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1. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА 

 
СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ е национална търговска компания, специализирала в 
месопреработвателния бранш.  Предмет на дейност на компанията е търговия с адитиви, 
опаковки и основни машини за месопреработващата промишленост. Основните дейности са 
обособени в три направления : 
 

 АдиФлекс - адитиви и технологии 
 ТехноФлекс - машини и сервиз 
 ПакоФлекс – опаковки и нови решения 

 
Партньори на СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД са утвърдени в световен мащаб чуждестранни 
производители, лидери в своите области. Още в самото начало при определяне на фирмената 
концепция водеща е идеята да се избере търговска програма, която да влияе върху създаването 
на успешен краен продукт. 
 
СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ е изключителен представител на водещи европейски компании, с 
традиции в своята област.  
 
Ексклузивните отношения с чуждестранните партньори-производители гарантират постоянното 
качество и непрекъснатото следване на световните тенденции и иновации в бранша.  
Обликът на компанията  се изгражда от 25 висококвалифицирани специалисти. Екипът следи 
непрекъснато пазарните потребности и конкретните нужди на фирмите. Компетентността и 
мобилността, съчетани с добра търговска мрежа, осигуряват прецизност и бързина на 
доставките на територията на цялата страна. Техническите специалисти в компанията се грижат 
за безпроблемната работа на машините, които фирмата  доставя, а технологичният отдел се 
грижи за добрия вкус и външен вид на крайните продукти, произвеждани от клиентите ни.  
Местоположението на централния офис и склад в Стара Загора е избрано с цел по-добрата 
логистика. 

 
2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО 
 
Едноличният собственик на капитала определя състоянието на дружеството, като стабилно . 
Основание за този извод дават постигнатите финансови показатели през изминалата финансова 
година. Според анализа на ръководството на дружеството няма съществени рискови фактори на 
външната среда или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават 
финансовата му независимост. 
 
Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие 
с изискванията на българското законодателство и приложимите Национални стандарти за 
финансови отчети за малки и средни предприятия . 
Финансовият отчет е изготвен в съответствие с общоприетите счетоводни принципи, които 
изискват преценки и предвиждания, относно размера на отчетните активи и пасиви, 
оповестяване на условните активи и пасиви към датата на финансовите отчети, както и размера 
на приходи и разходи по време на отчетния период.  
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СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ    
I. Обща верикална структура на приходите    

  
Текущ 
период 

Предходен 
период 

Изменение 
в проценти 

Приходи от обичайната дейност       
Нетни приходи от продажби:       
Нетни приходи от продажби на стоки / Общо приходи  93.58% 95.37% -1.78%
Нетни приходи от продажби на услуги / Общо приходи 1.12% 0.45% 0.67%
Нетни приходи от други продажби  / Общо приходи  3.88% 3.29% 0.59%
Нетни приходи от продажби / Общо приходи  98.59% 99.11% -0.52%
Финансови   приходи       
Приходи от лихви / Общо приходи  1.41% 0.78% 0.63%
Положителни разлики от промяна на валутни курсове / Общо 
приходи  0.00% 0.07% -0.07%
Финансови   приходи / Общо приходи  1.41% 0.89% 0.52%

 
 
СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ    
I. Обща верикална структура на разходите    

  

Текущ 
период 

Предходен 
период 

Изменение 
в 

проценти 
Разходи за обичайната дейност       
Разходи по икономически елементи       
Разходи за материали / Общо разходи 3.18% 2.50% 0.68%
Разходи за външни услуги / Общо разходи 4.85% 5.19% -0.33%
Разходи за амортизации / Общо разходи 1.46% 1.62% -0.16%
Разходи за възнаграждения / Общо разходи 3.34% 2.23% 1.10%
Разходи за осигуровки / Общо разходи 0.64% 0.44% 0.20%
Други разходи / Общо разходи 2.20% 2.39% -0.19%
 Разходи по икономически елементи / Общо разходи 15.66% 14.36% 1.30%
Суми с корективен характер       
Балансова стойност на продадени активи (без продукция) / Общо 
разходи 83.78% 85.20% -1.42%
Суми с корективен характер / Общо разходи 83.78% 85.20% -1.42%
Финансови   разходи       
 Разходи за лихви / Общо разходи 0.16% 0.07% 0.09%
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и 
инструменти / Общо разходи 0.16% 0.09% 0.07%
Други разходи по финансови операции / Общо разходи 0.24% 0.28% -0.04%
Финансови   разходи / Общо разходи 0.56% 0.44% 0.12%
Печалба от обичайната дейност       
Печалба от обичайната дейност / Общо разходи 15.80% 20.45% -4.65%

 
Един от основните показатели за финансовото състояние на дружеството, е този на ликвидността. 
Той анализира степента, до която фирмата притежава пари в наличност или е в състояние да 
преобразува бързо краткотрайните си активи в налични пари за обслужване на текущите си 
задължения в момента на техния падеж, без да понесе загуби. Ликвидността измерва възможностите 
на фирмата да генерира парични средства за посрещане на текущите си задължения.  



„ СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ „  ЕООД 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
2007 год. 
 

 4

 
Коефициенти       
Коефициент на обща ликвидност 2.2323 2.2813 -0.0490
Коефициент на бърза ликвидност 1.2333 1.1199 0.1134
Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност 0.1375 0.6018 -0.4643
Коефициент на абсолютна ликвидност 0.1375 0.6018 -0.4643
 

Рентабилността, установена , като отношение на финансовия резултат от дейността, изразява     
достигнатата степет на ефективност на разходите, свързани с производството и реализацията на 
стоките. 

 
 Брутни коефициенти         
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби  (т.1:т.3) 0.1384 0.1716 -0.0332
Коефициент на рентабилност на капитала (т.1:т.6) 0.1850 0.2413 -0.0563
Коефициент на рентабилност на собствения капитал (т.1:т.4) 0.2562 0.3710 -0.1148
Коефициент на рентабилност на пасивите  (т.1:т.5) 0.6653 0.6903 -0.0250

Коефициент на капитализация на активите  
(т.1:т.7) 0.1871 0.2413 -0.0542

Нетни коефициенти         
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби  (т.2:т.3) 0.1248 0.1457 -0.0210
Коефициент на рентабилност на капитала (т.2:т.6) 0.1667 0.2049 -0.0382
Коефициент на рентабилност на собствения капитал  (т.2:т.4) 0.2310 0.3151 -0.0841
Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения 
капитал) (т.2:т.5)

0.5997 0.5863 0.0134
Коефициент на капитализация на активите  (т.2:т.7) 0.1687 0.2049 -0.0363
 
 
КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ     

Показатели Разчет 
Текущ 
период 

Предходен 
период Изменение

Приходи т.1 5 797.00 5 504.00 293.00
Разходи т.2 5 006.00 4 568.00 438.00
Коефициенти         

Ефективност на разходите  
 
(т.1:т.2) 1.1580 1.2049 -0.0469

Ефективност на приходите  
 
(т.2:т.1) 0.8636 0.8299 0.0336

 
 

3. СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН 
ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 

Годишният финансов отчет е съставен към 31.12.2007 год. Той е изготвен на 25.02.2008 год. На 
тази дата е одобрен от Едноличния собственик на капитала за оповестяване и за представяне за 
одит. Няма настъпили съществени събития след датата на отчета. 
 
4. ВАЖНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 
„СВЕ ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД не осъществява научни и изследователски разработки. 
 
5. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИНВЕСТИЦИИ. 
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Политиката на компанията е коректност и професионализъм. Основен приоритет пред екипа на 
компанията е качеството. Качество на предлаганите стоки, качество на изпълнението, качествен 
сървиз. Качество, не просто като дума, а претворено в дела. 

 
По отношение на инвестиционната програма на дружеството, най-близката цел е изграждането 
на собствена административна, търговска  и складова база , която ще спомогне за още по-висока 
степен на решаване на логистичния процес и управление на разходите. Средствата за реализация 
на инвестиционната програма са  собствени средства и привлечени средства. 
 
СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ издава и разпространява собствено издание ИНФО-ФЛЕКС, с 
помощта на което информира за новости, идеи и ноу-хау в месопреработвателния бранш. 
Създаде се традиция в организирането и провеждането на семинари в клубна форма в отделните 
направления на компанията, които имат за цел да повишават компетенцията и да предлагат нови 
решения и идеи за Топ клиенти на фирмата. 

 
6. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛЕНОВЕ 187д , 247 ТЗ. 
През 2007 година дружеството е ръководено от едноличния собственик. Получените 
възнаграждения са на база договор за управление и контрол. 
„СВЕ ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД няма финансови инструменти, които да са носители на 
рискове за финансовото състояние на дружеството. Дружеството не е предприемало действия за 
хеджиране на финансови позиции. 
Няма предстоящи сделки, които да са от съществено значение за структурата на собствеността. 
 

 
 
 

 
Стара Загора  

           25.02.2008  година                                           Управител:............... 
              Спиридон СПИРОВ   
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