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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД 

за дейността на ФАЗЕРЛЕС АД  
към  31.03.2012 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-во тримесечие  2012 год.. 
І. ВАЖНИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА 2012 ГОД. И 

ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ НА ДРУЖЕСТВОТО. 

Дейността на дружеството през І-во тримесечие на 2012 започна в условията на рецесия на 

икономиката, в резултат на дълговата криза в Европа. Това неминуемо оказва сериозно влияние върху 

пазарите, особено в южна Европа, където са и най-голяма част от традиционните клиенти на “ФАЗЕРЛЕС”.  

Нормални са и сезонните затруднения през І-во тримесечие, но тази година зимата беше необичайно 

студена и дълга. На практика за два месеци беше блокирана възможността за доставка на основната 

суровина – технологична дървесина и дървесни отпадъци. Като се прибави към това и абсолютната 

незаинтересованост на държавата към дейността на фирмите от дърво преработващия бранш и 

стимулиране на износа на необработена дървесина, става ясно че проблемите са твърде сериозни.  

Отчета за приходи от продажби за І-во тримесечие на 2012 год. е 3 620 хил. лв., което е с 20% по-

малко отчета за същия период на предходната година. Независимо от намалените приходи от продажби, 

отчетените по-горе сезонни затруднения и влиянието на икономическата криза, финансовият резултат към 

31.03.2011 год. е положителен, печалбата е 194 хил.лв., т.е. рентабилността на приходите от продажби се 

запазва на нивото от миналата година. 

В производствената дейност отчитаме ръст с 2,5%, което е показателно за това че намаления отчет 

за приходи от продажби, не е основание за негативни прогнози. 

Разходите за производство, особено за основната суровина – дървесина, нарастват много сериозно, 

поради изключително голямата конкуренция и безконтролния износ на дървесина. На практика цените на 

дървесината се увеличават с по над 20 – 25% ежегодно. За да бъде ограничено влиянието на този процес 

отчитаме сериозен ръст в дела на дървените отпадъци, използвани като суровина за производство на 

плочи. Непрекъснато се увеличава дела на доставяната суровина – технологична дървесина и дървени 

отпадъци от Румъния. 

През І-во тримесечие започна изпълнение на заложената в Бизнес плана инвестиционна програма, 

като най-сериозни са разходите за обезпечаване на доставката на дървесина и дървени отпадъци.  

Средносисъчния състав на дружеството за І-во тримесечие на 2012 год. е 296 души.     

ФАЗЕРЛЕС АД 
ПУБЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 

7500    СИЛИСТРА,   п. к . 93 

тел.:    086 819200, 819206 

факс:   086 819210 

e-mail: info@fazerles.com 
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ІІ. ОСНОВНИ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ДРУЖЕСТВОТО. 

В началото на 2012 год. ФАЗЕРЛЕС работи с една технологична линия. 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 31.03.2012 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 
31.03.2012  

бр. акции  

% от 

капи-

тала 

31.12 

.2011  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 
31.03.2012 

притежавани 

акции /бр./ 

% от 

капитала 

31.12.2011 

притежавани 

акции /бр./ 

% от 

капитала 

Бр.акции, притежавани 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.изпълнит. 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 

31.03.2012 

притежавани 

акции /бр./ 

 

% от капитала   

"ФАЗЕРИНВЕСТ" АД - Силистра Адрес: 7500 Силистра,  

Промишлена зона “Запад” 

301750 58,59 

 

 Към края на І-во тримесечие на 2012год. са извършени сделки между “ФАЗЕРЛЕС” АД и 

“ФАЗЕРИНВЕСТ” АД на обща стойност приблизително 17 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 № 5-10 / 26.04.2012 год. 

 

 

 

 

 

 

 


