ФАЗЕРЛЕС АД
ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

7500 СИЛИСТРА, п. к . 93
тел.: 086 819200, 819206
факс: 086 819210
e-mail: info@fazerles.com

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
за дейността на „ФАЗЕРЛЕС” АД
към 30.09.2016 год.
Настоящият отчет има за цел да даде на акционерите на “ФАЗЕРЛЕС” АД допълнителна информация
за управлението на Съвета на директорите, за резултатите от дейността на Дружеството на база неодитиран
финансов отчет към 30.09.2016 год..
І. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА
ДРУЖЕСТВОТО.
Дейността на Дружеството през 2016 год. започна с нормализиране на производствената дейност.
Преодолян е проблема с липсата на основната суровина – технологична дървесина. Дружеството е
обезпечено със суровина за основното производство, договорени са доставките до края на 2016 год. на
технологична дървесина, на биомаса - гориво за котелната инсталация и на останалите необходими за
производството материали. Договорена е доставката на ел.енергия от свободния пазар.
В условията на сложната политическа и икономическа обстановка в Европа, военните действия в
Близкия Изток, ембаргото върху експорта за и от Русия, нестабилната политическа ситуация в Турция,
неминуемо отчитаме спад на нивото на продажбите. Отчетния резултат за показателя „Нетни приходи от
продажби“ към 30.09.2016 г. са 11 222 хил.лв. и е с 10% по-нисък от същия период на 2015 год.
Печалбата от дейността съгласно междинния отчет за деветмесечието на 2016 г. е 404 хил. лв. и е поголяма от отчета за същия период за 2015 год. с 68%. Особено важно е, че този резултат е постигнат при
значително променени икономически условия – увеличени са цените на основната суровина с 33% и с 20%
разходите за електроенергия. За компенсирането им значително е повишена ефективността на
производствената дейност, ограничени са много разходи, повишена е производителността на труда.
Голяма част от задачите, заложени в Инвестиционната програма от Бизнес плана за 2016 год. са
изпълнени. Целите на тези задачи са насочени основно към обновяване на инфраструктурата и повишаване
на ефективността на производството. Документите подадени за кандидатстване по ОПРЧР „Добри и
безопасни условия на труд” са одобрени на етап административна проверка.
Средносписъчният състав на “ФАЗЕРЛЕС” АД за деветмесечието на 2016 год. е 234 души. Отчитаме
намаляване на персонала с 12 души, или с 5% спрямо същия период на 2015 год.
ІІ. ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.
През 2016 год. “ФАЗЕРЛЕС” АД работи с една технологична линия. Поддържа традиционно високата
финансова стабилност и независимост на Дружеството. Съветът на директорите предприема сериозни
действия за следене на пазара, действията на конкурентните фирми и предоляване на поредната криза.
Инвестирането в ценни книжа на “ФАЗЕРЛЕС” АД е свързано със следните специфични рискове за
дейността на Дружеството:
 икономическата ситуация в Европа е твърде непредвидима;
 нестабилната политическа обстановка в Турция;
 политическата обстановка в Близкия изток прави невъзможна търговията в регион, който е
традиционен наш пазар;
 ембаргото върху експорта за Русия оказва влияние и върху нашите пазари;

 изключително силна конкуренция на пазара и непредвидими действия на конкурентните фирми;
Независимостта на Дружеството от банкови кредити за оборотни средства, гарантира сериозната
стабилност на Дружеството.
ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА
Към 30.09.2016 год. един акционер на “ФАЗЕРЛЕС” АД, притежава над 5% от акциите с право на глас.
Няма движение по сметкате на този акционер и промяна по партидата му.
табл. № 1
Акционер

Притежавани
акции към
30.09.2016

"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД

% от капитала

301 750

Притежавани
акции към
31.12.2015

58,59

% от капитала

301 750

58,59

Контролът върху публичното дружество „ФАЗЕРЛЕС” АД се осъществява от цитираните по-долу лица,
чрез участието им в Съвета на директорите на двете дружества - "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД и "ФАЗЕРЛЕС" АД.
Данни за броя на акциите на физическите лица, които упражняват контрол върху Дружеството:
табл. № 2
ПОКАЗАТЕЛИ
инж. Манол Тодоров
инж. Милко Кесаровски

Длъжност
Изпълнителен директор
Изпълнителен директор

30.09.2016
бр. акции

2880
2935

% от
капитала

31.12.2015
бр. акции

0,56
0,57

% от
капитала

2880
2935

0,56
0,57

През деветмесечието на 2016 год. между “ФАЗЕРЛЕС” АД и “ФАЗЕРИНВЕСТ” АД са извършени
сделки на обща стойност 58 000 лв., при които няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени.
IV. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ /съгласно чл.33, ал.1, т.7 от Наредба №2/17.09.2003/
Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за
тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал
на емитента:
Информацията е оповестена в “Приложение към финансовия отчет на “ФАЗЕРЛЕС” АД към
30.09.2016 год.”
Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента:
“ФАЗЕРЛЕС” АД не участва в икономическа група към 30.09.2016 г.
Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента:
Към 30.09.2016 г. във “ФАЗЕРЛЕС” АД не са извършени сериозни организационни промени.
Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани
прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от
текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят
на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:
Съвета на директорите разработва и реализира мерки за диверсификация и увеличаване
обема на производството и продажбите за 2016 год., както и за обезпечаване на производството с
необходимото количество основна суровина. Основен акцент е поставен върху намаляване на
производствените разходи, за да се компенсират увеличените разходи за суровина и ел.енергия.
Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5% от гласовете в общото събрание
към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода
от края на предходния тримесечен период:
Към 30.09.2016 год. един акционер - юридическо лице на “ФАЗЕРЛЕС” АД, притежава над 5%
от акциите с право на глас. Няма движение по сметкате на този акционер и промяна по партидата му.
Табл. № 1
Акционер
"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД

Притежавани акции
към 30.09.2016

301 750

% от капитала

58,59

Притежавани акции
към 31.12.2015

301 750

% от капитала

58,59

Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на
съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния
тримесечен период:
Няма движение по сметките на тези акционери и промяна по партидите им.
Табл. № 2
ПОКАЗАТЕЛИ

30.09.2016
% от
притеж. капитала
бр. акции

Длъжност

Бр.акции, притеж. от членове на СД

инж. Милко Кесаровски
инж. Манол Тодоров
инж. Антон Тулев
инж. Величка Борисова
инж. Марин Пенев

Изпълнителен директор
Изпълнителен директор
Член на СД
Член на СД
Член на СД

10088
2935
2880
2297
1400
576

1,96
0,57
0,56
0,45
0,27
0,11

31.12.2015
притеж.
бр. акции

% от
капитала

10088
2935
2880
2297
1400
576

1,96
0,57
0,56
0,45
0,27
0,11

Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства:
Към 30.09.2016 год. няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства
към “ФАЗЕРЛЕС” АД.
з) информация за отпуснатите от емитента, предоставяне на гаранции или поемане на
задължения:
“ФАЗЕРЛЕС” АД няма отпуснати от заеми, предоставяне на гаранции или поемане на
задължения към други лица, в това число и на свързани лица.

инж.Манол Тодоров
изпълнителен директор
МТ/МД

