
УНИКО ЕООД - РУСЕ 
Булстат 117 068 163 

       ======================================= 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА   
през 2007 година 

 
1. О Б Щ   П Р Е Г Л Е Д 
 
Продажбите за стоп. година са се увеличили спрямо предходната 
година с  21 % - до 474 хл лв.  
Цената на един дял е увеличен от 2920 лв на 4260 лв. 
Инвестиции с особена значимост през годината не са извършвани. 

 
УНИКО ЕООД развива дейност в областта на : 
счетоводните услуги и  консултации         -                           106  хл лв 
търговия на едро с промишлени стокии   -                            176 хл лв 
производство на дограма и матраци         -                           192 хл лв 
 
А. Дейността счетоводни услуги се  извършва в наети помещения:  

Счетоводен офис               Русе           ул. Дунав 10 ет.2 

Счетоводен офис               Варна        ул. Ген.Цимерман 28/30 ет.3 

Счетоводен офис               Бургас       ул. Раковска 50-партер 
 
Б. Дейности,   различни от счетоводни услуги се извършват в: 
Търговски склад             Русе              ул. 6 септември 30 
Работилница дограма    кв.Долни воден,Асеновград,ул.Захария–стоп. двор 

Работилница  матраци   Русе              Зап.пром.зона 
 
Основни професии в дружеството: 
счетоводители   -                   16    чов. 
работници          -                     3     чов  
 
Възрастовият състав е както следва : 
                - до  30 г           -      6              чов 
                - от 30 до 40 г  -      8              чов  
                - от 40 до 50 г  -      4             чов 
                - над 50 г          -      1              чов 
 
През 2007 г не е ползван привлечен паричен ресурс. 
 
 

2. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, настъпили след датата, към коята е изготвен 



                                       год.  фин.отчет/януари-март 2008/ 
   Юридически     -                  няма 
  Финансови         -                  няма;  
  Търговски          -                  няма;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  Технологични        -                      няма; 

  Кадрови             -                  няма; 
  Инвестиционни  -                 няма.  
  
3. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  2008 – 2012 година 
Подобряване структурата на фирмите-клиенти, 
 т.е. приемане за счетоводно обслужване дружества регистрирани по ЗДДС, 
дружества с капитал  от Европейския съюз и извън Европа. 
Разширяване дейността в офис Варна. 
 

 4. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ  за 2007 г 
Одитори :  Стефан Корадов-Бургас, Захаринка Габровска - Русе,  Димитър 

Йорданов – Русе; 

- Участие на едноличния собственик в други предприятия/към 31.12.2007 г/ 

Алекс ООД               гр.Кубрат, обл.Русе                    съдружник      

Маг Нав ООД           гр.Русе,ул.Драган Цанков 18    съдружник    

Унико Лизинг ООД гр.Русе,ул.6 септември 30         съдружник                           

Унико 2000 ООД     гр.Свищов,ул.П.Евтимий 69     съдружник 

    

- Сключени договори от едноличния собственик с дружеството, които са 

извън обичайната му дейностна управител  - внасяне на допълнителни 

парични вноски, друг вид кредитиране на дружеството и др – НЯМА 

 

5. ФИНАНСОВ КАЛЕНДАР  за 2008 г 
- Финансовите  резултати ще се обявяват  в следните срокове 

                     до 31 май                       -   за предварителен резултат към 31 март ; 

                     до 31 август                  -   за предварителен резултат към 30 юни ; 

                     до 30 ноември               -   за предварителен резултат към 30 септември ; 

                  до 20 март               -   за окончателен резултат към 31 декември 

 - Срок за изплащане на дивиденти  -          30 ноември 2008 г . 

-  Срок за възстановяване на допълнителни парични вноски/няма вноски/ 

-  Срок за получаване на банков кредит за дейността/няма да се кандидатства/ 

-   Рекламен бюджет – 12 000 хл лв; 

-  Средства за повишаване на квалификацията на персонала – 6 000 лв.  

 
Дата: 31 март 2008 г   


