
Доклад за дейността
на “Пълдин Холдинг” АД, гр. Пловдив

Дружеството  има  за  предмет  на  дейност:  придобиване,  управление, 
оценка  и  продажба  на  участия  в  български  и  чуждестранни  дружества; 
придобиване, управление и продажба на облигации;  придобиване, 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  2013  г.  “Пълдин  Холдинг”  АД,  гр.  Пловдив  бе  действащо 
предприятие и ръководството на дружеството счита, че и занапред ще остане 
такова. 

През 2013 г. няма настъпили важни събития за дружеството. Не е имало 
необичайни събития, сделки или съществени икономически промени, които да 
се отразят съществено на отчетените приходи от дейността на дружеството.

През 2013 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 2013 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.
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