„ГРАДУС” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 МАРТ 2019 год.

Ръководството представя междинен доклад за дейността за първо тримесечие на 2019 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО
РЕГИСТРАЦИЯ
„Градус“ АД („Дружеството”) е дружество, регистрирано в България в „Търговския регистър“ на „Агенция
по вписванията“ с ЕИК: 204882907. Дружеството е предприятие „майка“.
Регистрирано е за неопределен срок.
Адрес на управление:
Република България,
гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиции в дялове и акции на дружества, придобиване и
управление на участия в български и чуждестранни дружества; извършване на дейност като холдингово
дружество; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на
дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и
всякаква друга дейност, незабранена от закона, при условие, че ако се изисква разрешение или лиценз, или
регистрация за извършване на някоя дейност, тази дейност се осъществява след получаване на такова
разрешение или лиценз, съответно след извършване на такава регистрация.
Резултатите във финансовия отчет на дружеството са пряко зависими от дейността на дъщерните дружества.
ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА
Градус АД като холдингово дружество осъществява предмета си на дейност, като управлява и представлява
следните дъщерни дружества:
Към 31.03.2019 г. Дъщерните дружества в групата са:
Лора-2004 ЕООД
Жюлив ЕООД
Милениум 2000 ЕООД
Градус-1 ЕООД
Градус-3 АД
Градус-98 АД

ефективен процент на участие
ефективен процент на участие
ефективен процент на участие
ефективен процент на участие
ефективен процент на участие чрез Градус-1 ЕООД
ефективен процент на участие

% участие
100,00
100,00
100,00
100,00
96,00
99,94

Основният предмет на дейност на дружествата в групата на Градус е концентриран в сектора „Птицевъдство“,
с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“.
Резултати за текущия период
За периода 01.01.2019 г. – 31.03.2019 г. дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 111 хил. лв.
Приходите на дружеството са както следва:
Приходи от предоставени услуги в размер на 60 хил. лв. (за периода 01.01.2018-31.03.2018 – 0),
Приходи от лихви по предоставени заеми на дружествата от Групата – в размер на 161 хил. лв. (за периода
01.01.2018-31.03.2018 – 0)
Разходите за дейността включват: общи и административни разходи и са в размер на 110 хил. лв. (за периода
01.01.2018-31.03.2018 размерът на разходите е 145 хил. лева).
Основен акционерен капитал
Към 31.03.2018 г. регистрираният акционерен капитал на „Градус“ АД възлиза на 243 609 хил. лева,
разпределени в 243 608 710 броя акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.
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Акциите на „Градус“ АД са обикновени, поименни, безналични с право на глас.
Капиталът на дружеството е внесен изцяло.
Акционери на дружеството към 31.03.2019 г. са:
•
•
•
•

Лука Ангелов Ангелов - 40,72% от капитала
Иван Ангелов Ангелов - 40,72% от капитала
Юридически лица – 15,69% от капитала
Индивидуални акционери – 1,87% от капитала

Съвет на директорите
Съветът на директорите се състои от трима (3) членове в състав към 31.03.2019 г.:
Лука Ангелов Ангелов – Председател на Съвета на директорите на „Градус“ АД
Иван Ангелов Ангелов – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Градус“ АД
Георги Александров Бабев - Член на Съвета на директорите на „Градус“ АД
Финансови инструменти и финансов риск
Политиката на Дружеството за управление на риска е направена така, че да идентифицира и анализира
рисковете, на които Дружеството е изложено, с цел да установява лимити за поемане на рискове. На базата
на извършения анализ на тези рискове, Дружеството разработва и внедрява съответни контроли, чрез които
да осигури контрол върху тези рискове. Тази политика, както и изградените контроли за управлението на
рисковете, подлежат на периодична проверка с цел отразяване на настъпили изменения във външните и
вътрешните условия, в които действа Дружеството.
Кредитен риск
Кредитен риск е на лице при възникване на загуба, когато една страна по финансов инструмент не успее да
изпълни задължение съгласно условие на договор. Дружеството не е изложено на кредитен риск.
Ликвиден риск
Ликвидният риск е рискът, че Дружеството ще има трудности при изпълнение на своите задължения, свързани
с финансовите пасиви. Подходът на Дружеството за управление на ликвидността е да се осигури, доколкото
е възможно, че винаги ще има достатъчно ликвидност, за да изпълни задълженията си, както при нормални,
така и при стресови условия, както и без да се понесат неприемливи загуби или да се навреди на репутацията
на Дружеството.
Пазарен риск
Пазарен риск е рискът при промяна на пазарните цени, като курс на чуждестранна валута, лихвени проценти
или цени на капиталови инструменти, доходът на Дружеството или стойността на неговите инвестиции да
бъдат засегнати.
Управление на финансовия риск
Целите на Дружеството, във връзка с управление на капитала са да осигури способността на Дружеството да
продължи да съществува, като действащо предприятие и да осигури адекватна рентабилност за акционерите.
През периода, приключващ на 31.03.2019 г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление
на капитала.
Информация за сключени големи сделки между свързани лица
Не ни е известна информация за сключени големи сделки между свързани лица за периода 01.01.2019 –
31.03.2019 г.
Съветът на директорите на „Градус“ АД възнамерява да предложи на Годишното общо събрание на акционерите през
2019 г., минимум 90% от печалбата на дружеството да бъде разпределена под формата на дивидент към акционерите!

„Градус АД“

Иван Ангелов
/Изпълнителен директор/
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