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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД 

за дейността на ФАЗЕРЛЕС АД  
към  31.03.2011 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 І-тримесечие на 2011 год.. 

І. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2011 ГОД. И 
ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВОТО. 

Реализацията  в 2011 год. започна, като продължение на положителните тенденции от 

последното тримесечие на 2010 година.  Кризата определено отстъпва и продажбите за традиционните 

клиенти на “ФАЗЕРЛЕС” се увеличават. Успоредно на това нарастват и продажбите за по-новите 

клиенти. За да се изпълнят всички заявки на клиентите започна ремонта и подготовката за пуск на 

втора технологична линия. 

Отчета за приходи от продажби за І-во тримесечие на 2011 год. е 4 579 хил. лв. Това означава 

ръст на приходите с 25,5% спрямо същия период на миналата година и 3% спрямо предходното ІV-то 

тримесечие на 2010 год., което определихме като много добро.  

Предвид обичайните сезонни затруднения през І-во тримесечие, в разчета за продажби в Бизнес 

плана за 2011 год., се предвиждаха приходи от 4 000 хил.лв. Отчетът е с 14,5% по-висок от разчета.   

През І-во тримесечие се постига и известен ръст на продажните цени, които бяха значително 

намалени по време на кризата.  Финансовият резултат към 31.03.2011 год. е положителен, печалбата е 

212 хил.лв., което е два пъти повече от печалбата за цялата 2010 год.   

Особено важен елемент на отчета за І-во тримесечие е анализа на приходите от продажби и 

разходите за дейността.  

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 изключително голямата конкуренция и безконтролния износ на дървесина извън 

Европейския съюз и некоректните монополистични действия на държавата в лицето на Изпълнителната 

агенция по горите.  

През І-во тримесечие започна реконструкция на ІІ-ра технологична линия и подготовката й за 

въвеждане в експлоатация. Предвижда се това да стане в края на месец Май. Успоредно на това се 

изпълнява и заложената в Бизнес плана инвестиционна програма. Разходите за инвестиции за І-во 

тримесечие на 2011 год. са 1 186 хил.лв.  

Най-сериозни са разходите за обезпечаване на доставката и преработката на дървесина и 

дървени отпадъци. Доставени са 5 влекача DAF, които са оборудвани и с 5 полуремаркета - платформи 
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за доставка на дърва и дървени отпадъци и 2 полуремаркета за доставка на насипни дървени 

отпадъци. Увеличено е с 3 ж.п.вагона железопътното стопанство, с което основно се извършва 

вътрешно заводския транспорт с дървесина. Доставен е челен товарач KOMATSU за складови товаро-

разтоварни операции с дървени отпадъци. Закупен е терен за разширяване на складовото стопанство 

за дървесина. 

Водят се преговори за доставка и на други машини и съоръжения. 

Персоналът на дружеството в края на І-во тримесечие на 2011 год. е 251 души.    

ІІ. ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО. 

Към настоящия момент ФАЗЕРЛЕС работи нормално с една от своите технологични линии и 

поддържа високата финансова стабилност и независимост на дружеството. Съветът на директорите 

предприема сериозни действия за следене на пазара и действията на конкуретните фирми. При нужда 

се актуализират условията на продажба, което е особено важно за обезпечаване на дейността на 

дружеството. 

Инвестирането в ценни книжа на “ФАЗЕРЛЕС” АД е свързано със следните специфични рискове 

за дейността на дружеството: 

 световната финансово-икономическа криза и несигурната платежоспособност на клиентите; 

 непредвидимата все още политическа ситуация в арабските страни и влиянието й върху 

цените на петролните продукти; 

 непредвидими цени на материалите; 

 непредвидими действия на конкурентните фирми на пазара. 

Сред тези фактори най-съществен е кризата, която в Европа започва да се разсейва, но в 

България тя все още здраво е обхванала почти всички сектори на икономиката и води до ограничени 

продажби и несигурна платежоспособност на клиентите. 

Независимостта на дружеството от банкови кредити за оборотни средства, гарантира 

сериозната стабилност на дружеството.  
ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ГОЛЕМИ СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА     

Към 31.03.2011 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 

по 

ред 

 

БУЛСТАТ Наименование Седалище и адрес 
31.03.2011  

бр. акции  

% от 

капи-

тала 

30.12.2010  

бр. акции  

% от 

капи-

тала 

1. 118006638 "ФАЗЕРИНВЕСТ" АД   Адрес: 7500 Силистра,  

Промишлена зова “Запад” 
301 750 58,59  301 750 58,59 

2. 141704 "LEO OVERSEAS”  LTD  Адрес: 27 Gregory Afxentiou, 

Larnaca, CYPRUS 
47 179 9,16 47 179 9,16 

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  

"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 
31.03.2011 

притежав. 

акции /бр./ 

% от 

капитала 

31.12.2010 

притежав. 

акции /бр./ 

% от 

капитала 

Бр.акции, притеж. от членове на СД   5815 1,13 5815 1,13 

инж. Манол Иванов Тодоров Изпълнителен директор 2880 0,56 2880 0,56 

инж. Милко Христов Кесаровски Зам. изп. директор 2935 0,57 2935 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. 
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табл. № 3 

Данни за юридическите лица, които 

упражняват контрол върху 

дружеството 

 

Седалище и адрес 

31.03.2011 

притежавани 

акции /бр./ 

 

% от капитала   

"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД - Силистра Адрес: 7500 Силистра,  

Промишлена зова “Запад” 

301750 58,59 

 

 Към края на І-во тримесечие на 2011 год. са извършени сделки между “ФАЗЕРЛЕС” АД и 

“ФАЗЕРИНВЕСТ” АД на обща стойност приблизително 14 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 № 4-53 / 28.04.2011 год. 

 
 

 

 


