












ГОДИШЕН ДОКЛАД  

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

Бдинтекс ООД 

 

ПРЕЗ  

2006 г. 

 

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. Основни клиенти на 

фирмата са Индуйко – Испания, Канда – Германия, Хатико – Германия, 

Диттмар – Германия, Ме.Ди – Италия.  

Изградени са две производствени технологични линии. Оборудването е 

съвременно и високо производително. Капацитета за производство е около 

800 бр. изделия на ден. Произвежданата продукция е с високо качество и 

изцяло покрива изискванията на клиентите. Във фирмата има изграден 

перилен участък с капацитет 1 тон 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 2006 г. и 

постигнатите резултати. 

 

През отчетната година са произведени 155 707  броя изделия за 

основните клиенти на фирмата. Те се разпределят както следва: 

- Индуйко – Испания : 63690 бр. 

- Бентекс – Белгия : 53218 бр. 

- Хатико – Германия : 24089 бр. 

- Флори – Франция: 12139 бр. 

- Ме.Ди – Италия: 1641 бр. 

- Сат Пекит – Италия: 930 бр. 

 

За клиенти от вътрешния пазар са произведени 31320 бр.  

Общо произведените изделия за 2006г. са 187027 бр.  



Приходите от произведена продукция са  901932.50 лева. 

Приходите от дейността на перилния участък са 64488.24 лв. 

 

Общо за 2006 г. приходите от дейността на фирмата са 966420.74 лева. 

 

Счетоводната печалба е 167312.75 лева, а облагаемата печалба по 

Годишната данъчна декларация е в размер на 59390.26 лева. 

Заложените амортизационни норма за данъчни цели за дълготрайните 

активи са : 

 
Категория активи ¦             Годишни амортизационни 

                                                   ¦ норми (%) 

 

I ¦                                                         4 

II ¦                                                       30 

III ¦                                                      10 

IV ¦                                                      50 

V ¦                                                        25 

VI ¦                                                       15 

   
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 

                         

0,16  

                         

0,09                            0,07  

2. Кф на рентабилност на собствения капитал   

                         

0,73  

                         

1,39                          (0,66) 

3. Кф на рентабилност на пасивите 

                         

0,12  

                         

0,06                            0,06  

4. Кф на капитализация на активите 

                         

0,10  

                         

0,05                            0,05  

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

          

ІІ. Показатели за ефективност       

1. Кф на ефективност на разходите 

                         

1,20  

                         

1,11                            0,10  

2. Кф на ефективност на приходите 

                         

0,83  

                         

0,90                          (0,07) 

          

ІІІ. Показатели за ликвидност         

1. Кф на обща ликвидност 

                         

0,89  

                         

1,51                          (0,63) 

4. Кф на абсолютна ликвидност 

                         

0,10  

                         

0,04                            0,06  

          

ІV. Показатели за финансова автономност         

1. Кф на финансова автономност                          

0,16  

                         

0,04                            0,12  

2. Кф на задлъжнялост                                                                       (18,90) 



6,31  25,21  

3. Times interest earned                          

2,10  

                         

0,37                            1,73  

          

V. Показатели за обръщаемост на вземанията и 

материалните запаси         

1. Обръщаемост на вземанията                        

16,66  

                         

6,78                            9,88  

2. Времетраене на вземането /дни/                        

21,91  

                       

53,81                          12,03  

5. 

Оборот на материалните запаси                          

4,33  

                         

2,17                            2,17  

6. 

Дни, прези които МЗ са налични                        

84,23  

                     

168,46                        (84,23) 

 

 

 

 

Развитието на фирмата през 2006 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 есента на 2006 г. фирма Бдинтекс разработи 

четири проекта и кандидатства за финансиране по програма ФАР, с цел 

внедряване на системи за управление на качеството, закупуване на 

високотехнологични машини и съоръжения и повишаване 

производителността на труда. Проектите бяха одобрени. Спечелено е 

безвъзмездно финансиране в рамките на 160 хиляди EUR. Предстои 

внедряване и сертификация по ISO 9001, закупуване на 

високотехнологично оборудване за производството на ризи, енергийно 

обследване и изграждането на нова съвременна пералня за асептично 

пране.  

 

Бъдещото развитие на фирмата е свързано затвърдяване на контактите с 

фирмите възложителки, търсенето на нови партньори и постепенното 

преминаване към предлагане на готов продукт. Изграждането на нова 

пералня ще доведе до разширение на дейността свързана с пране, поради 

това, че в целия регион тя ще бъде единствена. 

 

 

 

23.02.2007г.         Гл.счетоводител:Р.Горчов       Управител: П.Каменов          

                                               

 


