УНИКО ООД - РУСЕ
Булстат 117 068 163
=======================================
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
през 2012 година
1. О Б Щ П Р Е Г Л Е Д
Продажбите за стопанската година са се свили спрямо предходната
година с 10 % - до 392 хл лв.
Цената на един дял е 4 950 лв, увеличена спрямо 2011 г – с 590 лв.
Инвестиции с особена значимост през годината не са извършвани.
УНИКО ЕООД развива дейност в областта на :
счетоводните услуги и консултации
търговия на едро с промишлени стоки, производство на дограма и матраци
-

245 хл лв
146 хл лв?
73 хл лв ?

2. СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Към 31.12.2012 г дружеството е собственост на :
Николай Ханджиев – 80 дяла Стойност – 4000 лв
Венета Жекова
– 5 дяла Стойност – 250 лв
Илияна Димова
– 5 дяла Стойност – 250 лв
Кремена Петрова – 5 дяла Стойност – 250 лв
Боряна Георгиева – 5 дяла Стойност – 250 лв

Относ.дял-80 %
Относ.дял- 5 %
Относ.дял- 5 %
Относ.дял- 5 %
Относ.дял- 5 %

Управление по учред. акт : Общо събрание
Управление оперативно : Управител – Николай Ханджиев
3. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ
А. Дейността счетоводни услуги се извършва в наети помещения:

Счетоводен офис
Счетоводен офис
Счетоводен офис
Счетоводен офис

Русе
Варна
Бургас
Свищов

ул. Дунав 10 ет.2
ул. Ген.Цимерман 28/30 ет.3
ул. Фердинандова 57, ет.3
ул. Цар Освободител 6,ет.2

Б. Дейности, различни от счетоводни услуги се извършват в:

Търговски склад

Кубрат

ул. Княз Борис Първи 47

Работилница дограма
Работилница дограма
Работилница матраци

гр.Асеновград , кв.Долни воден
гр. Кубрат, ул. Княз Борис Първи 49
с.Бъзън , обл.Русе

В. Основни професии в дружеството:
счетоводители 17 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 5
чов
- над 50 г
1
чов

4. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИВЛЕЧЕНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
През 2012 г не е ползван привлечен паричен ресурс.

5. ВАЖНИ СЪБИТИЯ, настъпили след датата, към коята е изготвен
год. фин.отчет/януари-март 2013/
Юридически създаване правна рамка за прекратяване на
договори за обслужване при неизгодни условия за УНИКО ООД.
Финансови
няма;
Търговски
промяна в условията на обслужване, чрез
фиксиране цени на счет.услуги, касаещи нерутинни счет.услуги.
Технологични

-

Кадрови
Инвестиционни -

няма;

няма;
няма.

6. БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 2013 – 2016 година
Приемане за счетоводно обслужване:
- дружества регистрирани по ЗДДС;
- дружества притежавани от лица от Европейската общност;
- дружества собственост на лица извън Европа;
Подновяване договорите за счет.обслужване с клиенти след анализиране
финансовото състояние и потенциала и дълголетието на стопанската им дейност.

7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЕТИ СТОПАНСКИ РИСКОВЕ
а/ принципи за рискуване – приемане на нови клиенти след подробно
събеседване, изготвяне протокол за факти и обстоятелства за настоящата
дейност и перспективи относно бъдещото развитие;
б/ финансови рискове - преустановяване счетоводно обслужване на фирми, които
са в технически фалит.
в/ търговски рискове - намаляване на стоковите запаси в търговската дейност;

г/ производствени рискове - намаляване материалните запаси.
г/ други рискове - няма

8. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ за 2012 г
- Одитори : Стефан Корадов-Бургас.
- Участие на управителя в други предприятия/към 31.12.2012 г/ :
Алекс ООД
гр.Кубрат, ул.Княз Борис Първи 47 съдружник
Маг Нав ООД
гр.Русе, ул.Драган Цанков 18
съдружник
Джи Ем Би Шипинг ООД гр.Русе, ул.Драган Цанков 18
съдружник
Астра 2011 ООД
гр.Русе,
съдружник
Вуелта Блек Сий Ко АД гр.София, ул.Детелин войвода 12, акционер
Унико Инвест ООД
гр.Русе, ул 6 септември 30
съдружник
- Сключени договори от управителя с дружеството, които са извън
обичайната му дейност на управител - внасяне на допълнителни парични
вноски, друг вид кредитиране на дружеството и др – НЯМА
- Изплатени дивиденти : 20 000 лева
9. ФИНАНСОВ КАЛЕНДАР за 2013 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 октомври 2013 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 2013 г

