
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА 

НА „БРЯСТ-Д"АД 

КЪМ 30.09.2020Г.

1. Фирмено наименование-„Бряст-Д"АД
2. Номер на партидата на вписване в Търговски регистър, ЕИК по БУЛСТАТ

Регистрирано с решение №322/12.09.1991г. на Добрички окръжен съд по 
ф.д3025/1991г.

- ЕИК по БУЛСТАТ-834025242
3 .

4.

Дата на учредяване и срок на съществуване:
„Бряст-Д"АД се учредява през 1991г. и съществуването на дружеството не е ограничено 
със срок.
Държава , където дружеството е учредено, седалище, адрес на управление, телефон, 
факс, електронен адрес и електронна страница в Интернет:
Държава:
Седалище:
Адрес на управление: 
Телефон:
Факс:
Електронен адрес: 
WWW:

5.

6.

България 
гр.Добрич
ул."Поп Богомил"№6 
058/601543 
058/601544
office@bryast.com 
www.bryast.com

Предмет на дейност -  Производство на корпусна, тапицирана и от масив продукция, 
обзавеждане на хотели и офис обзавеждане, търговия в страната и чужбина, както и 
всяка друга дейност, разрешена от законите на Република България.
Капиталът на дружеството е в размер на 400000 лв., записан и внесен.
Брой акции : 400000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една. 
Емитираните от дружеството акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. 
Всички акции на дружеството са поименни, като всяка от тях дава право на глас на ОСА, 
дивидент и ликвидационен дял.
Акциите на „Бряст-Д"АД се търгуват на "Българска фондова борса-София" АД. 
Информация по чл.187 д от ТЗ -  дружеството не е придобивало и прехвърляло 
собствени акции и не притежава такива.
Не е осъществявано преобразуване на дружеството; не е осъществявано прехвърляне 
или залог на дружеството;не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на 
значителна стойност извън обичайния ход на дейността му; не са извършени 
съществени промени в производствената дейност;не са завеждани искове за откриване 
на производство по несъстоятелност за дружеството.
Основни финансово -  икономически резултати на „Бряст-Д"АД

>  Към 30.09.2020г. в дружеството са отчетени приходи общо в размер на 713 
хил.лв, като приходите от дейността към същата дата са в размер на 617 
хил.лв. и други приходи 96 хил.лв.За същия отчетен период на 2019г.

mailto:office@bryast.com
http://www.bryast.com


приходите от дейността са били 809 хил.лв и 15 хил.лв. други приходи, като 
намалението от 111 хил.лв се дължи основно на по-малко произведена и 
реализирана продукция, за което влияние оказа извънредната епидемична 
обстановка.

>  Общата сума на разходите на предприятието към 30.09.2020г. е в размер на 
504 хил.лв, в т.ч. разходи за дейността 686 хил.лв., изменение на запасите от 
продукция и незавършено производство /-185/ хил.лв. и финансови разходи в 
размер на 3 хил. л в .. Към края на третото тримесечие на 2019г. общата сума 
на разходите е 657 хил.лв.
Разпределението на разходите за дейността по икономически елементи по 
отчета за доходите към 30.09.2020г. е както следва:

-разходи за материали -  325 хил.лв
-разходи за външни услуги 35 хил.лв
-разходи за амортизации -  76 хил.лв
-разходи за заплати и други възнаграждения -  199 хил.лв
-разходи за социални осигуровки и надбавки -3 9  хил.лв
-други разходи -  12 хил. лв.

Финансовите разходи за периода са разпределени както следва:
-разходи за Лихви -1000 лв.
-отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти -

няма
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове -  няма.
-други разходи -  2000 лв .
-извънредни разходи - няма

>  Финансовият резултат на „Бряст-Д"АД към 31.09.2020г. е печалба в 
размер на 209 хил. лв.

>  Към 30.09.2020г. активите на „Бряст-Д"АД по балансова стойност възлизат 
на 2163 хил.лв, в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 1383 
хил.лв, а на текущите активи 780 хил.лв. Отчита се увеличение от 365 
хил.лв спрямо края на същото тримесечие на предходната 2019г, което 
се дължи на увеличения размер на материалните запаси и на 
новопридобити активи, както и на увеличения размер на незавършеното 
производство.

>  Към 30.09.2020г. общият капиталов ресурс на дружеството по балансова 
стойност възлиза на 2163 хил.лв, в т.ч.:

-основен капитал и резерви в размер на 941 хил.лв 
-нетекущи и текущи пасиви в размер на 270 хил.лв 
- Финансов резултат:

-текуща печалба -2 0 9  хил.лв.
- неразпределена печалба 343 хил.лв.
- текуща загуба -  няма.

8 .Информация за важни събития настъпили през шестмесечието и с натрупване от началото 
на финансовата година и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.

- Продължава тенденцията на неравномерност в поръчките и променлива активност в 
клиентите на дружеството.Трудно е да се определи дали тази тенденция ще е трайна и не 
могат да се направят прогнози дали ще се запази тази неравномерност.



- Установен е строг контрол върху разходите на дружеството.

- Продължава да се следва фирмената политика за увеличаване на рентабилността на 
произвежданите изделия- чрез конструктивни, технологични и организационни мероприятия, 
както и чрез закупуването на нови модерни машини за производството.

- Търсят се възможности и се правят опити за работа с чуждестранни клиенти

- Въведената епидемична обстановка в страната заради новия коронавирус се отрази 
неблагоприятно на дружеството, както в краткосрочен план така и в дългосрочен, поради 
настъпващата втора вълна на COVID-19.

9.Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през 
останалата част от финансовата година:

Основните рискови фактори, специфични за дружеството са:

- няма дългосрочни договори с по -големи клиенти

- производството е основно за Българския пазар

- голям брой конкуренти в страната и чужбина

- липса на закономерност и прогнозируемост в поръчките на клиентите

- зависимост от доставчиците на материали-сроковете на доставка, авансовите 
плащания и транспортните разходи не позволяват оптимизация на складовите наличности

- въведената и все още не отменена епидемична обстановка в страната

10. Информация за сключените големи сделки между свързани лица, сключени през 
отчетния период, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите 
на дружеството в този период -Няма сключени такива сделки.

11. Информация за промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в 
междинния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или 
резултатите от дейността на дружеството през съответния период- Няма сключени сделки и 
промени в тях.

12. Информация за сделките със свързани лица, сключени от дружеството, включително 
стойността на сделките, характера на свързаност между свързаните лица и друга 
информация, необходима за оценка на финансовото състояние на дружеството, ако тези 
сделки са съществени и не са сключени съгласно обичайните търговски условия- Няма такива 
сделки.

13.Обща информация за сделките със свързани лица, сключени от дружеството, 
включително стойността на сделките и характера на свързаност между свързаните лица:

- Албена АД- основен акционер от 01.11.2016г.с 45,9% от капитала.Продажбите към 
Албена АД за третото тримесечие са на стойност 541 хил.лв.с натрупване от началото на 
годината.

-Медицински център Медика ЕАД- свързано лице- 6 хил. лв.

-Екострой АД- свързано лице -1198 лв.



14.Допълнително информация към края на третото тримесечие на 2020г., 
съгласно измененията в изискванията на чл.ЗЗ, ал.1, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003г. за 
проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 
книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 
ценни книжа

14.1 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:

За третото тримесечие на финансовата 2020г. и към момента няма настъпили промени в 
счетоводната политика на дружеството.

14.2 Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента-

Дружеството не е член на икономическа група и няма промени ,които да га касаят пряко или 
косвено.

14.3 Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, 
като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от 
дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на 
дейност:

14.3.1 За третото тримесечие на 2020г. няма настъпило преобразуване в рамките на 
дружеството.

14.3.2 Няма настъпили промени в дългосрочните инвестиции на предприятието.

14.4 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:

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати.

14.5 Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете 
в Общото събрание към края на третото тримесечие и промените в притежаваните от лицата 
акции за периода от края на предходния отчетен период:

Акционери притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на „Бряст-Д"АД

№ Име Брой акции % от капитала
1 „Албена "АД 183602 45,90
2 Иван Колев Калинков 203524 50,88

Няма промяна в броя на притежаваните акции с право на глас за периода на третото 
тримесечие на 2020г.

14.6 Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на 
емитента към края на третото тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края 
на предходния отчетен период, за всяко лице поотделно:



№ Име Брой акции % от капитала
1 „Албена"АД 183602 45,90
2 Иван Колев Калинков 203524 50,88
3 Демир Желязков Демирев - -

Няма промяна в броя на акциите притежавани от лицата.

14.7 Към края на третото тримесечие на 2020г. дружеството няма висящи съдебни, 
административни или арбитражни производства, касаещи вземания в размер най-малко 10 на 
сто от собствения капитал.

гр.Добрич
27.10.2020г.


