
РОЗАХИМ АД гр.Горна Оряховица 
 

ДОКЛАД 

НА  

СД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2021г. 

 

 

Уважаеми акционери, 

 За отчетната 2021г. СД отчита следните по-важни финансови-икономически показатели 
и организационни задачи в Дружеството. 
 
 

I. КАПИТАЛ 
 

 Промяна в капитала на Дружеството няма. Регистриран е капитал от 513312 лева, 
съответно разпределен в 128328 броя акции при акция 4 лева за 1 брой. 
Разпределена собствеността в Дружеството има следния вид: 

- Юридически лица 
ЕТ „Малекс – Мери Александрова” – 1248 броя акции 
Общо юридически лица 1248 броя акции 

- Физически лица собственици на 127080 броя акции – 177 акционери от тях: 
Първи акционер с 37.76% 
Втори акционер с 40,74% 

 
 

II. ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ 

 
 За 2021г. АД отчита следните по-важни производствени и търговски резултати: 
 
 За отчетния период  Дружеството отчита намаление в продажбите и реализираните 
приходи: 
 
 Приходи от основната дейност за 2021г. в размер на 6136 хил. лева при 6947  хил. лева 
през 2020година. 
 
 Дружеството реализира загуба от 48 хил.лв. при печалба 244 хил. лв. реализирана за 
2020г.; 
 Собственият капитал е намален с 48 хил. лева; 
 Приходи от обичайната дейност 6136 хил. лева; 
 Разходи за дейността 6189 хил. лева; 
 Реализирана загуба 48 хил. лева; 
  



 Посоченият анализ много добре и нагледно отразява резултатите от дейността на 
Дружеството през отчетната година. 
 Значително са намалени приходите. Това намаление се дължи на нестабилната 
икономическа обстановка в страната, голямата конкуренция и недостатъчното  търсене на 
нашата продукция и стоки  от клиенти в страната и чужбина . 
 В заключение считаме, че СД в лицето на ИД,  въпреки трудностите, правилно и 
отговорно е организирал своята дейност през отчетната година. 
 
 
 

III. ИНВЕСТИРАНЕ 
 
 

 През отчетният период  Дружеството не е правило крупни инвестиции. Правени са 
текущи ремонтни дейности. 
  
 
 

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

 Краткосрочните задължения, посочени по Баланс към 31.12.2021г. са в размер на 

144хил. лева. От тях значителен размер представляват задълженията към доставчици - 92 хил. 

лева, които се изплащат при настъпване на падеж. 

 Дружеството няма заеми и работи единствено със собствени оборотни средства, което 

е много добър показател за доброто управление на СД. 

 

V. ЧАСТ 

 

 СД чрез ИД поддържа пряк контакт с потребителите. Договорите са текущи.  

 И през изминалата година дружеството ни запази добри партньорства с 

международните си контрагенти, в това число Румъния, Гърция и Македония. В контакт сме с 

потребители и в Полша, Италия. Целта ни е да разширим в това отношение контактите в 

страната и чужбина. 

 Смятаме за положително и това, че рекламация по качеството на продукцията от 

клиенти не сме имали. 

  

 

 

 



VI. ПЕРСОНАЛ 

 

 Численият състав на Дружеството в последните години е почти непроменен. 

Възнагражденията се изплащат навреме, съгласно договорите. Спазени са всички форми на 

удръжки и осигуровки на работещите. Няма оплакване в това отношение. Разход на ТРЗ 

525хил. лева. СРЗ  е 1300 лева/м. 

 

  
VII. ИЗБОРЕН ОРГАН 

 
 
 За отчетния период Дружеството се управляваше от СД със: 

1. Председател – Иво Кирилов Цанев; 
2. Зам.председател – Емил Божидаров Карабашки; 
3. Изпълнителен Директор – Мария Христова Енева. 

 
СД разполага с утвърден правилник за своята работа. Проведени са 12 редовни и 

протоколирани заседания. 

В съдържанието си същите отразяват: оценка за финансовата и стопанска дейност на 

Дружеството по месеци, текущи и предстоящи задачи, пазари, разходи, приходи, сделки със 

заинтересовани лица. 

Управлението на дружеството се отрежда на ръководството, а именно: Председател, 

Заместник председател и Изпълнителен директор. 

 

VIII. ИЗВОДИ 

 

- Чрез доклада си СД дава собствена оценка за дейността си през 2021г. като добра; 

- Работено е отговорно; 

- Спазен е правилника за вътрешен трудов ред и всички закони на Българското 

законодателство. 

 

IX.ПЕРСПЕКТИВИ 

 

- Ще насочим усилията си към по-ефективно управление и отчет; 

Ще работим по внедряване на нови ефективни технологии и обогатяване на асортиментите; 



- Търсене на нови клиенти ; 

- Ще използваме всички форми на реклама и контакти с потребителите си. 

 

 

 За СД:   

  Мария Енева  / Изпълнителен директор/ 
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