„ГРАДУС“ АД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
Към 30 юни 2021 година
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I. ВЪВЕДЕНИЕ. Обща информация за Градус АД
1. Регистрация и предмет на дейност
„Градус“ АД гр. Стара Загора е учредено на 28 ноември 2017г.
Адрес на управление: Република България, гр. Стара Загора 6000, ж. к. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“.
Дружеството е предприятие „майка“.
Към 30.06.2021г. Дъщерните дружества в групата са:
Лора-2004 ЕООД

ефективен процент на участие

% участие
100,00

Жюлив ЕООД
Милениум 2000 ЕООД
Градус-1 ЕООД

ефективен процент на участие
ефективен процент на участие
ефективен процент на участие

100,00
100,00
100,00

Градус-3 АД
Градус-98 АД
Голд Фарм 91 ЕООД
Градус Лоджистикс ЕООД

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

96,00
99,94
100,00
100,00

Основният предмет на дейност на дружествата в групата на “Градус” АД е концентриран в сектора „Птицевъдство“,
с изключение на дружества, чийто предмет на дейност е „производство на комбинирани фуражи и търговия“.
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.
1.1. Основен акционерен капитал
Към 30.06.2021 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.
Акциите на „Градус“ АД са обикновени, поименни, безналични с право на глас.
Акционерна структура на Дружеството към 30.06.2021г.

2.01%
Лука Ангелов Ангелов

15.97%
40.72%

Иван Ангелов Ангелов
Ангел Иванов Ангелов

20.65%

Юридически лица

20.65%

Физически лица
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1.2. Съвет на директорите
Градус АД има едностепенна система на управление със Съвет на директорите.
Съветът на директорите се състои от трима (3) членове в състав към 30.06.2021г.:
• 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
1.3. Одитен комитет
Одитният комитет е в състав:
•
•
•

Добри Светлозаров Симеонов – Председател на Одитния комитет;
Петя Радославова Панова – член на Одитния комитет.
Георги Александров Бабев – член на Одитния комитет

Одитният комитет подпомага работата на Съвета на директорите, има роля на лица, натоварени с общо
управление, които извършват мониторинг и надзор над вътрешната контролна система, управлението на
риска и системата на финансово отчитане на дружеството.
1.4. Персонал
Към 30.06.2021г. Градус АД има средносписъчен състав от 3 души, назначени на трудов договор:
•
•
•
•

Директор за връзки с инвеститорите;
Финансов мениджър;
Риск мениджър;
Главен счетоводител.

II. Обективен преглед на развитието и резултатите от дейността на предприятието,
както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове, пред които е
изправено.
2.

Показатели, характеризиращи резултатите от основна дейност

Градус АД като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е
насочило своята дейност в управлението на дъщерните предприятия и разпределяне на финансите между тях.
Основни финансови показатели
С цел постигане на по-висока ефективност и контрол върху резултатите на Дружеството, ръководството ще
следи някои основни показатели свързани с дейността. Тези показатели са насочени най-вече към размера на
печалбата, нивото на дълг и ефективност.
Основните показатели, свързани с печалбата, които Дружеството следи, са следните :
•

EBITDA марж (EBITDA/продажби)

EBITDA (Печалба преди финансови разходи,
данъци и амортизация)
Приходи
EBITDA марж

30.06.2021

30.06.2020

6 677

5 654

7 226
92.40%

6 157
91.83%
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•

Коефициент на ефективност на разходите (общо разходи/общо приходи)
30.06.2021
343
7 226
0.05

Общо разходи
Общо приходи
Ефективност на разходите
•

30.06.2020
347
6 157
0.06

Коефициент на ефективност на приходите (общо приходи/общо разходи)

Общо приходи
Общо разходи
Ефективност на приходите

30.06.2021
7 226
343

30.06.2020
6 157
347

21.07

17.74

Анализът на ефективността на приходите и разходите за 2021г. показва, че приходите изцяло покриват
разходите на дружеството и по този начин може да посрещне поетите дивидентни ангажименти, както и да
финансира дружествата от портфейла на Групата.
2.1. Резултати от дейността
За периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г. дружеството е реализирало печалба в размер на 6 883 хил.лв. (за
периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г. - дружеството е реализирало нетна печалба в размер на 5 828 хил.лв.).
Резултатите във финансовия отчет на дружеството са пряко зависими от дейността на дъщерните дружества.
2.2. Приходи на дружеството

ПРИХОДИ
Приходи от дейността
Приходи от дивиденти
Приходи от услуги
Други приходи
Финансови приходи
Приходи от лихви
Общо

01-06/2021г.
в хил. лева

01-06/2020г.
в хил. лева

Промяна
%

Относителен
дял за 2021
%

6 998
1
1

5 998
-

17%
-

97%
-

226
7 226

159
6 157

42%
17%

3%
100%

• Основният приход за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021г., оказващ най–голямо влияние върху
текущия финансов резултат на Дружеството, се дължи на разпределението на дивиденти от дъщерните
дружества, които са в резултат на търговската им дейност.
За периода 01.01.2020г. – 30.06.2020г., оказващ най–голямо влияние върху текущия финансов резултат на
Дружеството, се дължи на разпределението на дивиденти от дъщерните дружества, които са в резултат на
търговската им дейност за 2019 година.
Приходите от дивиденти по дружества, са както следва:

Дъщерно дружество
„Милениум 2000“ ЕООД
„Градус-98“ АД
„Жюлив“ ЕООД
„Градус-1“ ЕООД
„Лора-2004“ ЕООД
Общо

01-06/2021г.
в хил. лева

01-06/2020г.
в хил. лева

Относителен
дял %

2 500
2 998
400
1 000
100
6 998

3 500
2 298
100
100
5 998

36%
43%
6%
14%
1%
100%
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• Приходът от лихви се е увеличил с 67 хил.лв или с 42% в сравнение със същия период на 2020г,
главно поради промяна в лихвеното равнище от 0,86% на 1,15%.
Условията, при които са предоставени заемите на дъщерните дружества са описани подробно в
пояснителните бележки към финансовия отчет за второ тримесечие на 2021г.
Предоставените заеми на дъщерните дружества са текущи. Целта на заемите е подпомагане развитието на
съществуващи и нови бизнес линии, описани в Проспект за публично предлагане на ценни книжа, както и за
финансиране на оперативната им дейност.
2.3. Разходи на дружеството
Разходи за дейността:
РАЗХОДИ
Разходи за дейността
Разходи по икономически елементи
Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за амортизации
Разходи за възнаграждения и
осигуровки
Други
Общо разходи за дейността:

01-06/2020г.
в хил. лева

01-06/2019г.
в хил. лева

Промяна
%

Относителен
дял за 2021
%

6
68
19

4
89
3

50%
-24%
533%

2%
20%
5%

246

244

1%

72%

3
342

7
347

-57%
-1%

1%
100%

През отчетния период с най–висок дял на разходите са разходите за възнаграждения.
Подробна разбивка на разходите може да се намери в оповестителните бележки към финансовия отчет.
2.4. Рискови фактори за дейността
Непредвидимите събития във връзка с пандемията Covid – 19 биха имали косвен ефект върху дейността на
дружеството.
Ефектите от пандемията, както и влиянието им са трудно предсказуеми, но ръководството продължава да
прилага необходимите мерки за ограничаването им. Градус АД разполага с достатъчно ликвидни ресурси за
продължаване на дейността си в обозримо бъдеще.
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.
Кредитен риск
Кредитен риск е налице при възникване на загуба, когато една страна по финансов инструмент не успее да
изпълни задължение съгласно условие на договор.
Експозицията към кредитен риск е в резултат на индивидуалните характеристики на всеки отделен клиент.
Дружеството измерва кредитния риск на предоставените заеми към свързани лица, като използва вътрешни
оценки, които отразяват вероятността от неизпълнение.
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.
Към 30.06.2021г. Дружеството няма задължения по финансови пасиви.
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. Към момента този риск е минимален.
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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 30.06.2021г. няма промени в целите, политиката или процесите за управление
на капитала.

III. Значителни събития, които са настъпили през отчетния период и до публикуване
на междинния доклад за дейността
На 29.04.2021 г. "Градус" АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и
материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11-06-2020г. от 11:00 часа в Стара Загора.
Съветът на директорите на “Градус” АД на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно годишно Общо събрание
на акционерите на „Градус” АД /”Дружеството”/, което ще се проведе на 11.06.2021 г., от 11:00 ч., а в
координирано универсално време – 08.00 часа в гр. Стара Загора 6009, Парк–Хотел Стара Загора, ул. „Хан
Аспарух“ 50, зала „Тервел”, при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за дейността
на Дружеството за 2020 г.;
2. Приемане на Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишен финансов отчет на
Дружеството за 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на регистрирания одитор за извършена
проверка на годишен финансов отчет за 2020 г.;
3. Приемане на годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен финансов отчет на Дружеството за
2020 г.;
4. Приемане на отчет на дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчет на дейността на директора за връзки с
инвеститорите на Дружеството за 2020 г.;
5. Приемане на Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 год.;
Проект за решение: Общото събрание приема Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2020 г.
6. Предложение за разпределение на печалбата за 2020 г.
Проект за решение:
6.1. Общото Събрание на акционерите в „Градус“ АД разпределя печалбата на Дружеството за 2020 г., която
е 11 694 487.87 лева, както следва:
- част от печалбата, която е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите
на Дружеството като 6-месечен дивидент (брутен единичен 6-месечен дивидент 0,022 лева на акция), съгласно
решение на общото събрание на акционерите на Дружеството от 16 октомври 2020 г.;
- част от печалбата, която част е в общ брутен размер на 5 359 391.62 лева се разпределя на акционерите на
Дружеството като годишен дивидент, като брутният единичен годишен дивидент е 0.022 лева на акция.
- остатъкът в размер на 975 704.63 лева се отнася към неразпределената печалба на Дружеството.
6.2. Условия и срок за разпределение на печалбата: (i) Начало на изплащане на дивидента: 26.07.2021 г. ; (ii)
Срок за изплащане на дивидента: - три месеца;; (iii) Начин на изплащане на дивидента: чрез „Централен
депозитар” АД и клонове на Уникредит Булбанк АД.
7. Вземане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на
Дружеството за дейността им през 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на
директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.;
8. Избор на регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети
на Дружеството за 2021 г., съгласно предложение на Одитния комитет, включено в материалите по дневния
ред.
9. Приемане на Доклад на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 г.;
Проект за решение: Общото събрание приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на
Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
10. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: Общото събрание отменя, считано от 01.07.2021 Политиката за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите, приета от Общото събрание на акционерите, проведено на 10.06.2019г.
ОСА приема Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, която влиза в сила от
01.07.2021г.
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На 07.05.2021 г. „Градус“ АД взе решение да заведе всички възможни дела срещу лицето Светослав Илчовски
и ще сезира компетентните органи в защита на своите права и законни интереси за изнасянето и
разпространяването на неверни твърдения от него. Предприети са всички действия за да защитим своите
инвеститори и клиенти.
На 17.05.2021 г. “Градус” АД входира в Комисията за финансов надзор сигнал във връзка с разпространени
неверни и подвеждащи обстоятелства за дружеството от Светослав Илчовски при изслушването му на 5 и 7
май 2021 г. във Временната комисия по проверка за установяване на злоупотреби и нарушения при
разходването на средства от министерски съвет, министерствата, държавните органи, държавни предприятия
и дружества с повече от 50 на сто държавно участие през последните 10 години.
Тези обстоятелства дават лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на Градус
АД, които се търгуват на Българската фондова борса и определят тази цена на необичайно и изкуствено
равнище.
Дружеството сезира Комисията за финансов надзор с искането за провеждането на пълна и цялостна проверка
дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на “Градус” АД.
В сигнала до регулатора е приложена цялата финансово-счетоводна информация (за разлика от частично и
избирателно предоставената такава от страна на г-н Илчовски), включително фактури, приемо-предавателни
протоколи и други документи, които ясно доказват, че всякакви твърдения за “фиктивни обороти” са
безпочвени и злонамерени.
Регулаторът следва да провери дали са извършени нарушения на Регламента относно пазарната злоупотреба
и Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти („Закона за мерките
срещу пазарните злоупотреби“).
Позицията на “Градус” АД е, че:
⁃ Разпространяваните обстоятелства са неверни и подвеждащи и дават лъжливи и подвеждащи сигнали по
отношение на цената на акциите на Градус АД;
⁃ Оборотите на Градус 3 АД не са определящи за цената, на която са продадени акциите на “Градус” АД в
IPO-то. В самия проспект са ясно оказани трите начина за остойностяване на акцията, като никой от тях не
взема предвид търгуваните обеми, което обезсмисля обвиненията в “кухи обороти” и “фиктивни сделки”.
Самите сделки, за които господин Илчовски твърди, че са фиктивни, са пренебрежимо малки в сравнение с
целия оборот на компанията за референтния период;
⁃ В Проспекта е разкрита пълна и достоверна информация за финансовото състояние на Градус 3 АД и
рисковете, свързани с дейността му;
⁃ Разпространяването на неверни обстоятелства за групата на Градус се е отразило негативно върху пазарната
капитализация на “Градус” АД и пряко е засегнала основно дребните акционери;
Искането е за провеждането на пълна и цялостна проверка по съобщението за нарушение, като КФН се
приканва да упражни надзорните си правомощия по чл. 18 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл.
28д (2) вр. чл. 25 (2) до (5) от Правилника за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на
нейната администрация, за да установи дали описаните действия на лицето Светослав Илчовски
представляват манипулиране на пазара на акции на „Градус“ АД по смисъла на Регламента относно пазарната
злоупотреба.
При установяване на административно нарушение Комисията може да наложи предвидените в чл. 23 от
ЗПМПЗФИ административни наказания в размер до 5 млн. лв.
“Градус” АД ще съдейства на КФН за извършване на проверката с всякаква допълнителна информация и
пълен достъп до счетоводната и юрдическа база данни на дружеството.
Като публично дружество, ние от “Градус” АД вярваме във върховенството на правото и прозрачността, и
държим фактологията да бъде бързо изяснена, а истината да стане публично достояние. Залогът са
справедливостта и доброто име на компанията ни, както и цялостния имидж на родния капиталов пазар.
На 11.06.2021 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на Градус АД, където се взеха следните
решения:
1. ОСА приема годишния Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020г.;
2. ОСА приема Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на
Дружеството за 2020г.;
3. ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2020г.;
4. ОСА приема годишния Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020г.;
5. ОСА приема Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2020г.;
6. ОСА приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на Дружеството,
реализирана през 2020г., както следва: - 6.1. Общият размер на подлежащата на разпределение печалба
възлиза на 11 694 487.87 лева (единадесет милиона шестстотин деветдесет и четири хиляди четиристотин
осемдесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки, както следва: - част от печалбата, която е в общ брутен
размер на 5 359 391.62 лева, вече е била разпределена на акционерите на Дружеството като 6-месечен
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