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 31.12.2011 год.
Настоящият отчет има за цел да даде на акционерите на “ФАЗЕРЛЕС” допълнителна информация за
управлението на Съвета на директорите, за резултатите от дейността на дружеството на база неодитиран
финансов отчет към края на 2011 год..
І. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2011 ГОД. И
ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВОТО.
Реализацията през 2011 год. е значително по-добра от предходните две години, белязани от знака
на кризата. Успоредно с ръста на продажбите за традиционните клиенти на “ФАЗЕРЛЕС” отчитаме
нарастване и на продажбите за нови клиенти. За да се изпълнят всички заявки на клиентите в средата на
годината е пусната в експлоатация и реконструираната втора технологична линия, която беше спряна в
началото на кризата – в края на 2008 год..
Отчетът за приходи от продажби за 2011 год. е 22,2 млн.лв., или отчитаме ръст на приходите с 39 %
спрямо миналата година.
През отчетния период се постига и известен ръст на продажните цени, с което се компенсира част от
снижението по време на кризата. Финансовият резултат към 31.12.2011 год. е положителен, печалбата (по
междинен отчет) е 1,3 млн.лв., което е единадесет пъти повече от печалбата за цялата 2010 год. и е с 13
% повече от разчетената в Бизнес плана за 2011 год. Резултатите само за ІV-то тримесечие са добри,
преодоляно е и изоставането поради ремонта през трето тримесечие.
Приходите от продажби се формират под влияние на признаци на оживление на пазарите и сериозна
конкуренция.
Разходите за производство, особено за основната суровина – дървесина, нарастват много сериозно,
поради безконтролния износ на дървесина извън Европейския съюз и пълната незаинтересованост на
държавата за изнасянето на твърде дефицитната необработена суровина. България започва да се
превръща в суровинен доставчик за дървопреработващата промишленост на Турция и за биоенергийните
централи на “бедната” на гори Австрия. В резултат на това само за една година (от началото на 2011 до
началото на 2012 год.) новите горски структури - държавни предприятия увеличиха цените на
технологичната дървесина от 20 до 40%. В период на неотшумяла стара криза и оформящата се пострашна рецесия, държавата като монополист работи усилено за унищожаването на
дървопреработващата промишленост.
За ограничаване на ефекта от ръста на суровинните разходи е в изпълнение програма за
увеличаване на дела на дървените отпадъци, ползвани като суровина за основното производство, за която
са направени твърде сериозни инвестиции.
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Разходите за инвестиции към края на четвърто тримесечие на 2011 год. са над 2,6 млн.лв.
Най-сериозни инвестиционни разходи са направени за обезпечаване на доставката и преработката
на дървесина и дървени отпадъци. Доставени са и са в експлоатация 5 влекача DAF, които са оборудвани
и с 5 полуремаркета - платформи за доставка на дърва и дървени отпадъци и 3 полуремаркета за
доставка на насипни дървени отпадъци. Увеличено е с 3 ж.п.вагона железопътното стопанство, с което
основно се извършва вътрешно заводския транспорт. Доставени са мобилен кран-манипулатор
LIEBHERR и челен товарач KOMATSU за складови товаро-разтоварни операции с дървесина и дървени
отпадъци. Закупен е терен и е увеличен капацитета на складовото стопанство за дървесина. В края на
септември е монтирана доставената от BRUKS (Германия) барабанна дробилна машина, с което
значително са увеличени възможностите за преработка на дървени отпадъци. Направени са редица
сериозни ремонти за подобряване състоянието на сградите и инфраструктурата.
Средно списъчния състав на дружеството към края на ІV-то тримесечие на 2011 год. е 285 души,
като в средата на годината, при пускането на втора технологична линия персоналът е увеличен с около
50 души – до 310 души. В сравнение с 2008 год.(преди кризата), при работа на двете линии персоналът
беше 420 души, което е показателно за увеличената производителност на труда, а това е една от
основните цели на дружеството.
ІІ. ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО.
В началото на 2012 год. ФАЗЕРЛЕС работи с двете си технологични линии, като едната е
натоварена на 100%, а другата на около 50%. Поддържа се традиционно високата финансова стабилност
и независимост на дружеството. Съветът на директорите предприема сериозни действия за следене на
пазара и действията на конкуретните фирми.
Инвестирането в ценни книжа на “ФАЗЕРЛЕС” АД е свързано със следните специфични рискове за
дейността на дружеството:
възобновяващата се икономическа криза и нестабилност на европейските пазари, влияещи
твърде сериозно на платежоспособноста на клиентите;
непредвидимата все още дългова криза в Европа и влиянието й не само върху стабилността на
банките, но върху политическа ситуация;
непредвидими действия на държавата като монополист за основната суровина;
непредвидими цени на материалите и енергийните ресурси;
непредвидими действия на конкурентните фирми на пазара.
Сред тези фактори най-съществен е кризата, която в Европа започва да се
задълбочава. Съгласно правителството, България е остров на стабилност, но влиянието на
Европа твърде сериозно се отразява на пазара на експортно ориентираните 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 31.12.2011 г., двама акционери на “ФАЗЕРЛЕС”, юридически лица притежават по над 5 на сто от
акциите с право на глас.
Няма движение по сметките на тези акционери и промяна по партидите им, което е видно от
таблицата.
табл. № 1
N
% от
% от
31.12.2011
30.9.2011
по БУЛСТАТ
Наименование
Седалище и адрес
капикапибр. акции
бр. акции
ред
тала
тала
1. 118006638 "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД Адрес: 7500 Силистра,
301 750
58,59 301 750 58,59
Промишлена зова “Запад”
2. 141704
"LEO OVERSEAS” LTD Адрес: 27 Gregory Afxentiou,
47 179
9,16 47 179
9,16
Larnaca, CYPRUS
Начинът на контрол върху публичното дружество се осъществява от цитираните по-долу лица чрез
участие в Съвета на директорите на "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД съответно като изпълнителен директор и
председател на СД и едновременно участие в органа за управление - Съвета на директорите на
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"ФАЗЕРЛЕС" АД съответно като изпълнителен директор и замeстник изпълнителен директор. Данните за
броя на акциите на физическите лица, които упражняват контрол върху дружеството са следните:

табл. № 2
ПОКАЗАТЕЛИ

Длъжност

Бр.акции, притежавани от
членове на СД
инж. Манол Иванов Тодоров
Изпълнителен директор
инж. Милко Христов Кесаровски Зам.изпълнит. директор

% от
31.12.2011
капитал
притежав.
а
акции /бр./
5815
1,13
2880
2935

0,56
0,57

30.09.2011
% от
притежав. капитала
акции /бр./
5815
1,13
2880
2935

0,56
0,57

Контролът се упражнява чрез участие на членове на СД на “ФАЗЕРИНВЕСТ” АД в управителните
органи на “ФАЗЕРЛЕС” АД и Общото събрание на акционерите.
табл. № 3
Данни за юридическите лица, които
31.12.2011
упражняват контрол върху
Седалище и адрес
притежавани % от капитала
дружеството
акции /бр./
"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД - Силистра
Адрес: 7500 Силистра,
301750
58,59
Промишлена зона “Запад”
Към края на 2011 год. са извършени сделки между “ФАЗЕРЛЕС” АД и “ФАЗЕРИНВЕСТ” АД на
обща стойност приблизително 61 хил.лв., при които няма необичайни условия и отклонения от пазарните
цени.

инж.Манол Тодоров
изпълнителен директор

Настоящият Междинен доклад за дейността на дружеството е приет на заседание на Съвета на
директорите на “ФАЗЕРЛЕС” – Протокол № 5-4 / 26.01.2012 год.
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