:181 222 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин
Холдинг” АД: 94 615 поименни акции с номинал 1,00 лв всяка акция.
I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА “ЗАЕ” АД.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
„ЗАЕ” АД има за предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ И ЧАСТИ ЗА
ГЕНЕРАТОРИ.
През изминалата 2015 г. “ЗАЕ” АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и
ръководството на дружеството счита, че през 2016 г. ще остане такова.
“ЗАЕ” АД не осъществява научноизследователска дейност.
След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са
настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.
2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА
Управлението на “ЗАЕ” АД гр. Пловдив се осъществява по реда на Търговския закон
и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази за акционерно
дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от съвет на
директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като физическо лице представител на
“Кей Пи Джи” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив,ул. “Брезовско шосе”
№ 176, ЕИК 115773541, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон изпълнява
задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на директори и
Изпълнителен директор в “ЗАЕ” АД и Георги Иванов Трифонов, като физическо лице
представител на “ЗЕТ БИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.
“Брезовско шосе” № 176, ЕИК 115777175, което по реда на чл. 234, ал. 1 от Търговския закон
изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член на Съвет на
директори и Изпълнителен директор в “ЗАЕ” АД.
Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.
3.
ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ
Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния
курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от
промяна на икономическата среда.
Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер
на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството
принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.
Основните рискове и несигурности пред "ЗАЕ" АД през отчетния период са свързани с
макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за развитие на стопанските
субекти.
Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година,
продължиха и през отчетната 2015 година, а именно:
Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да
изграждат насоките си на развитие за повече от една година.
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Слабости в икономическото законодателство с често променяща се
нормативна уредба.
Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в
резултат на което търсенето намалява.
Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза
дори в рамките на една година.
Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.
В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през
останалата част на годината и в бъдеще са:
Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността
и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си,
съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в
страната, в която извършва предмета си на дейност.
Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната
върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху
възвращаемостта от инвестициите. Продължаващата икономическа криза доведе до
влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ,
общият показател за бизнес климат в страната не благоприятства инвестиционния процес.
Стопанската конюнктура през месец декември 2012 г. отбелязва песимистична нагласа
както на бизнеса, така и на потребителите. Търсенето продължава да намалява и
очакванията за следващите шест месеца са свързани с неблагоприятните сигнали от ЕС за
задаваща се рецесия в някои от големите икономики. Независимо от негативните нагласи
на бизнеса, политическият риск е управляем, поради членството на страната ни в ЕС.
Макроикономическият рисксе характеризира чрез основните макроикономически
индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация,
бюджетен дефицит, безработица и др.
Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които „ЗАЕ” АД
гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като резултат на това нетните
доходи на дружеството да намалеят.
Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия
инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на
две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и
общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.
Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко
дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства
на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.
Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на
инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени
или заемни средства.
Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в
цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За
намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за
актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за
негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които
дружеството не може да влияе.
Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти.
Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло
и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички
вземания към 31.12.2015 г. са в размер на 61 х. лв., като 18 х. лв. са от свързани предприятия,
-
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което ги прави прогнозируеми поради възможността за наблюдение и проверка на
дружествата длъжници.
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в
състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички
задължения на дружеството към 31.12.2015 г. възлизат на 726 х.лв.
4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
Показател
Приходи от дейността (хил. лв.)
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)
Сума на активите (хил.лв.)
Собствен капитал (хиллв.)
Брой акции
Текущи активи (хил.лв.)
Текущи пасиви (хил.лв.)

2015
69
680
144
-582
181222
77
137

2014
1311
-1249
575
-1263
181222
493
4

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1. Структура на приходите и разходите
Приходи
Наименование
Нетни прих. от продажби
Приходи от лихви и др.
финансови приходи
Приходи общо

Отчет към
31.12.2015 г.
В ХИЛ.ЛВ.
69

Дял в %
6

Отчет към
31.12.2014 г. в
ХИЛ.ЛВ.
1311

Дял в %

1074

93

13

1

1143

100

1324

100

100

Отчет към
31.12.2014 г. в
ХИЛ.ЛВ.
2573
94
-1249
-1249

99

Разходи и резултат
Наименование
Разходи за дейността общо
лихви
Финансов резултат преди данъци
Финансов резултат след данъци

Отчет към
31.12.2015 г.
В ХИЛ.ЛВ.
463
54
680

Дял в
%

Дял в
%
100
4

През финансовата 2015 г. нетните приходи от продажби на „ЗАЕ” АД са 69 хил. лв.
Приходите от дейността на „ЗАЕ” за 2015 г. са 1143 хил. лв. и се разпределят по
следния начин:
 Други приходи – 1074 хил. лв.
Основната част от приходите е от перото други лихви и финансови приходи 1074хил.лв.
На 20.04.2015 г. от страна на „Пълдин холдинг” АД е извършена продажба на 45
700 /четиридесет и пет хиляди и седемстотин/ броя акции от капитала на „Завод за
шлифовъчни машини” АД, ЕИК 825400825, със седалище и адрес на управление гр.
Асеновград, ул. „Козановска" № 13. В следствие на извършената сделка „Завод за
асинхронни електродвигатели” АД притежава 45 700 акции с право на глас или 23,45 %
в капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД и по този начин участието на
„Пълдин холдинг” АД в капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД се намалява от
38,74 % на 15,25 % от гласовете в общото събрание.
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Купувачът е дъщерно дружество на „Пълдин Холдинг” АД. Съгласно чл.114, ал.1, т.7
от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват публично дружество не могат да
извършват сделки, в резултат на които дружеството прехвърля, предоставя за ползване
или като обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто
от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния
изготвен счетоводен баланс на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени
за това от общото събрание на публичното дружество. В тази връзка е налице
преценка, сделката е от компетенциите на Съвета на директорите, тъй като
прехвърляните активи, предмет на настоящата сделка на дъщерно дружество
не надвишават десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно
последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното
дружество.
Стойност на сделката:
1) Продажна стойност на акциите, предмет на сделката - 2 лв. (два лева) на брой
акция или обща сума в размер на 91 400 лв. (деветдесет и едно хиляди и четиристотин
лева).
2) Стойност на акциите предмет на сделката, съгласно последния одитиран
баланс към 31.12.2014 г – 6,83 лв. (шест лева и 0,83 стотинки) на брой акция.
3) Обща стойност на активите на „Пълдин Холдинг” АД съгласно последния
одитиран баланс към 31.12.2014 г., който е и последния изготвен – 3 979 000 лева, като
прагът от 10% от тази стойност представлява 397 000 лева.
Във връзка с гореизложеното може да се направи извода, че сделката не
попада при условията на чл. 114 от ЗППЦК и е в компетентността на Съвета на
директорите на „Пълдин Холдинг” АД.
При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават
отклонения от пазарните цени.
През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството
характер, имащи съществено влияние върху дейността му.
През 2015 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.
Към края на 2015 година дружеството няма съществени ангажименти за
извършване на капиталови разходи.
Дружеството няма научни изследвания и разработки.
През изминалата финансова година „ЗАЕ” АД не е сключвалодоговори за заем.
През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.
През изминалата финансова година не е имало заплахи за възможностите за
обслужване на задълженията на Дружеството.
През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на
управление на дружеството.
Към 31.12.2015 година дружеството няма информация за договорености, в резултат
на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял
акции на настоящи акционери.
5.2. Структура и динамика на активите
АКТИВИ
І.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:

Към 31.12.2015 г.
Х.лв.
%
67

Към 31. 12.2014 г.
Х.лв.
%
47

82

14,26

32

Земи и сгради
ІІ.ТЕКУЩИ АКИВИ в.т.ч.
Търговски и други вземания
ОБЩО АКТИВИ

40
77
61 42
144

28
53
100

40
493
337
575

6,96
85,74
58,6
100

В нетекущите активи дял от 47% заемат дълготрайни материални активи.
От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 61 х.лв.
5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2015 г. възлизат на
575х.лв. и са структурирани както следва:
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

І.СОБСТВЕН КАПИТАЛ
ІІ. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
ОБЩО:

Към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2014 г.

Х.лв.

%

Х.лв.

%

-582
589
137
144

-404,2
409
10
100

-1263
1834
4
575

-219,65
318,78
7
100

От текущите пасиви към 31.12.2015 г. 0% са задължения към персонала.
6. Данни за управителните органи
Дружеството е с едностепенна система на управление.
Съветът на директорите е в състав:
- Георги Стайков Стойчев, представител на “КЕЙ ПИ ДЖИ” ЕООД, гр. Пловдив Председател;
- Георги Иванов Трифонов, представител на “ЗЕТ БИ” ЕООД, гр. Пловдив - Член;
- Чрез законен представител на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, гр. Пловдив - Член.
Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на “КЕЙ ПИ
ДЖИ” ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на “ЗЕТ БИ” ЕООД заедно и поотделно.
За отчетната 2015 година няма изплатени възнаграждения и осигуровки на съвета на
директорите.
7. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на
дружеството към края на 2015 г.
Съвет на директорите
Към 31.12.2015 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и 5253 безналични поименни акции
изпълнителен член

8. Данни за персонала
Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е както
следва:
№
1.
2.
3.

Наименование по категории
Съвет на директорите
Специалисти с ръководни функции
Общо средно списъчен с-в за годината

За 2015 г.
(брой)

За 2014г.
(брой)
2
0
0

2
0
0

9.През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „ЗАЕ” АД в размер на
минимум 10% от собствения му капитал.
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10. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да
повлияят на резултата на дружеството.
11. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху
финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.
12. Капитал
Акционерният капитал на "ЗАЕ" АД възлиза на 181222 лева. Акционерният капитал е
разпределен на 181222 броя акции с номинал 1 лева. Ценните книжа на дружеството не се
търгуват на "Българска фондова борса-София" АД.
13. Намерения за 2016 г.
- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока
икономическа ефективност.
- Усъвършенстване организацията на работа.
- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите
при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.
14. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН
5. В периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г. не са придобивани акции от капитала на
"ЗАЕ" АД.
6. През 2014 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции на
"ЗАЕ" АД.
7. Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални
права да придобиват акции и облигации.
8. Членовете на СД на "ЗАЕ" АД са юридически лица, които участват в
управлението на следните дружества:
Трите имена, ЕГН (за ФЛ),
участващи в управителни
или контролни органи на
дружеството

Наименование, седалище,
адрес, № на ф.дело, код по
БУЛСТАТ на дружеството, в
чието управление участва
лицето

Качество на участие (управител,
прокурист, член на СД, УС или НС и
пр.)

"ЗЕТ БИ" ЕООД

"Завод за шлифовъчни
машини" АД, гр. Асеновград,
ул. Цар Иван Асен ІІ № 144,
ЕИК 8254008525 – ДО
17.03.2015 Г.

- Член на СД – ДО 17.03.2015 Г.

“Би Ей Ай Кънстракшън”
ЕООД

- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив,
ул. Брезовско шосе" № 176,
ЕИК 115063705;
- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе"
№ 176, ЕИК 115063705;
- "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул.
Брезовско шосе" № 176, ЕИК
115007029;
-„Пълдин холдинг”АД гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе"
№ 176, ЕИК
115237248

- Член на СД
- Член на СД
- Член на СД
- Член на СД
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Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2014 година
членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството
договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които
съществено се отклоняват от пазарните условия.

5) “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД – 68.36 %

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176
- предмет на дейност: производство на кранове, кранови компоненти, строителни
машини, метални конструкции и други, търговска дейност.
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело №
4224/1991 год. на Пазарджишки окръжен съд том I, страница 52 раздел I
- ЕИК: 822106213
- размер на капитала: 64 893 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин
Холдинг” АД: 44 358 поименни акции с номинал 1,00 лв. всяка акция.
I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД.
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
„ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД има за предмет на дейност: Производство на кранове,
кранови колички, подемни съоръжения, компоненти, строителни машини и метални
конструкции; търговия в страната и чужбина, производство и механична обработка на
части за електродвигатели.
През изминалата 2015 г. “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД, гр. Пловдив бе действащо
предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2016 г. ще остане такова.
“ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД не осъществява научноизследователска и развойна
дейност.
След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са
настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.
2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА
Управлението на „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД гр. Пловдив се осъществява по реда на
Търговския закон и Устава на дружеството като системата на управление отговаря на тази
за акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се
представлява от съвет на директорите с председател Георги Стайков Стойчев, като
физическо лице представител на “Джи Ай Джи” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 52, ЕИК 115777162, което по реда на чл. 234, ал. 1 от
Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член
на Съвет на директори в “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД и Георги Иванов Трифонов, като
физическо лице представител на “Джи Си Джи” ЕООД, със седалище и адрес на управление:
гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176, ЕИК 115777187, което по реда на чл. 234, ал. 1 от
Търговския закон изпълнява задълженията и упражнява правата на дружеството като член
на Съвет на директори и Изпълнителен директор в “ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД.
Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.
3.
ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ
Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния
курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от
промяна на икономическата среда.
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Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер
на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството
принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.
Основните рискове и несигурности пред „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД през отчетния
период са свързани с макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за
развитие на стопанските субекти.
Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година,
продължиха и през отчетната 2015 година, а именно:

Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да
изграждат насоките си на развитие за повече от една година.

Слабости в икономическото законодателство с често променяща се
нормативна уредба.

Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в
резултат на което търсенето намалява.

Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза
дори в рамките на една година.

Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.
В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през
останалата част на годината и в бъдеще са:
Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността
и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си,
съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в
страната, в която извършва предмета си на дейност.
Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната
върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху
възвращаемостта от инвестициите. Продължаващата икономическа криза доведе до
влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ,
общият показател за бизнес климат в страната не благоприятства инвестиционния процес.
Стопанската конюнктура през месец декември 2012 г. отбелязва песимистична нагласа
както на бизнеса, така и на потребителите. Търсенето продължава да намалява и
очакванията за следващите шест месеца са свързани с неблагоприятните сигнали от ЕС за
задаваща се рецесия в някои от големите икономики. Независимо от негативните нагласи
на бизнеса, политическият риск е управляем, поради членството на страната ни в ЕС.
Макроикономическият рисксе характеризира чрез основните макроикономически
индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация,
бюджетен дефицит, безработица и др.
Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които
„ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД - гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като
резултат на това нетните доходи на дружеството да намалеят.
Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия
инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на
две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и
общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.
Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко
дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства
на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.
Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на
инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени
или заемни средства.

36

Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в
цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За
намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за
актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за
негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които
дружеството не може да влияе.
Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти.
Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло
и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички
вземания към 31.12.2015 г. са в размер на 967 х. лв., като 94 х. лв. са от клиенти и
доставчици, 20 х.лв. са от свързани предприятия и 853 х.лв. са други вземания, което ги
прави прогнозируеми поради възможността за наблюдение и проверка на дружествата
длъжници.
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в
състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички
задължения на дружеството към 31.12.2015 г. възлизат на 1449 х.лв., като 1086 х.лв. са към
предприятия от група.
4.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Показател
Приходи от дейността (хил. лв.)
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)
Сума на активите (хил.лв.)
Собствен капитал (хиллв.)
Текущи активи (хил.лв.)
Текущи пасиви (хил.лв.)

2015
1279
54
4795
3346
1480
573

2014
1238
359
4088
3292
422
274

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1. Структура на приходите и разходите
Приходи
Наименование
Приходи от продажби
Приходи общо

Отчет към
31.12.2015 г.
В ХИЛ.ЛВ.
302
1350

Дял в %

Дял в %

22
100

Отчет към
31.12.2014 г. в
ХИЛ.ЛВ.
200
1239

Отчет към
31.12.2015 г.
В ХИЛ.ЛВ.
1296
90
170

Дял в
%

Дял в
%

100
7,00
13.00

Отчет към
31.12.2014 г. в
ХИЛ.ЛВ.
880
39
131

14.00
13.00

205
156

16
100

Разходи и резултат
Наименование
Разходи за дейността общо
лихви
За суровини, материали, външни
услуги
За амортизация и обезценка
Други

183
167

100
4,00
15,00
23,00
18,00
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През финансовата 2015 г. нетните приходи от продажби на „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД са
1279 хил. лв.
През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено
значение за дейността на „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД.
При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават
отклонения от пазарните цени.
През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството
характер, имащи съществено влияние върху дейността му.
През 2015 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.
Към края на 2015 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване
на капиталови разходи.
Дружеството няма научни изследвания и разработки.
През изминалата финансова година в качеството си на заемополучател
„ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД е сключило следните договори за заем:
8.2. На 12.02.2015 г. с „Пълдин холдинг” АД за сумата от 15 000 лв., срок на
погасяване: 12.02.2017, годишна лихва: 7 %.
8.3. На 28.01.2015 г. с „Пълдин холдинг” АД за сумата от 150 000 лв., срок на
погасяване: 05.01.2019, годишна лихва: 7 %.
През изтеклата финансова година Дружеството не е емитирало нови цени книжа.
През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление
на дружеството.
Към 31.12.2015 година дружеството няма информация за договорености, в резултат
на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял
акции на настоящи акционери.
5.2. Структура и динамика на активите
АКТИВИ

Към 31.12.2015 г.
Х.лв.
%

І.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:
Земи и сгради
ІІ.ТЕКУЩИ АКИВИ в.т.ч.
Търговски и други вземания
ОБЩО АКТИВИ

3312
3112
1480
967
4795

69,07
64,90
30,86
20,16
100

Към 31. 12.2014 г.
Х.лв.
%
3663
3449
422
330
4088

86,29
80,96
13,71
11,98
100

В нетекущите активи дял от 94,00 % заемат дълготрайни материални активи - земи и
сгради в размер на 3112 х.лв.
От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 853 х.лв.
5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2015 г. възлизат на 4795
х.лв. и са структурирани както следва:
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Към 31.12.2015г.
Х.лв.
Х.лв.

Към 31.12.2014г.
Х.лв.
%

І.СОБСТВЕН КАПИТАЛ
ІІ. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
ОБЩО:

3346
876
573
4795

3292
522
274
4088

69,78
18,26
11,94
100

61,00
17,00
22,00
100

От текущите пасиви към 31.12.2015 г. 48 % са задължения към персонала.
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6. Данни за управителните органи
Дружеството е с едностепенна система на управление.
Съветът на директорите е в състав:
- Георги Стайков Стойчев, представител на “Джи Ай Джи” ЕООД, гр. Пловдив Председател;
- Георги Иванов Трифонов, представител на “Джи Си Джи” ЕООД, гр. Пловдив - Член;
- Чрез законен представител на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, гр. Пловдив - Член.
Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на “Джи Ай Джи”
ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на “Джи Си Джи” ЕООД заедно и поотделно.
За отчетната 2015 година изплатените възнаграждения и осигуровки на съвета на
директорите възлизат на 100460.00 лв
7. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на
дружеството към края на 2015 г.
Съвет на директорите
Към 31.12.2015 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател и 74 безналични поименни акции
изпълнителен член
Георги Иванов Трифонов - член
433 безналични поименни акции

8. Данни за персонала
Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е както
следва:
№
1.
2.

Наименование по категории
Съвет на директорите
Общо средно списъчен с-в за годината

За 2015 г.
(брой)

За 2014 г.
(брой)
3
3

3
3

9.През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД в
размер на минимум 10% от собствения му капитал.
10. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да
повлияят на резултата на дружеството.
11. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху
финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.
12. Капитал - Акционерният капитал на "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД възлиза на 64 893
лева. Акционерният капитал е разпределен на 64 893 броя акции с номинал 1 лева. Ценните
книжа на дружеството не се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД.
13. Намерения за 2016 г.
- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока
икономическа ефективност.
- Усъвършенстване организацията на работа.
- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите
при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.
14. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН
- В периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г. не са придобивани акции от капитала.
- През 2015 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли акции от
капитала на "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД.
- Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават специални
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-

права да придобиват акции и облигации.
Членовете на СД на "ПОДЕМСТРОЙМАШ" АД са юридически лица, които участват
в управлението на следните дружества:

Трите имена, ЕГН (за ФЛ),
участващи в управителни
или контролни органи на
дружеството
“Джи Си Джи” ЕООД

Наименование, седалище,
адрес, № на ф.дело, код по
БУЛСТАТ на дружеството, в
чието управление участва
лицето

Качество на участие (управител,
прокурист, член на СД, УС или НС и пр.)

- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив,
ул. Брезовско шосе" № 176,
ЕИК 115063705;
- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе"
№ 176, ЕИК 115063705;
"ЗШМ" АД, гр. Асеновград, ул.
"Цар Иван Асен ІІ" № 144, ЕИК
825400825 – ДО 17.03.2015 Г.

- Член на СД

“Джи Ай Джи” ЕООД

- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе" №
176, ЕИК 115063705

- Председател на СД

“Би Ей Ай Кънстракшън”
ЕООД

- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив,
ул. Брезовско шосе" № 176,
ЕИК 115063705;
- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско шосе"
№ 176, ЕИК 115063705;
- "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул.
Брезовско шосе" № 176, ЕИК
115007029;

- Член на СД



- Член на СД
- Член на СД - ДО 17.03.2015 Г.

- Член на СД
- Член на СД

Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2015 година
членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството
договори, които излизат извън обичайната му дейност или такива, които
съществено се отклоняват от пазарните условия.

6) “БиЕй Ай Кънстракшън” ЕООД– 100 %
- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело №
1311/2002 год. на Пловдивски окръжен съд том 12, страница 2, партида 1,
регистър I
- ЕИК: 115745086
- размер на капитала: 5 000 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на дяловете, притежание на “Пълдин
Холдинг” АД 50 дяла с номинал 100,00 лв. всеки един.
- процент на участие – 100,00 %
I. РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕ НА “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД.
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
“Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД има за предмет на дейност: проектиране,
разработка, разпространение и поддръжка на софтуерни и хардуерни продукти и
системи, предоставяне на услуги и консултации в областта на високите технологии,
участие във високотехнологични паркове, преводи, легализация, консултантска
дейност както и всяка друга дейност незабранена от законодателството на Република
България.
През изминалата 2015 г. “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД, гр. Пловдив бе действащо
предприятие и ръководството на дружеството счита, че през 2016 г. ще остане такова.
“Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД не осъществява научноизследователска и развойна
дейност.
След датата на изготвяне на съставяне на годишния финансов отчет не са
настъпили важни събития, които трябва да бъдат оповестени.
2. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА
Управлението на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД гр. Пловдив се осъществява по
реда на Търговския закон и Учредителния акт на дружеството като системата на
управление отговаря на тази за еднолично дружество с ограничена отговорност.
Дружеството се представлява от Управителите Георги Стайков Стойчев и Георги Иванов
Трифонов. Едноличен собственик на капитала е „Пълдин холдинг“ АД.
Седалището на дружеството и централното управление се намират в гр. Пловдив.
3.
ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ
Систематичният риск включва: политически риск; риск от изменение на валутния
курс; риск от изменение на лихвените равнища; инфлационен риск и данъчен риск, риск от
промяна на икономическата среда.
Несистематичният риск е свързан с риска, които се поражда от конкретния характер
на дейността на дружеството и специфичната среда на отрасъла, към който дружеството
принадлежи. Той включва: секторен /отраслов/ риск и фирмен риск.
Основните рискове и несигурности пред „ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД през отчетния
период са свързани с макроикономическата среда, която остана неблагоприятна за
развитие на стопанските субекти.
Трудностите, които съпътстваха дейността на дружеството през предходната година,
продължиха и през отчетната 2015 година, а именно:

Несигурна икономическа среда, която пречи на стопанските субекти да
изграждат насоките си на развитие за повече от една година.

Слабости в икономическото законодателство с често променяща се
нормативна уредба.

Продължаващата икономическа стагнация, високо равнище на безработица, в
резултат на което търсенето намалява.

Промяна в цените на енергоносителите, без ясна предварителна прогноза
дори в рамките на една година.

Междуфирмена задлъжнялост, пораждаща верижни финансови проблеми.
В този смисъл основните рискове, пред които е изправен дружеството през
останалата част на годината и в бъдеще са:
Систематичните рискове са тези, които оказват ключово влияние върху дейността
и състоянието на дружеството. Дружеството би следвало да реорганизира дейността си,
съобразявайки се с влиянието на систематичните рискове и прогнозните разчети в
страната, в която извършва предмета си на дейност.
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Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната
върху стопанския и инвестиционния процес като цяло и по конкретно върху
възвращаемостта от инвестициите. Продължаващата икономическа криза доведе до
влошаване на стопанската конюнктура в страната. По данни от изследванията на НСИ,
общият показател за бизнес климат в страната не благоприятства инвестиционния процес.
Стопанската конюнктура през месец декември 2012 г. отбелязва песимистична нагласа
както на бизнеса, така и на потребителите. Търсенето продължава да намалява и
очакванията за следващите шест месеца са свързани с неблагоприятните сигнали от ЕС за
задаваща се рецесия в някои от големите икономики. Независимо от негативните нагласи
на бизнеса, политическият риск е управляем, поради членството на страната ни в ЕС.
Макроикономическият рисксе характеризира чрез основните макроикономически
индикатори - брутен вътрешен продукт, валутни курсове, лихвени равнища, инфлация,
бюджетен дефицит, безработица и др.
Лихвеният риск е свързан с възможността лихвените равнища, при които “Би Ей
Ай Кънстракшън” ЕООД- гр. Пловдив финансира своята дейност да се увеличат и като
резултат на това нетните доходи на дружеството да намалеят.
Несистематични (микроикономически рискове) - представляват частта от общия
инвестиционен риск, специфични за самата фирма и отрасъла. Могат да бъдат разделени на
две: секторен (отраслов) риск, касаещ несигурността в развитието на отрасъла като цяло, и
общофирмен риск, произтичащ от спецификите на конкретното дружество.
Фирменият риск е свързан с естеството на дейност на дружеството, като за всяко
дружество е важно възвращаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства
на риска, свързан с тази инвестиция. Обединява бизнес риска и финансовия риск.
Финансовият риск представлява допълнителната несигурност по отношение на
инвеститора за получаването на приходи в случаите, когато фирмата използва привлечени
или заемни средства.
Ценови риск. Дружеството е изложено на ценови риск за негативни промени в
цените на предлаганите услуги, тъй като промените на пазара определят техните нива. За
намаляване на ценовия риск се извършва периодичен анализ и обсъждане за
актуализиране спрямо промените на пазара. Дружеството е изложено на ценови риск за
негативни промени в цените на услугите от дружествата монополисти, при които
дружеството не може да влияе.
Кредитен риск. Финансовите активи на дружеството са вземания от клиенти.
Кредитен риск е основно рискът, при който дружеството няма да може да си получи изцяло
и в обичайно предвидените срокове дължимите от клиентите суми. Стойността на всички
вземания към 31.12.2015 г. са в размер на 4 х. лв., като 3 х. лв. са от клиенти и доставчици, 1
х.лв. са други вземания, което ги прави прогнозируеми поради възможността за
наблюдение и проверка на дружествата длъжници.
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в
състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Всички
задължения на дружеството към 31.12.2015 г. възлизат на 2 х.лв., като 1 х.лв. са към
предприятия от група.
4.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

Показател
Приходи от дейността (хил. лв.)
Нетна печалба / загуба (хил. лв.)
Сума на активите (хил.лв.)

2015

2014
0
0
4

3
0
4
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Собствен капитал (хиллв.)
Текущи активи (хил.лв.)
Текущи пасиви (хил.лв.)

2
4
2

3
4
1

5. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ
5.1. Структура на приходите и разходите
Приходи
Наименование

Отчет към
31.12.2015 г.
В ХИЛ.ЛВ.

Приходи от продажби
Приходи общо

Дял в %
0
0

Отчет към
31.12.2014 г. в
ХИЛ.ЛВ.

0
100

Дял в %
3
3

100
100

Разходи и резултат
Наименование

Отчет към
31.12.2015 г.
В ХИЛ.ЛВ.

Разходи за дейността общо
лихви
За суровини, материали, външни
услуги
За амортизация и обезценка
Други

Дял в
%

Отчет към
31.12.2014 г. в
ХИЛ.ЛВ.

Дял в
%

0
0
0

100
0
0

3
0
3

100
0
100

0
0

0
0

0
0

0
0

През финансовата 2015 г. нетните приходи от продажби на “Би Ей Ай Кънстракшън”
ЕООДса 0 хил. лв.
През отчетния период няма сключени големи сделки и такива от съществено
значение за дейността на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД.
При всички, извършени през годината сделки със свързани лица не се наблюдават
отклонения от пазарните цени.
През отчетната година няма събития и показатели с необичаен за Дружеството
характер, имащи съществено влияние върху дейността му.
През 2015 год. дружеството няма сделки, водени извънбалансово.
Към края на 2015 година дружеството няма съществени ангажименти за извършване
на капиталови разходи.
Дружеството няма научни изследвания и разработки.
През изминалата финансова година в качеството си на заемополучател“Би Ей Ай
Кънстракшън” ЕООДе сключило следните договори за заем:
8.4. На 28.12.2015 г. с „Пълдин холдинг” АД за сумата от 200 лв., срок на
погасяване: 28.12.2017, годишна лихва: 7 %.
През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление
на дружеството.
Към 31.12.2015 година дружеството няма информация за договорености, в резултат
на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял
акции на настоящи акционери.
5.2. Структура и динамика на активите
АКТИВИ

Към 31.12.2015 г.

Към 31. 12.2014 г.
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Х.лв.

%

І.НЕТЕКУЩИ АКТИВИ в т.ч.:
Земи и сгради
ІІ.ТЕКУЩИ АКИВИ в.т.ч.
Търговски и други вземания
ОБЩО АКТИВИ

0
0
4
3
4

Х.лв.

0
0
100
75,00
100

%
0
0
4
3
4

0
0
100
75,00
100

От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 3 х.лв.
5.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2015 г. възлизат на 4 х.лв.
и са структурирани както следва:
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
І.СОБСТВЕН КАПИТАЛ
ІІ. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
ОБЩО:

Към 31.12.2015г.
Х.лв.
%
2
0
2
4

Към 31.12.2014г.
Х.лв.
%

50
0
50
100

3
0
1
4

75
0
25
100

От текущите пасиви към 31.12.2015 г. 50 % са задължения към предприятия от група.
6. Данни за управителните органи
Управители:
- Георги Стайков Стойчев и
- Георги Иванов Трифонов.
Дружеството се представлява от управителите заедно и поотделно.
За отчетната 2015 година няма изплатени възнаграждения на Управителите.
7. Данни за персонала
Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е както
следва:
№
1.
2.

Наименование по категории
Съвет на директорите
Общо средно списъчен с-в за годината

За 2015 г.
(брой)

За 2014 г.
(брой)
0
0

0
0

9.През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни или
арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на “Би Ей Ай Кънстракшън”
ЕООДв размер на минимум 10% от собствения му капитал.
10. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които да
повлияят на резултата на дружеството.
11. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху
финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му.
12. Капиталът на “Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООДвъзлиза на 5 000 лева и е разпределен
на 50 /петдесет/ равни дружествени дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки
един.
13. Намерения за 2016 г.
- Преодоляване на икономическите затруднения и постигане на по-висока
икономическа ефективност.
- Усъвършенстване организацията на работа.
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- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на инвестициите
при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.
14. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д и чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН
- В периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г. не са придобивани дялове от капитала.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА „ПЪЛДИН ХОЛДИНГ“ АД:
От текущите активи определящ дял имат вземанията, които са в размер на 1822
х.лв.
През отчетния период "Пълдин холдинг" АД е отпускало заеми за оборотно
финансиране на дъщерните си дружества за подпомагане на стопанската им дейност
при среден лихвен процент 6%.
Размерът на отпуснатите кредити с натрупване за предприятията от групата
възлизат на 1447х.лв.
Кредитите за оборотно финансиране на дъщерните дружества се отпускат за срок
от минимум две години и се предоговарят ежегодно.
4.3. Собственият капитал и пасивите на баланса към 31.12.2015 г. възлизат на
2467х.лв. и са структурирани както следва:
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И
ПАСИВИ

Към 31.12.2015 г.
хил.лв.

%

Към 31.12.2014 г.
хил.лв.

%

І.СОБСТВЕН КАПИТАЛ
2350
95
2089
52
ІІ. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ
0
0
0
0
II. ТЕКУЩИ ПАСИВИ
117
5
1890
47
ОБЩО:
2467
100
3979
100
От текущите пасиви към 31.12.2015 г. 76 % са задължения към свързани
предприятия.
В своята дейност по оказване помощ на дружествата от групата, "Пълдин холдинг"
АД, приема краткосрочни депозити от дъщерни дружества при среден лихвен процент
за 2015 г. от 6 %. В края на 2015 г., размерът на задълженията по тези депозити е 258лв.
5. Данни за управителните органи.
Дружеството е с едностепенна система на управление.
Съветът на директорите е в състав:
- Георги Стайков Стойчев, представител на “Джи Си Джи” ЕООД, гр. Пловдив Председател;
- Георги Иванов Трифонов, представител на “Джи Ай Джи” ЕООД, гр. Пловдив - Член;
- Чрез законен представител на “БиЕй Ай Кънстракшън” ЕООД, гр. Пловдив - Член.
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Дружеството се представлява от Георги Стайков Стойчев, представител на “Джи Си
Джи” ЕООД и Георги Иванов Трифонов, представител на “Джи Ай Джи” ЕООД заедно и
поотделно.
За отчетната 2015 година изплатените възнаграждения и осигуровки на съвета на
директорите възлизат на 36302.22 лв
6. Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директори на
дружеството към края на 2015 г.
Съвет на директорите
Към 31.12.2015 г. брой притежавани акции
Георги Стайков Стойчев председател 680 безналични поименни акции
и изпълнителен член
Георги Иванов Трифонов - член
554 безналични поименни акции
7. Данни за персонала
Средносписъчният състав на персонала за отчетната година по категории е
както следва:
№
Наименование по категории
За 2015 г.
За 2014г.
(брой)
(брой)
1. Съвет на директорите
2
2
2. Специалисти с ръководни функции
2
1
5. Общо средно списъчен с-в за годината
4
3
8. Данни за директора за връзки с инвеститорите
От 01.02.2012 година към момента Директор за връзки с инвеститорите е
Николай Йорданов Стойчев, образование: висше, специалност: Управление и планиране
на народното стопанство, квалификация: икономист, адрес за кореспонденция:
Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176, тел.: 032/ 953271, e-mail:puldinad@yahoo.com.
9.През изтеклата финансова година няма висящи съдебни, административни
или арбитражни производства, касаещи вземания или задължения на „Пълдин
Холдинг” АД в размер на минимум 10% от собствения му капитал.
10. След годишното счетоводно приключване не са настъпили промени, които
да повлияят на резултата на дружеството.
11. Не се предвиждат инвестиции и сделки, които да повлияят върху
финансовото състояние на дружеството и резултатите от дейността му
12. Капитал
Акционерният капитал на "Пълдин холдинг" АД възлиза на 811 764 лева.
Акционерният капитал е разпределен на 270 588 броя акции с номинал 3 лева. Ценните
книжа на дружеството се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД. Данните за
движение на акциите на дружеството, предоставени от БФБ-София за периода
01.01.2015-31.12.2015 г. са следните:
Показател/година
2015 г.
2014 г.
Минимална ср. претеглена цена
1,555
1,559
Максимална ср. претеглена цена
1,700
3,000
1 1 лот = 1 акция
13. Намерения за 2016 г.
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- Активно участие в управлението на дъщерните дружества за преодоляване на
икономическите затруднения от последните три години и постигане на по-висока
икономическа ефективност.
- Усъвършенстване организацията на работа и непрекъснато
повишаване
квалификацията и професионалните умения на човешкия фактор.
- Постигане на икономически растеж осигуряващ възвращаемост на
инвестициите при допустими нива на риск чрез политика на гъвкавост.
14. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ ЗА ДОБРО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА
"Пълдин холдинг" АД.
Спазването на принципите и добрите практики на корпоративно управление е
отговорност на ръководството на "Пълдин холдинг" АД пред неговите акционери.
Корпоративното управление в "Пълдин холдинг" АД се основава на следните
принципи:
- Защита правата на акционерите;
- Разкриване на информация и прозрачност;
- Осигуряване на добро управление на дружеството от страна на управителните
органи.
14.1. Функции и задължения на Съвета на директорите
Със своята дейност, съветът на директорите установява и контролира
стратегическите насоки за развитие на дружеството, изгражда политика в областта на
риска, неговото управление и вътрешния одит, дава насоки, одобрява и контролира
изпълнението на бизнес - плана на дружеството, сделки от съществен характер,
дефинира политиката на дружеството по отношение разкриването на информация и
връзка с инвеститорите.
В дружеството е изградена финансово - информационна система, осигуряваща
спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на дружеството.
Предоставя на акционерите изискваната по време и формат от устройствените актове
на дружеството информация.
В своята дейност членовете на Съвета на директорите се стремят към взаимно
уважение, зачитане професионалния опит и квалификация на всеки от тях. Те се
стремят такъв тип взаимоотношения да се прилагат и спрямо служители, инвеститори,
контрагенти и акционери.
Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на
акционерите.
14.2.Избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите.
Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на
директорите, съобразно закона и устава на дружеството, както и в съответствие с
принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на съвета на директорите.
В състава на Съвета на директорите една трета от членовете му са независими
директори. В състава на Съвета на директорите има членове, които са в управлението
на дружеството от създаването му.
В договора за възлагане управлението, сключван с изпълнителния член на
Съвета на директорите, се определят неговите задължения и задачи, размера на
възнаграждението му, задълженията му за лоялност към дружеството и основанията за
освобождаване. Останалите членове спазват задълженията вменени им в Устава на
дружеството, приетите Правила за работа на Съвета на директорите, общите правила
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съгласно действащите нормативни актове (ТЗ, ЗППЦК, ЗПФИ), прилагани в
дружеството.
14.3.Структура и компетентност на Съвета на директорите.
Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите е определен от
Устава на дружеството.
Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите на "Пълдин
Холдинг" АД, гарантира независимостта и безпристрастността на оценките и
действията на неговите членове по отношение функционирането на дружеството.
Съветът на директорите в съответствие с компетенциите на своите членове е
осъществил надлежно разделение на задачите и задълженията помежду си.
Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания, професионална
квалификация, образование и опит, които се изискват за заеманата от тях позиция в
управлението.
Членовете на Съвета на директорите активно участват във всякакви форми за
повишаване квалификацията им във връзка с корпоративното управление, промени в
законодателството, повишаване изискванията в различните отрасли на стопанската
дейност, в които дружеството има интереси.
14.4. Възнаграждение на Съвета на директорите.
Размерът и структурата на възнагражденията на членовете на Съвета на
директорите, на които не се възлага управлението на дружеството, се определя от
Общото събрание на акционерите. Отчитайки спецификата на дружеството,
възнагражденията се състоят само от постоянна част. Възнаграждението на
изпълнителния член на Съвета на директорите, се определя в договора за възлагане
управлението на дружеството. Разкриването на информация за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите е в съответствие със законовите норми и
устройствените актове на дружеството.
14.5. Конфликтна интереси
За максимално избягване и недопускане на реален или потенциален конфликт
на интереси, в устройствените актове на дружеството са създадени процедури, според
които всеки член на съвета на директорите следва да разкрива пред съвета
съществуването на такъв конфликт.
Потенциален конфликт на интереси съществува тогава, когато дружеството
възнамерява да осъществи сделка с юридическо лице, в което:
(а) член на Съвета на директорите или свързани (заинтересувани) с него лица
имат финансов интерес;
(б) член на Съвета е член на Управителен съвет, Надзорен съвет или Съвет на
директорите.
Всяка подобна сделка подлежи на предварително одобрение съгласно законния
орган на дружеството - Общото събрание или Съвета на директорите.
14.6. 3ащита правата на акционерите
За защита правата на акционерите, в дружеството са изготвени правила за
организирането и провеждането на редовните и извънредни Общи събрания на
акционерите, които гарантират упражняване правото на глас, както и
равнопоставеното третиране на всички акционери и правото на всеки да изрази
мнението си по точките от дневния ред и за гласуването на упълномощените лица в
съответствие с инструкциите на акционерите.
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Съветът на директорите се стреми писмените материали, свързани с дневния
ред на Общите събрания, да бъдат конкретни и ясни, без да въвеждат в заблуждение
акционерите и да са достъпни за тях.
На заседанието на Общото събрание присъстват всички членове на съвета на
директорите.
Създадена е организация гарантираща правото на акционерите да бъдат
информирани относно взетите решения на Общото събрание на акционерите.
14.7. Разкриване на информация
Съветът на директорите контролира спазването на вътрешни правила за
изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за разкриване на информация.
Определени са лицата, имащи достъп до вътрешна информация. Изготвени са писмени
материали с разяснения за правата и задълженията им. Разработена е и се поддържа
интернет страница на дружеството с утвърдено съдържание. Разкриваната чрез
интернет страницата на дружеството информация включва:
- История: Данни за дружеството;
- Данни за управителните органи;
- Информация: финансова; вътрешна; друга регулирана информация;
- Дружества: Акционерна структура на дружеството;
- Новини;
- Контакти.
Разкриването на информация се предоставя по ред и начин определен съгласно
действащото законодателство.
14.8. 3аинтересовани лица
В дружеството е създадена политика за идентифицирането на заинтересованите
лица с отношение към неговата дейност, въз основа на тяхната степен и сфери на
влияние, роля и отношение към устойчивото му развитие, като се отчитат техните
интереси, и ръководството се стреми за привличането им при решаване на определени,
изискващи позицията им, въпроси.
В своята политика към заинтересованите лица, Съветът на директорите се
съобразява със законовите изисквания.
15. АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ДРУЖЕСТВОТО, ОТРАЗЕНА В ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 11 ПО НАРЕДБА №2
Анализът на информацията в Приложение №11, представляваща неразделна
част от годишния отчет, показва, че всеки инвеститор, притежаващ акции на
дружеството има еднакви права и задължения, предоставени от дяловото му участие.
Акциите на дружеството са безналични, поименни с право на глас, свободно
прехвърляеми и са регистрирани на регулиран пазар - "БФБ-София" АД - неофициален
пазар.
Упражняване правата по акциите и разпореждането с тях не се ограничава от
разпоредби в Устава на дружеството, а се прилагат само законовите изисквания.
В дружеството не са въведени специални контролни права за някои акционери,
както и няма система за контрол при упражняване правото на глас в случаите, когато
служители на дружеството са и негови акционери.
Не са накърнени правомощията на върховния орган на дружеството - Общото
събрание на акционерите.
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Изборът и освобождаването на управителния орган на дружеството - съветът на
директорите, е изключително правомощие на Общото събрание на акционерите.
Съставът на Съвета на директорите отговаря на изискванията на Закона за
публично предлагане на ценни книжа, Търговския закон и Устава на дружеството.
В правомощията на съвета на директорите не са включени решения, които са
изключителна компетентност на Общото събрание на акционерите.
Решенията за изменения и допълнения в Устава на дружеството, както и за
издаване и обратно изкупуване на акции е изключително правомощие на Общото
събрание на акционерите.
В дружеството няма съществени договори, чието действие, изменение или
прекратяване, да са обвързани с промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане.
Не съществуват и споразумения със съвета на директорите или служителите за
изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или
при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово
предлагане.
Отчетът на дружеството е приет от съвета на директорите на 28 февруари 2014г.
16. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА ПО РЕДА НА чл. 187 д И чл. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ
ЗАКОН

През 2015 година членовете на СД не са придобили или прехвърляли
акции на “Пълдин холдинг” АД.

Съгласно Устава на дружеството членовете на СД не притежават
специални права да придобиват акции и облигации.

Членовете на СД на “Пълдин холдинг” АД са юридически лица, които
участват в управлението на следните дружества:
Трите имена, ЕГН (за ФЛ),
участващи в управителни
или контролни органи на
дружеството
“Джи Си Джи” ЕООД

“Джи Ай Джи” ЕООД

Наименование, седалище,
адрес, № на ф.дело, код по
БУЛСТАТ на дружеството, в
чието управление участва
лицето
- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив,
ул. Брезовско шосе" № 176,
ЕИК 115063705;
- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско
шосе" № 176, ЕИК
115063705;
"ЗШМ" АД, гр. Асеновград,
ул. "Цар Иван Асен ІІ" №
144, ЕИК 825400825
- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско
шосе" № 176, ЕИК
115063705

Качество на участие
(управител, прокурист,
член на СД, УС или НС и
пр.)
- Член на СД
- Член на СД

- Председател на СД
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“БиЕй Ай Кънстракшън”
ЕООД

- "БИСС-91" АД, гр. Пловдив,
ул. Брезовскошосе" № 176,
ЕИК 115063705;
- "Подемстроймаш" АД, гр.
Пловдив, ул. Брезовско
шосе" № 176, ЕИК
115063705;
- "ЗАЕ" АД, гр. Пловдив, ул.
Брезовско шосе" № 176,
ЕИК 115007029;

- Член на СД
- Член на СД
- Член на СД


Договори по чл. 240 б от ТЗ, сключени през годината: През 2015 година
членовете на СД и свързаните с тях лица не са сключили с дружеството договори, които
излизат извън обичайната му дейност или такива, които съществено се отклоняват от
пазарните условия.

28.04.2016 г.
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Страница1

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА И ОБЯСНИТЕЛНИ
БЕЛЕЖКИ / ОПОВЕСТЯВАНИЯ към годишен
консолидиран финансов отчет на ГРУПА
„Пълдин Холдинг” АД към 31.12.2015 г.

„Пълдин холдинг“ АД
Тел.032 / 95 32 71
Факс032 / 94 66 20

град Пловдив, обл. Пловдив, ул.
„Брезовско шосе“ № 176

www.puldinjsc.ideabg.com
puldinad@yahoo.com

Съдържание
Съдържание

Информация за групата
Грешка! Показалецът не е дефиниран.
Основни положения от счетоводната политика на групата

3

Признаване на приходите и разходите

9

Приходи от дейността

9

Разходи за персонала

9

Финансови разходи

9

Финансово състояние към 31.12.2015 г.

9

Оповествяване на свързаните лица и сделките с тях

9

Управление на финансовите рискове

11

Информация за дружеството

12

1

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРУПАТА
Групата Пълдин Холдинг АД (Групата) включва дружество-майка и неговите шест дъщерни дружества
(31.12.2015 г.: шест дъщерни дружества).
Дружество-майка
Пълдин Холдинг АД (Дружеството - майка) е учредено на 25 септември 1996 г. на Учредително
събрание, проведено в гр.Пловдив като „Национален приватизационен фонд Тракия” АД. С решение 167
ПФ/23.10.1996 г. на КЦКФБ е дадено разрешение на дружеството да извършва дейност като приватизационен
фонд. На 27 март 1998 г. с решение 2478 по ф.д. 4968 на Пловдивски окръжен съд дружеството се
преобразува в холдинг с наименование „Пълдин Холдинг” АД.
Капиталът на дружеството е 811 764 /осемстотин и единадесет хиляди седемстотин шестдесет и
четири/ лева, разпределен в 270 588 /двеста и седемдесет хиляди петстотин осемдесет и осем/ безналични
поименни акции, с номинална стойност 3 /три/ лева всяка една. Акциите на “Пълдин холдинг ” АД се търгуват
на ”Българска Фондова Борса - София“ АД – неофициален пазар.
Седалището и адресът на управление на „Пълдинхолдинг” АД е гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе” №
176.
„Пълдин Холдинг” АД 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,
приемане на депозити от дъщерни дружества; управление на паричните средства на дъщерните дружества,
съгласно разпоредбите на Търговския закон; собствена производствена и търговска дейност.
Дъщерни дружества
Дъщерните дружества в Групата са:
1)
“МЕТАЛОПАК” АД:

- седалище: гр. Карнобат, Индустриална зона;
- отрасъл “Машиностроителна и металообработваща промишленост”
- процент на участие – 51,30 %
- номер и партида на вписване в търг. регистър: 5947/01.04.1996, том I страница 80 при Бургаски
окръжен съд

- ЕИК: 812117026
- размер на капитала: 80 638 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 20 684
поименни акции с номинал 2,00 лв. всяка акция.

2)

“БИСС- 91” АД

- седалище: гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе № 176
- номер и партида на вписване в търг. регистър: 8111/12.09.1996 на Пловдивски окръжен съд по
фирмено дело 4328/96 година.

- ЕИК: 115063705
- размер на капитала: 104 612 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 23 961
поименни акции с номинал 2,00 лв всяка акция;

- вид,

клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на ”Пълдин Комерс” ЕООД
/Собственик на капитала на "Пълдин - комерс" ЕООД е ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД/ : 26 153 поименни
акции с номинал 2,00 лв всяка акция;

3)

“ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД

- седалище: гр. Асеновград, ул. “Козановска” № 13

2

- номер

и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело 7081/1995 год. на
Пловдивски окръжен съд том 1 страница 94 партиден номер 25 регистър 2.

- ЕИК: 825400825
- размер на капитала: 194 526 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 72 967
поименни акции с номинал 1,00 лв. на акция.

4)

“Завод за асинхронни електродвигатели” АД

- седалище: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №. 176
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело 7251/07.12.1995 на
Пловдивски окръжен съд том 1 страница 110 партиден номер 29 регистър 2.

- ЕИК: 115007029
- размер на капитала:181 222 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 94 615
поименни акции с номинал 1,00 лв всяка акция.

5)

“ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 4224/1991 год. на
Пазарджишки окръжен съд том I, страница 52 раздел I

- ЕИК: 822106213
- размер на капитала: 64 893 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на акциите, притежание на “Пълдин Холдинг” АД: 44 358
поименни акции с номинал 1,00 лв. всяка акция.

6)

“Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД

- седалище: гр. Пловдив ул. “Брезовско шосе” № 176
- номер и партида на вписване в търг. регистър: решение по фирмено дело № 1311/2002 год. на
Пловдивски окръжен съд том 12, страница 2, партида 1, регистър I

- ЕИК: 115745086
- размер на капитала: 5 000 лв.
- вид, клас, брой и номинална стойност на дяловете, притежание на “Пълдин Холдинг” АД 50 дяла
с номинал 100,00 лв. всеки един.

- процент на участие – 100,00 %
1.1. Собственост и управление на дружеството-майка
Пълдин Холдинг АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Към 31 декември 2015 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както
следва:
Технологичен център 86 ЕООД – Пловдив

0,01%

Астор – София

0,19%

ЗЕТ БИ ЕООД - Пловдив

43,33%

Ем Джи Ес пропърти ЕООД - Пловдив

0,52%

Агронет кооперация - Пловдив

0,36%

СД „Малвис – Боянови С-ие“ – Нови Пазар

0,04%

Инова инвест АД – Ямбол

0,07%

Други

55,44%
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Дружеството е с едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите в
състав:
”БИ ЕЙ АЙ КЪНСТРАКШЪН”ЕООД-член на СД
“ДЖИ СИ ДЖИ” ООД – изп.директор и председател на СД , и
“ДЖИ АЙ ДЖИ” ООД – изп.директор и зам.председател на СД
Дружеството се представлява от Изпълнителните директори, заедно и поотделно.
1.2. Структура на Групата и предмет на дейност
Към 31 декември 2015 г. структурата на Групата включва Пълдин Холдинг АД като дружество-майка и
посочените по-долу дъщерни дружества:
Търговско дружество
%
БИСС 91 АД
45,61
ЗАЕ АД
52,21
Подемстроймаш АД
68,36
Металопак АД
51,30
Би Ей Ай Кънстракшън ЕООД
100,00
Завод за шлифовъчни машини АД – ДО 17.05.2015 Г. 38,74
Предметът на дейност на дружествата от Групата е както следва:
“МЕТАЛОПАК” АД: производство на метални конструкции, метални изделия;
“БИСС- 91” АД: отдаване под наем на собствени недвижими имоти.
“ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ” АД: разработване, производство и внедряване на шлифовъчни
машини и друга машиностроителна продукция, инженерингова дейност, търговия в страната и чужбина;
“Завод за асинхронни електродвигатели” АД: производство на асинхронни електродвигатели с общо и
специално предназначение; електродвигатели за изчислителна и организационна техника; вътрешна и
външна търговия. От началото на 2006 г. производството е прекратено.
“ПОДЕМСТРОЙМАШ” АД: производство на кранове, кранови компоненти, строителни машини, метални
конструкции и други, търговска дейност.
“Би Ей Ай Кънстракшън” ЕООД: проектиране, разработка, разпространение и поддържка на софтуерни
и хардуерни продукти и системи, предоставяне на услуги и консултации в областта на високите технологии,
участие във високотехнологични паркове, преводи, легализация, консултантска дейност както и всяка друга
дейност, не забранена от законодателството на Република България.
1.3. Основни показатели на стопанската среда
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на Дружеството
- майка, за периода 2013 - 2015 г. са представени в таблицата по-долу:
Показател
2013
2014
2015
година
година
година
БВП в млн. лева
81 971
83 612
86,650
Реален растеж на БВП *
1.3%
1.6%
3.0%
Инфлация в края на годината
-1.6%
-1.2%
-0.9%
1.47
1.47
1.76
Среден валутен курс на щатския долар за
годината
1.42
1.61
1.79
Валутен курс на щатския долар в края на
годината
Безработица (в края на годината) *
11.8%
10.7%
10.0%
Основен лихвен процент в края на годината
0.02
0.02
0.01
* данни към 30.09.2015 г.; източник: БНБ, НСИ
2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ГРУПАТА
2.1. База за изготвяне на консолидирания финансов отчет
Консолидирания финансови отчет на Пълдин Холдинг АД е изготвен в съответствие с всички
Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от: стандарти за финансови отчети
и от тълкувания на Комитета за разяснения на МСФО (КРМСФО), одобрени от Съвета по Международни
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счетоводни стандарти (СМСС), и Международните счетоводни стандарти и тълкуванията на Постоянния
комитет за разясняване (ПКР), одобрени от Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС),
които ефективно са в сила на 1 януари 2015 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз.
За текущата финансова година Групата е приела всички нови и/или ревизирани стандарти и
тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и респ. от Комитета за
разяснения на МСФО, които са били уместни за нейната дейност.
От възприемането на тези стандарти и/или тълкувания, в сила за годишни периоди започващи на 1
януари 2015 г., не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството, освен някои нови и
разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе до други промени - в класификацията
или оценката на отделни отчетни обекти и операции.
Новите и/или променените стандарти и тълкувания включват:
• Подобрения в МСФО Цикъл 2011-2013 (м.декември 2013 г.) - подобрения в МСФО 1, МСФО
3, МСФО 13, МСС 40 (в сила за годишни периоди от 01.07.2014 г. - приети от ЕК от 01.01.2015 г.). Тези
подобрения внасят частични промени и редакции в съответните стандарти, основно с цел да премахнат
съществуваща непоследователност или неясноти в правилата на приложение и изискванията на отделните
стандарти, както и да се внесе по-прецизна терминология на понятия. Основно промените са насочени към
следните обекти или операции: а) право на дружество преминаващо по МСФО за първи път да прилага
стандарти, които все още не са влезли в сила, ако самите стандарти позволяват по-ранно прилагане (МСФО
1); б) уточнение за неприложение на МСФО 3 за отчитане на формиране на съвместни споразумения във
финансовите отчети на самите съвместни споразумения; в) разяснение относно обхвата на договорите,
които са в обхвата на изключението за група финансови активи и пасиви с нетиращи позиции спрямо пазарен
и кредитен риск (МСФО 13); г) уточнение при третирането на една сделка, която отговаря едновременно на
критериите и на МСФО 3 и се отнася за инвестиционни имоти съгласно МСС 40, че следва да има поотделно
приложение на двата стандарта независимо един от друг (МСС 40).
• КРМСФО 21 Задължения за данъци и такси (в сила за годишни периоди от 1.01.2014 г. приет от ЕК в сила за годишни периоди от 17.06.2014 г.) - относно налози от страна на правителството.
Това разяснение дава насоки относно критериите за признаване на задължения за държавни такси, данъци,
и други подобни суми, наложени от страна на държавата във връзка със закони и регулации, които са извън
обхвата на МСС12.
Към датата на издаване за одобряване на този консолидиран финансов отчет са издадени, но не са
все още в сила за годишни периоди, започващи на 1 януари 2015 г., няколко нови стандарти и разяснения,
както и променени стандарти и разяснения, които не са били приети за по-ранно приложение от дружеството.
Ръководството на Групата е направило проучване и е определило, че тези промени не биха оказали
съществено влияние върху счетоводната политика и върху стойностите и класификацията на активите,
пасивите, операциите и резултатите на Групата, с изключение на:
• МСФО 15 Приходи по договори с клиенти (в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. - не
е приет от ЕК). Този стандарт е изцяло нов стандарт. Той въвежда цялостен комплекс от принципи, правила
и подходи за признаването, отчитането и оповестяването на информация относно вида, сумата, периода и
несигурностите във връзка с приходите и паричните потоци, произхождащи от договори с контрагенти.
Стандартът ще замени действащите до този момент стандарти свързани с признаването на приходи, основно
МСС 18 и МСС 11. Водещият принцип на новият стандарт е в създаването на модел от стъпки, чрез който
определянето на параметрите и времето на прихода са съизмерими спрямо задължението на всяка от
страните по сделката помежду им. Ключовите компоненти са: а) договори с клиенти с търговска същност и
оценка на вероятността за събиране на договорените суми от страна на предприятието съгласно условията
на дадения договор; б) идентифициране на отделните задължения за изпълнение по договора за стоки или
услуги - ограничимост от останалите поети ангажименти по договора, от които клиентът би черпил изгоди; в)
определяне на цена на операцията - сумата, която предприятието очаква, че има право да получи срещу
прехвърлянето на съответната стока или услуга към клиента - особено внимание се отделя на променливия
компонент в цената, финансовия компонент, както и на компонента, получаван в натура; г) разпределение
на цената на операцията между отделните задължения за изпълнение по договора - обичайно на база
самостоятелната продажна цена на всеки компонент; и д)моментът или периодът на признаване на прихода
- при успешното изпълнение на задължение по договора чрез трансфериране на контрола върху обещаната
стока или услуга, било то в даден момент или за определен период във времето. Стандартът допуска както
пълно ретроспективно приложение, така и модифицирано ретроспективно приложение, от началото на
текущия отчетен период, с определени оповестявания за предходните периоди.
• МСС 1 (променен) Представяне на финансови отчети - относно инициатива за
оповестявания (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. -приет от ЕК). Тази промяна е важно
разяснение на самия стандарт с насока на съставителите на финансови отчети, когато е необходимо те да
прилагат преценка за същественост на определена информация и нейното представяне при изготвянето на

5

финансовите отчети, т.е. за включването или не на дадена информация, подход на представяне в отчета за
финансовото състояние и в отчета за всеобхватния доход - агрегиране или самостоятелно представяне,
подход на подредба на пояснителните приложения, както и представянето на някои специфични статии в
отчетите.
• МСС 7 (променен) Отчет за паричните потоци - относно инициатива за оповестявания (в сила
за годишни периоди от 01.01.2017 г. - не е приет от ЕК). Тази промяна е важно разяснение на самия стандарт
с насока към информацията предоставяна на ползвателите на финансовите отчети, които да могат да
подобрят разбирането си за ликвидността и финансовите операции на дружеството. Промяната изисква
допълнителни оповестявания да бъдат направени относно промените в пасивите на дружеството във връзка
с: (i) промени от финансова дейност, (ii) промени от получаването или загубата на контрол над дъщерни
дружества, (iii) ефекти от курсови разлики, (iv) промени в справедливите стойности, и (v) други промени.
Изискванията за оповестяванията на промените в пасивите произлизащи от финансова дейност ще е
необходимо да се представят отделно от промените при всички останали активи и пасиви.
Ръководството на дружеството обмисля влиянието, което гореспоменатите нови и/или променени
стандарти биха могли да окажат върху финансовите отчети на дружеството, и кога тези промени ще бъдат
приети от него
Допълнително, за посочените по-долу нови стандарти, променени стандарти и приети тълкувания,
които са издадени, но все още не са в сила за годишни периоди започващи на 1 януари 2015 г., ръководството
на Групата е преценило, че следните не биха имали потенциален ефект за промени в счетоводната политика
и класификацията и стойностите на отчетни обекти във финансовите отчети на Групата, а именно:
• МСС 19 (ревизиран 2011 г.) Доходи на наети лица (в сила за годишни периоди от 1.07.2014 г.
- приет от ЕК за годишни периоди от 01.02.2015 г.).
• Подобрения в МСФО Цикъл 2010-2012 (м.декември 2013 г.) - подобрения в МСФО 2, МСФО 3,
МСФО 8, МСФО 13, МСС 16, МСС 24, МСС 38 (в сила за годишни периоди от 01.07.2014 г. - приети от ЕК за
годишни периоди от 01.02.2015 г.).
• МСФО 9 Финансови инструменти (в сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. - не е приет от
ЕК).
• МСФО 7 (променен) Финансови инструменти: Оповестявания - относно облекчението за
преизчислението на сравнителни периоди и свързаните с тях оповестявания при прилагането на МСФО 9 (в
сила за годишни периоди от 01.01.2018 г. - не е приет от ЕК).
• МСФО 14 Отсрочени активи и пасиви по регулирани дейности (в сила за годишни периоди от
01.01.2016 г. - ЕК отлага процеса по приемането на този междинен стандарт до издаването на финалния
стандарт).
• МСФО 16 Лизинги (в сила за годишни периоди от 01.01.2019 г. - не е приет от ЕК).
• Подобрения в МСФО Цикъл 2012-2014 (м.септември 2014 г.) - подобрения в МСФО 5, МСФО
7, МСС 19, МСС 34 (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. -приети от ЕК).
• МСФО 10 (променен) Консолидирани финансови отчети и МСС 28 (променен) Инвестиции в
асоциирани и съвместни предприятия - относно продажба или вноска на активи между инвеститор и негово
асоциирано или съвместно предприятие (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. - отложена процедура
по приемане от ЕК за неопределен период).
• МСС 27 (променен) Самостоятелни финансови отчети - относно метод на собствения капитал
в самостоятелните финансови отчети. (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. - приет от ЕК).
• МСС 16 (променен) Имоти, машини, съоръжения и МСС 41 (променен) Земеделие - относно
растения-носители (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. - приети от ЕК).
• МСС 16 (променен) Имоти, машини, съоръжения и МСС 38 (променен) Нематериални активи
- относно допустимите методи за начисляване на амортизация (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. приети от ЕК).
• МСФО 11 (променен) Съвместни споразумения - относно отчитане на придобиване на дялове
в съвместни дейности (в сила за годишни периоди от 01.01.2016 г. - приет от ЕК).
• МСФО 10 (променен) Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 (променен) Оповестяване
на участия в други предприятия и МСС 28 (променен) Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия относно изключения при консолидация от инвестиционни дружества (в сила за годишни периоди, започващи
на или след 01.01.2016 г. - не са приети от ЕК).
• МСС 12 (променен) Данъци върху дохода (в сила за годишни периоди, започващи на или след
01.01.2017 г. - не приет от ЕК).
Настоящият консолидиран финансов отчет е изготвен в съответствие с принципа на действащото
предприятие, текущото начисляване и историческата цена.
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Българските дружества от Групата в страната водят своите счетоводни регистри в български лев
(BGN), който приемат като тяхна отчетна валута за представяне. Задграничните дъщерни дружества
организират своето счетоводство в съответствие с изискванията на турското законодателство и поддържат
своите счетоводни регистри в турски лири (TRY).
Данните в консолидирания годишен финансов отчет (КФО) са представени в хиляди лева освен ако не
е оповестено изрично нещо друго, като българският лев е приет за отчетна валута на представяне на
Групата. Отчетите на задграничните дружества се преизчисляват от турски лири в български лев за целите
на всеки консолидиран финансов отчет съгласно политиката на Групата (Приложение № 2.5)
Представянето на консолидиран финансов отчет съгласно Международните стандарти за финансови
отчети изисква ръководството на Групата да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и
разумно обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и
пасивите, на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към датата на
отчета. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на информацията, която е
налична към датата на консолидирания финансов отчет, поради което бъдещите фактически резултати биха
могли да бъдат различни от тях (като в условия на финансова криза несигурностите са по-значителни).
Обектите, които предполагат по-висока степен на субективна преценка или сложност, или където
предположенията и приблизителните счетоводни оценки са съществени за консолидирания финансов отчет,
са оповестени в Приложение № 2.28.
Дефиниции Дружество-майка
Това е дружеството, което притежава контрол върху дъщерните дружества, в които е инвестирало.
Дружеството-майка е Пълдин холдинг АД, Пловдив.
Дъщерни дружества
В съответствие с изискванията на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети Дружеството-майка
притежава контрол в други предприятия, ако и само ако притежава всички от следните елементи на контрола:
- правомощия в предприятието, в което е инвестирано;
- излагане на или права върху променливите приходи от неговото участие в предприятието, в което е
инвестирано;
- възможност да използва своите правомощия в предприятието, в което е инвестирано, за да окаже
въздействие върху размера на възвръщаемостта на инвеститора.
Следвайки горепосоченото Дружеството-майка е преценило, че притежава контрол във всички
предприятия, където притежава директно или индиректно повече от 50% от капитала с право на глас в
Общото събрание и/или правото да назначава управители и може да ръководи дейностите, които оказват
съществено въздействие върху възръщаемостта на предприятието, в което е инвестирано. Дъщерните
дружества се консолидират от датата, на която ефективният контрол е придобит от Групата и спират да се
консолидират от датата, на която се приема, че контролът се прехвърля извън Групата или дружествата се
ликвидират. За тяхната консолидация се използва методът на пълната консолидация.

2.2.

2.3. Принципи на консолидацията
Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на дружеството-майка и дъщерните
дружества, изготвени към 31 декември, която дата е датата на финансовата година на Групата. Финансовите
отчети на дъщерните дружества за целите на консолидацията са изготвени за същия отчетен период, както
този на дружеството-майка и при прилагане на единна счетоводна политика.
При придобиване на дъщерно дружество от Групата се използва методът на придобиване (покупкопродажба). Прехвърленото възнаграждение включва справедливата стойност към датата на придобиване,
на предоставените активи, възникналите или поети задължения и инструментите на собствен капитал,
емитирани от придобиващото дружество, в замяна на получаване на контрола над придобиваното
дружество. Прехвърленото възнаграждение включва и справедливата стойност на всички активи или пасиви
в резултат от договорени възнаграждения под условие. Разходите, свързани с придобиването се признават
като текущи за периода, в който те са извършени, с изключение на разходите за емисия на дългови или
инструменти на собствения капитал, които се признават като компонент на собствения капитал.
• Всички разграничими придобити активи и поети пасиви и условните (изкристализирали) задължения
в бизнес комбинацията, се оценяват първоначално по тяхната справедлива стойност към датата на
придобиване. Всяко превишение на сбора от прехвърленото възнаграждение (оценено по справедлива
стойност), сумата на неконтролиращото участие в придобиваното предприятие и, при придобиване на етапи,
справедливата стойност на датата на придобиване на по-рано притежаваното капиталово участие в
придобиваното предприятие, над придобитите разграничими активи и поети пасиви на придобиваното
дружество, се третира и признава като репутация. Ако при първоначалната оценка справедливата стойност
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на нетните разграничими активи надвишава прехвърленото възнаграждение (цената на придобиване) на
бизнес комбинацията, това превишение се признава незабавно в консолидирания отчет за всеобхватния
доход (в печалбата или загубата за годината) на Групата.
При продажба или друга форма на загуба (трансфер) на контрол върху дъщерно дружество или
ликвидация:
• Отписват се активите и пасивите (вкл. ако има принадлежаща репутация) на дъщерното дружество
по балансова стойност към датата на загубата на контрол;
• Отписва се неконтролиращото участие в това дъщерно дружество по балансова стойност към датата
на загубата на контрола, вкл. всички компоненти на друг всеобхватен доход свързани с тях;
• Признава се полученото възнаграждение по справедлива стойност от сделката, събитието или
операцията, довела до загубата на контрол;
• Признава се остатъчния дял в дъщерното дружество по справедлива стойност към датата на загуба
на контрол;
• Рекласифицират се към печалби или загуби, или се трансферират директно към натрупани печалби
всички компоненти на собствения капитал, представляващи нереализирани доходи или загуби - съгласно
изискванията на съответните МСФО, под чиито правила попадат тези компоненти.
• Признава се всяка резултатна разлика като печалба или загуба от освобождаване (продажба) на
дъщерно дружество в консолидирания отчет за всеобхватния доход (в печалбата или загубата за годината),
принадлежаща на дружеството-майка.
Сделки с неконтролиращото участие
Групата прилага политика на третиране операциите с неконтролиращото участие (без загуба на
контрол) като сделки в Групата. Сделки от страна на дружеството-майка (без загуба на контрол) с
притежатели на неконтролиращи участия се отчитат като капиталови транзакции директно в компонентите
на собствения капитал (обикновено към компонента «натрупани печалби»).
Балансовата стойност на контролиращото и неконтролиращото участие се коригират с промяната на
съответния дял в дъщерното дружество. Разликата между стойността на коригирания дял в
неконтролиращото участие и справедливата стойност (платена или получена цена) се признава директно в
собствения капитал отнасящ се до собствениците на дружеството-майка.
2.4.
Сравнителни данни
Групата представя сравнителна информация в този консолидиран финансов отчет за една предходна
година.
Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост
спрямо промени в представянето в текущата година.
2.5.
Функционална валута
Функционалната валута на дружествата от Групата в България и отчетната валута на представяне на
Групата е българският лев. Левът е фиксиран по Закона за БНБ към еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR
2.6. Дълготрайните материални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от покупната
им стойност и допълнителните разходи, извършени по придобиването им и намалени с размера на
начислената амортизация. Възприет е и се прилага стойностен праг на същественост от 700 лева към
момента на придобиване на всеки дълготраен актив.
Балансовата им стойност към 31.12.2015 г. е 0 хил. лв.
2.7. Дълготрайните нематериални активи са оценени по цена на придобиване, образувана от
покупната им стойност и допълнителните разходи, извършени по въвеждането им в употреба и намалени с
размера на начислената амортизация. Възприетият стойностен праг на същественост за ДНМА е в размер
на 700 лева.
Към 31.12.2015 г. ДНМА са напълно амортизирани и балансовата им стойност е 0 лв.
2.8. Дългосрочните инвестиции на дружеството се отчитат по себестойностния метод. Няма промяна
в дългосрочните инвестиции на дружеството в дъщерните предприятия, разпределени, както следва:
Търговско дружество
БИСС 91 АД
ЗАЕ АД
Подемстроймаш АД

%
45,61
52,21
68,36

31.12.2015 г. (в хил.лв.)
33
1
386
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Металопак АД
БиЕй Ай Кънстракшън
Комплект АД – Садово
ОБЩО:

51,30
100,00

161
4

2,89

34
619

Дружеството притежава обикновени поименни акции и дялове в посочените по-горе дружества, които
е класифицирало като дългосрочни, тъй като не смята да се освобождава от тях. Към 31.12.2015 г.
дружеството не е получило дивиденти от своите дългосрочни инвестиции.
2.9. Материални запаси.
Предметът на дейност на дружеството не налага поддържането на някакви наличности от материални
запаси. Използват се канцеларски материали, както и консумативи за техниката и офисите.
2.10. Вземанията в лева ca оценени пo стойността нa тяхното възникване. Дружеството няма
вземания, деноминирани в чуждестранна валута. Вземанията на „Пълдин Холдинг към 31.12.2015 г.са
следните:
Нетекущи вземания - в баланса са включени вземания по предоставени дългосрочни заеми на
дъщерни дружества.
Нетекущи активи
Вземания от свързани предприятия
1447хил.лв.
Текущи вземания – в баланса са включени вземания по предоставени краткосрочни заеми, вземания
за лихви по краткосрочни и дългосрочни заеми, вземания за дивиденти и вземания във връзка с извършени
продажби на услуги.
Текущи активи
Материални запаси
Вземания от свързани предприятия
клиенти и доставчици
56хил.лв.
Данъци за възстановяване
Съдебни и присъдени вземания
Други вземания

0 хил.лв
285хил.лв.

Вземания

от

2 хил.лв.
26 хил.лв.
6хил.лв.

2.11. Краткосрочни финансови активи - към 31.12.2015 г. дружеството не е купувало и продавало
компенсаторни инструменти и акции. Наличните към 31.12.2015 г. ценни книжа са с отчетна стойност 20
хил.лв.
2.12. Паричните средстваи паричните еквиваленти се отчитат по историческа цена. За целите на отчета
за паричния поток, паричните средства и паричните еквиваленти включват пари в брой и по банкови сметки и
блокирани парични средства.
2.13. Задълженията в лева са оценени по стойността на тяхното възникване.
НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Задължения по търговски кредити

0 хил.лв.

Текущи задължения – в баланса са включени задължения по договор за търговски заем; задължения
по предоставени парични средства на депозит от дъщерни дружества на „Пълдин Холдинг” АД; задължения
за лихви по депозити; задължения за дивиденти, задължения към персонала, осигурителни предприятия и
данъчни задължения.
Текущи пасиви

хил.лв.

Задължения към доставчици и клиенти

0

Задължения към свързани предприятия

89

Задължения към персонала

23

9

Задължения към социалното осигуряване

1

Данъчни задължения

4

Други

0

2.14. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната
му съдебна регистрация.
3. Признаване на приходите и разходите
Приходите от продажби и разходите за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване,
независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на приходите и разходите се
извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях.
Другите приходи се признават както следва:
Приходи от лихви – в момента на тяхното възникване.
Приходи от дивиденти – когато правото на акционера да получава дивиденти бъде окончателно
установено и потвърдено.
4. Приходи от дейността
Приходи от услуги
Други приходи
Общо:

хил.лв.
хил.лв.
хил.лв.

96
15
111

5. Разходи за персонала
Разходи за заплати
Разходи за социално осигуряване
Общо:

71
5
76

хил.лв.
хил.лв.
хил.лв.

0
1
1

хил.лв.
хил.лв
хил.лв

6. Финансови разходи
Разходи за лихви
Други
Общо:
7. Финансово състояние към 31.12.2015 г.
Към 31.12.2015 г. общият размер на приходите възлиза на – 452хил.лв.:
- нетни приходи от продажби – 111хил.лв., от които приходи от наеми и услуги – 96хил.лв., и други
приходи /отписани задължения/ - 15хил.лв;
- финансови приходи –341хил.лв.,от които лихви по предоставени кредити на дъщерни предприятия112хил.лв;
- приходи от дивиденти - 0 хил.лв.
Към 31.12.2015 г. общият размер на разходите възлиза на 191хил.лв. Най-голям дял в разходите по
икономически елементи имат разходите за възнаграждения 71хил.лв., разходите за външни услуги са в
размер на65хил.лв, разходите за осигуровки – 5хил.лв., финансовите разходи общо са 1хил.лв.
Финансовият резултат към31.12.2015 г. е печалба размер на 261хил.лв.
8. Оповествяване на свързаните лица и сделките с тях
По извършените през периода сделки няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.
Дружеството предоставя кредити на своите дружества по договорен лихвен процент и привлича депозити от
дъщерните си дружества.
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Към 31.12.2015 г. дружеството има вземания по отпуснати кредити на дъщерни предприятия, както
следва:




Подемстроймаш АД
ЗАЕ АД
БИСС – 91 АД

817 хил.лв. главница и 92 хил.лв. лихви
589 хил.лв. главница и 34 хил.лв. лихви
56 хил.лв. главница и 22 хил.лв. лихви

През 2015 г. “Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив бе действащо предприятие и ръководството на
дружеството счита, че и занапред ще остане такова.
През 2015г.:
І. На 20.04.2015 г. от страна на „Пълдин холдинг” АД е извършена продажба на 45 700 /четиридесет и
пет хиляди и седемстотин/ броя акции от капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД, ЕИК 825400825,
със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. „Козановска" № 13. В следствие на извършената
сделка „Завод за асинхронни електродвигатели” АД притежава 45 700 акции с право на глас или 23,45 % в
капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД и по този начин участието на „Пълдин холдинг” АД в
капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД се намалява от 38,74 % на 15,25 % от гласовете в общото
събрание.
Купувачът е дъщерно дружество на „Пълдин Холдинг” АД. Съгласно чл.114, ал.1, т.7 от ЗППЦК
лицата, които управляват и представляват публично дружество не могат да извършват сделки, в резултат
на които дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като обезпечение на дъщерно дружество
активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран
или последния изготвен счетоводен баланс на публичното дружество, без да бъдат изрично овластени за
това от общото събрание на публичното дружество. В тази връзка е налице преценка, сделката е от
компетенциите на Съвета на директорите, тъй като прехвърляните активи, предмет на
настоящата сделка на дъщерно дружество не надвишават десет на сто от по-ниската стойност
на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на
публичното дружество.
Стойност на сделката:
1) Продажна стойност на акциите, предмет на сделката - 2 лв. (два лева) на брой акция или обща сума
в размер на 91 400 лв. (деветдесет и едно хиляди и четиристотин лева).
2) Стойност на акциите предмет на сделката, съгласно последния одитиран баланс към 31.12.2014 г –
6,83 лв. (шест лева и 0,83 стотинки) на брой акция.
3) Обща стойност на активите на „Пълдин Холдинг” АД съгласно последния одитиран баланс към
31.12.2014 г., който е и последния изготвен – 3 979 000 лева, като прагът от 10% от тази стойност
представлява 397 000 лева.
Във връзка с гореизложеното може да се направи извода, че сделката не попада при условията
на чл. 114 от ЗППЦК и е в компетентността на Съвета на директорите на „Пълдин Холдинг” АД.
ІІ. На 19.05.2015 г. от страна на „Пълдин холдинг” АД е извършена продажба на 29 666 /двадесет и
девет хиляди шестстотин шестдесет и шест/ броя акции от капитала на „Завод за шлифовъчни машини” АД,
ЕИК 825400825, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. „Козановска" № 13. В следствие на
извършената сделка ”А и М ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ж.к. Изток,
бл.4, вх. Б, ет.2, ап.12, ЕИК: 203335027 притежава 29 666 броя акции с право на глас или 15,25 % в капитала
на „Завод за шлифовъчни машини” АД и по този начин участието на „Пълдин холдинг” АД в капитала на
„Завод за шлифовъчни машини” АД се намалява от 15,25 % на 0 % от гласовете в общото събрание.
Съгласно чл.114, ал.1, т.7 от ЗППЦК лицата, които управляват и представляват публично дружество
не могат да извършват сделки, в резултат на които дружеството прехвърля, предоставя за ползване или като
обезпечение на дъщерно дружество активи на обща стойност над десет на сто от по-ниската стойност на
активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на публичното
дружество, без да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на публичното дружество. В тази
връзка е налице преценка, сделката е от компетенциите на Съвета на директорите, тъй като
прехвърляните активи, предмет на настоящата сделка на дъщерно дружество не надвишават
десет на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния
изготвен счетоводен баланс на публичното дружество.
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3) Обща стойност на активите на „Пълдин Холдинг” АД съгласно последния одитиран баланс към
31.12.2014 г., който е и последния изготвен – 3 979 000 лева, като прагът от 10% от тази стойност
представлява 397 000 лева.
Във връзка с гореизложеното може да се направи извода, че сделката не попада при условията
на чл. 114 от ЗППЦК и е в компетентността на Съвета на директорите на „Пълдин Холдинг” АД.
През второто тримесечие на 2015 г. не са извършвани сделки, при които дружеството придобива,
прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение, под каквато и да е форма
дълготрайни активи на обща стойност над една трета от по-ниската стойност на активите, съгласно
последния одитиран счетоводен баланс на дружеството или 2% от по-ниската стойност на активите, съгласно
последния одитиран баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица.
През второто тримесечие на 2015 г. “Пълдин холдинг” АД, гр. Пловдив не е сключвало сделки, при които
възникват задължения за дружеството (или вземания на дружеството) надхвърлящи една трета от по-ниската
стойност на активите, съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството или 2% от по-ниската
стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс на дружеството, когато в сделките участват
заинтересовани лица.
Към момента няма настоящи тенденции, събития или рискове, известни на управителните органи,
които да окажат значително влияние върху финансовото състояние на дружеството или резултатите от
дейността му.
През настоящата година “Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив ще продължи да осъществява основно
консултантска дейност в областта на финансите, правото, счетоводната отчетност и данъчното
законодателство.
3. Управление на финансовите рискове
Фактори на финансовите рискове
В хода на обичайната си стопанска дейност дружествата от Групата могат да бъдат изложени на
различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от
промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвенообвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране
на финансовите пазари и постигане минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли
да се отразят върху финансовите резултати и състояние на дружествата от Групата. Текущо финансовите
рискове се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се
оценят адекватно пазарните обстоятелства на правените от нея инвестиции и формите на поддържане на
свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.
Управлението на риска в Групата се осъществява текущо от ръководството на дружеството-майка.
3.1. Риск от курсови разлики
Дейността нa „Пълдин Холдинг” АД се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена
нa риск от курсови разлики поради това, чe не осъществява сделки по внос и износ в чуждестранна валута
3.2. Кредитна политика

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите (и другите контрагенти) на Групата няма
да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях
суми по търговските и други вземания.
Дружеството предоставя кредити на своите дъщерни дружества с договорен лихвен процент.
3.3. Ликвидност
Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация Групата да не бъде в състояние да посрещне
безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Ръководството нa дружеството поддържа
достатъчно свободни парични наличности с цел осигуряване нa постоянна ликвидност.
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април 2016 г.
Гр. Пловдив
Информация за дружеството
„Пълдин холдинг“ АД
град Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 176
Тел.032 / 95 32 71
Факс032 / 94 66 20
www.puldinjsc.ideabg.com
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