
ГОДИШЕН ДОКЛАД 

 
          ЗА ДЕЙНОСТТА 

   на „Бдинтекс” ООД -2008г. 
 

 

І. Общо представяне 
 Бдинтекс ООД е създадено с решение № 20 от 14.01.2002 г. на 

Видински окръжен съд. Дружеството е специализирано в производството на 

мъжки ризи и дамски блузи за европейския пазар.  

Към настоящия момент броя на основните ни клиенти, за които шием на 

ишлеме за износ е 3 и това са: Dinovo GmbH - Германия, Dittmar GmbH-

Германия и GBS Galinaro Buying Service SRL-Италия. През 2008 г. сме 

работили с още две фирми Mill One GmbH-Германия и V.I.P SRL-Италия 

сезонно и  предимно единични поръчки. 

За вътрешен пазар работим по заявка и с материали предимно на заявителя 

или одобрени от него. През 2008г. сме работили със следните фирми: 

Димана АД, Джифраб, Ева Комерс, Арева Т И Д, Юръпиън Стайл, 

Дизайнер Консептс, Я.Христов и Ко и др. 

Произвежданата продукция е с високо качество и изцяло покрива 

изискванията на клиентите.  

Оборудването на фирмата е съобразено със спецификата на производство. 

Изградени са две производствени технологични линии.  Във всяко 

производствено звено използваното оборудване е от последно поколение. 

Машините са с висока производителност, оборудвани са с електронни 

блокове за управление тип “компютър”, което максимално опростява 

тяхното използване и увеличава производителността на труда. Типа и 

класа на машината гарантират високо качество на произвежданите 

изделия. 

По проект BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1-006 доставени машини и 

автомати за шевното производство: автомат за пречупване на джоб, 

автомат за пречупване на шлиц, автомат за пречупване на предни части, 

автомат за ушиване на малки детайли и два броя автоматични копчешиещи 

машини. Тяхното внедряване в производството  ще облекчи изключително 

предварителната подготовка на детайлите преди тяхното ушиване, както и 

ушиването на копчетата на изделията. Политиката на фирмата е 

внедряване на нови машини и съоръжения последна дума на техниката, 

които да служат за повишаване на качеството, на производителността на 

труда, чрез намаляване броя на заетите.  

Във фирмата има изграден перилен участък с капацитет 2 тона пране на 

ден. Оборудван е с индустриални перални машини, центрофуга, сушилни и 

каландър за гладене. Голяма част от възлаганите от клиентите поръчки са с 



пране и омекотяване, както и с ензимно пране. Чрез перилния участък се 

затваря целия технологичен цикъл от кроене до експедиране на готовата 

продукция и освен това повишава ефективността от производството чрез 

генериране на допълнителни приходи. В перилния участък се извършва 

пране и за други текстилни фирми, както и болнично бельо, бельо от 

медицински центрове и от граждани.  
 

ІІ. Информация за развитието на дружеството през 2008 г. и 

постигнатите резултати. 

 

- През отчетната година са произведени 108295  броя изделия за 

основните клиенти на фирмата.  

За клиенти от вътрешния пазар са произведени 11404 бр.  

Приходите от произведена продукция са  685хил. лева. 

Приходите от дейността на перилния участък са 126 хил. лв. 

 

Общо в 2008 са реализирани 41 хил. лв. приходи от финансирания и се 

предвиждат финансирания за бъдещи периоди в рамките на 117 хиляди. 

Счетоводната печалба е 76 хил. лева. 

Заложените амортизационни норма за данъчни цели за дълготрайните 

активи са : 

 
Категория активи ¦             Годишни амортизационни 

                                                   ¦ норми (%) 

 

I ¦                                                        4 

II ¦                                                       12 

III ¦                                                     10 

IV ¦                                                     15 

V ¦                                                       25 

VI ¦                                                      10 

   
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА 

        

№ Показател Текуща 

година  

Предходна 

Година 

Превишение

/Намаление       

(3-4) 

1 2 3 4 5 

І. Показатели за рентабилност       

1. Кф на рентабилност на приходите от продажби 

                         

0.09  

                         

0.16  

                          

/0,07 / 

2. Кф на рентабилност на собствения капитал   0.77                         

                         

0,67 

                          

0,10  

3. Кф на рентабилност на пасивите 

                         

0,04  

                         

0,11  

                          

/0,07/  

4. Кф на капитализация на активите 

                         

0,09  

                         

0,10  

                          

/0,01 / 

5. Процент на брутната печалба 99% 99% 0% 



          

ІІ. Показатели за ефективност       

1. Кф на ефективност на разходите 

                         

1.22  

                         

1,20  

                          

0,02 

2. Кф на ефективност на приходите 

                         

0,82  

                         

0,83  

                        

(0,01) 

          

ІІІ. Показатели за ликвидност         

1. Кф на обща ликвидност 

                         

1, 10  

                         

1,28  

                        

(0,18) 

4. Кф на абсолютна ликвидност 

                         

0,12  

                         

0,20  

                          

/0,08 / 

          

ІV. Показатели за финансова автономност         

1. Кф на финансова автономност                          

0,06  

                         

0,16  / 0,10 /               

2. Кф на задлъжнялост                          

17.53  

                         

6.04  

                        

/11,49 / 

     

          

V. Показатели за обръщаемост на вземанията и материалните 

запаси         

1. Обръщаемост на вземанията                        

11,99  

                       

14,83  

                        

(2,84) 

2. Времетраене на вземането  /дни/                        

30,45  

                       

24,61  

                        

5,84  

5. 

Оборот на мат.запаси                          

1,44  

                         

4,33  

                        

(2,89) 

6. 

Дни, през които МЗ са налични                      

252,69  

                       

84,23  

                      

168,46  

 

 

Развитието на фирмата през 2008 г.е в контекста на развитието на 

текстилния бранш в страната. В момента състоянието на бранша е добро, 

той е един от стабилно развиващите се отрасли на промишлеността. 

Конкуренция в смисъла на реализация на готова продукция няма. Фирмите 

възложители търсят увеличение на капацитетите за производство. Идват 

нови европейски фирми, които до момента не са работили в България. Те 

преместват своето производство от Чехия, Полша, Унгария, Литва, Латвия, 

Словакия поради по-високите цени. Нагласата на фирмите възложители е 

за ползотворно сътрудничество в средно и дългосрочен план.  

 

Очакванията за развитие на пазара за производство на мъжки ризи в 

средносрочен план е в няколко направления: 

- постепенно, но много по-бързо от преди ще се увеличава 

работната заплата. Това е свързано с увеличението на стандарта в 

България след приемането й в ЕС; 

- постепенно ще се увеличава цената за изработване на единица 

изделие, за да може да се покриват увеличените разходи на 

фирмата, към което клиентите ще бъдат много резервирани; 



- фирмите възложители ще налагат още по-сериозни изисквания за 

качество, поради промяна на структурата на европейския пазар – 

изключително голямо разнообразие на модели в много къси 

серии; 

- ще се увеличи броя на фирмите възложители поради това, че 

България е относително много близо като разстояние и сроковете 

за доставка са много бързи; 

- постепенна ориентация към предлагане на готов продукт на 

фирмите възложители; 

- ограничен ресурс от работна сила, поради изтичането на голям 

брой работници към европейския трудов пазар; 

- голям брой малки фирми постепенно ще отпаднат от пазара; 

- вероятно е някои от фирмите възложители да се слеят; 

 

Очертаващата се перспектива за развитие изисква изключително 

гъвкава фирмена политика за оптимизация на дейността и генериране на 

високи доходи. Стратегията за развитие на Бдинтекс е свързана с 

постепенно преминаване и предлагане на клиентите на готов продукт, при 

който ефективността е много по-голяма. Независимо от добрите резултати 

от дейността на фирмата голям резерв е увеличението на 

производителността на труда. В условията на относително постоянни 

приходи и непрекъснато увеличаващи се разходи това е най-важната 

предпоставка за успешно развитие.  

      В тази връзка през 2008 г. фирма Бдинтекс приключи два проекта по 

програма ФАР, като по проект BG2004/016-711.11.01-1.022 бяха 

новоразкрити 12 броя работни места и закупени, тествани и инсталирани 

високотехнологични машини и съоръжения за повишаване 

производителността на труда в перилния учасък, а по проект BG2004/016-

711.11.04/ESC/G/GSC-1-006 беше внедрена система за управление на 

качеството ISO 9001:2000 и закупено високотехнологично оборудване за 

производството на ризи. Общо спечеленото безвъзмездно финансиране за 

двата проекта е на стойност 210 хиляди EUR. 

 

Бъдещото развитие на фирмата е свързано  със затвърдяване на контактите 

с фирмите възложителки, търсенето на нови партньори и постепенното 

преминаване към предлагане на готов продукт. Изграждането на нова 

пералня  доведе до разширение на дейността свързана с пране, поради 

това, че в целия регион тя e единствена. 

 

 

24.03.2009 г.       Гл.счетоводител: ......................    Управител: .................... 

                                                         /Г.Костадинова/                     /П.Каменов/ 

                                               


