
 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА КРИЧИМФРУКТ ООД ЗА 2008г 

Профил на дружеството 

 



Фирма КРИЧИМФРУКТ ООД  е вписана в търговския регистър на Пловдивски 

окръжен съд с решение № 6772 от 19.06.2000г под п.№ 61, том 7, стр.122 по ф.дело 

2911/2000 година. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. Кричим, 

Промишлена зона, Офис администрация на фабрика за плодови концентрати. Основни 

съдружници в него са Георги Спасов Павлов  и Пламен Мирчев Върбанов.  Капиталът 

на дружеството е 5 000 лв.,  разпределен в 2 дяла, 20%:80%. Дружеството се управлява 

и представлява  от Георги Спасов Павлов. 

  

Основния предмет на дейност на фирмата е: преработка на плодове, производство  и 

реализация на плодови концентрати, мармалади и конфитюри.  

 

Мениджърските усилия са концентрирани в следните насоки:  

• Стабилно установяване на пазара и изграждане на стабилна група от постоянни 

клиенти;  

• Ориентиране към средните и големи фирми като целева група клиенти.  

• Извършване на инвестиции с цел осигуряване на стратегически пазарни 

предимства за фирмата;  

Преглед на дейността 

 
1. Анализ на пазарната среда  
Основния обем от продажбите е насочен към клиент от Австрия, който се явява 

основен дистрибутор на произвежданата продукция за Европейския съюз. През 2008 г 

фирмата реализира  

един от продуктите си  – ябълков концентрат на цена  3 пъти по-ниска в сравнение с 

2007г, което е от съществена значимост за финансовия резултат.  

Другата  по-малка част от производството е насочена към български клиенти, 

където също се наблюдава снижение на търсенето. 

Имаме опасения ,  че и през 2009г търсенето на някои продукти ще бъде по-слабо и 

е възможен слаб ръст на цените. 

 
2. Резултати от дейността 

 

За постигнатите през  2008 г. резултати сравнени с тези от предходната година,  се 

откроява съществена тенденция на спад.  Причината е влошената пазарна ситуация.  За 

2008 г. фирмата реализира загуба в размер на 748 хил. лева. Ръководството счита, че  

влошаването е временно и  ще бъде преодоляно през следващите години.  

 

 

Важни показатели в хиляди лева  2008  Изменение  2007  

Приходи  3863 -60 % 9793 

 

Печалба преди данъци  (748) - 138 % 1979 

Нетна печалба  (748) - 142 % 1750 

Собствен капитал  2482 -23 % 3231 

Дълготрайни активи  3785 203 % 1865 

Обща сума на активите  4626 125 % 3710 

Средна численост на персонала  66 112 % 59 

    

 

 

 

Ключови коефициенти  2008 2007 



Коефициент на задлъжнялост (Задължения/Сума на 

пасива на баланса)  

0,46 0,13 

Коефициент на незабавна ликвидност (Парични 

средства/Текущи задължения)  

0,008 0,02 

Коефициент на бърза ликвидност (Парични 

средства+Краткосрочни вземания/Текущи задължения)  

0,15 1,9 

Рентабилност на приходите (Нетна печалба/Приходи)   0.18 

Възвръщаемост на активите (Нетна печалба/Активи) 

ROA  

 0.47 

Възвръщаемост на капитала (Нетна печалба/ Собствен 

капитал) ROE 

 0.54 

 

 Основната част от ресурсите е вложена за финансиране изграждането на ново 

производствени мощности за същия вид дейност. 

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна 

счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2008 

г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, 

приходите и разходите. 

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите 

счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на 

действащото предприятие. Предприятието няма да ограничава дейността си през 

следващите 12 месеца. 

През периода на 2008г дружеството е спазвало всички значителни законови 

изисквания, действащи в Р България и няма констатирани нарушения от регулаторните 

органи, контролиращи спазването им,  както и гарантира, че нормативните актове ще 

бъдат спазени и през следващите отчетни периоди. 

 

3. Човешки ресурси 

 

Изключително важен аспект за КРИЧИМФРУКТ ООД е работата на служителите. В 

дружеството е създадена високоефективна организация на работа, която се подобрява 

постоянно със съвместни усилия. Стремежът е всеки член на екипа да има оптимални 

предпоставки за професионално и лично развитие.  

 

4. Отговорности на ръководството и перспективи за развитие 

Акцентите, на които фирмата ще продължи да залага в бъдещото си развитие са:  

• пазарен растеж на регионален принцип  

• увеличаване на активите – инвестиции в ново строителство 

• установяване и поддържане на стратегически партньорства с  фирми във и извън 

страната.  

• увеличение на приходите в сравнение с реализираните през 2008г 

 

5. Основни рискове пред които предприятието е изправено 

 

Вземанията и задълженията на дружеството са в лева или фиксирани към лева 

валути. Това се очаква да продължи и през следващите периоди, което не води до 

валутен риск. Кредитния и ликвидния риск за предприятието не са големи, тъй като има 

добре установена практика за събиране на вземанията и погасяване на задълженията. 

Предприятието е изправено пред ценови риск от евентуално намаляване на 

цената на произвежданата продукция на пазара в Европейския съюз. 

 

6. Друга информация за оповестяване 

След датата, към която е съставен годишния финансов отчет не са настъпили 

съществени събития. 



Предприятието няма клонове в други територии, няма практика в областта на 

научноизследователската дейност. 

 

Георги Павлов - управител 

гр. Кричим 

27.02.2009г 

 

 


