














 
 

 
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА  “ДАНЛЕКС” ЕООД 

Към 31.12.2007 г . 
 
 

 
 “Данлекс” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност,  изцяло с 
българско участие.  Регистрирано е в Търговския регистър на Софийски градски 
съд, с Решение № 10774/ 1996 година.  

Основен предмет на  дейност на дружеството е продажба, инсталация, 
въвеждане в експлоатация и техническо обслужване на системи за сигурност, 
предназначени за инспекция, детекция и мониторинг, летищно и терминално 
оборудване и обзавеждане, системи за продуктова инспекция в хранително-
вкусовата промишленост, системи за радиационен мониторинг, извършване на 
рентгеново изследване за немедицински цели, инженеринг и управление на 
проекти, обучение, следпроектно обслужване и сервиз. 

Предлаганите от Данлекс ЕООД решения в областта на сигурността и в 
частност системите за инспекция, са продукт на реномирани производители, 
съобразени със съвременните европейски и световни норми и стандарти за 
сигурност.Отношенията с производителите на системи за сигурност се базират на 
дългосрочно сътрудничество, оторизации, квалифициран, сертифициран и 
лицензиран сервиз, както и на успешно реализирани проекти. 

От създаването си  Данлекс ЕООД работи в посока утвърждаване и трайно 
позициониране на българския пазар. Методичната работа и постоянната грижа за 
клиента  позволяват на дружеството да се развива като надежден партньор в 
няколко основни направления – специфични сами по себе си и допълващи се в 
общата концепция за качествено и комплексно обслужване.  

Мениджмънтът на инвестиционни проекти е прецизна и комплексна задача, 
изискваща адеквантен избор на партньори с висок потенциал в мотивацията и 
организацията на работа. Данлекс ЕООД разполага с потенциал  и ноу-хау при 
управлението и реализацията на проекти в следните направления: архитектура и 
проектиране, мениджмънт на строителния процес, осветление, фасадни системи, 
обзавеждане, архивиращи системи, системи за сигурност и защита, 
електроинсталационни изделия и системи, кетъринг оборудване. 

Всичко това предполага устойчиво и стабилно бъдещо развитие на 
дружеството,  увеличение на пазарния дял на предлаганите продукти и услуги, 
привличане на нови клиенти и разширяване на контактите с настоящи партньори, 
обогатяване на гамата предлагани продукти и услуги. 

Дружеството няма регистрирани клонове, офиси и представителства, 
обособени на самостоятелен баланс или финансова издръжка. 

Дружеството се представлява и управлява от управителя и едноличен 
собственик на капитала Надя Иванова Божилова. 
          Данлекс ЕООД притежава пряко контрол върху Кларикс ООД, Еърпорт 
Секюрити Клиаранс ЕАД и Логистични системи ООД и изготвя консолидиран 
финансов отчет. 

Дейността на Данлекс ЕООД не предполага провеждане на мерки в областта 
на научно изследователската и развойната дейност.  

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет за 2007 г. на 
Данлекс ЕООД не са настъпили събития, отличаващи се с необичайност, 
извънреден характер или непредвидимост. 
 Към 31 декември 2007 г. в “Данлекс” ЕООД по трудово правоотношение   са 
заети 23 работници и служители, от които 12 са с висше образование, 1 с полувисше 
образование,   4 със средно образование, 2 със средно-специално образование и 4 с 
основно образование. 
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Печалбата  от оперативна дейност за период 2007 г. е 256 хил.лв., съпоставена 
към същия период на 2006 година- 93 хил.лв. и  бележи увеличение с  163 хил.лв. 
 Нетната печалба на “Данлекс”ЕООД за 2007г. възлиза на 231 хил. лв.. През 
2006г.  стойността на нетната печалба бе 78 хил. лв., а през 2007г. достигна 231 
хил. лв. увеличавайки се 153 хил.лв.  
  

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ       2007   2006 
А 1 Пр. 2 

А. Разходи за обичайната дейност     
I. Разходи по икономически елементи 2 567 150 1028
II. Суми с корективен характер 3683 159 1423
III. Финансови   разходи 69 -49 137
Б.   Общо разходи за дейността ( I+II+III) 6319 144 2588

 
 Разходите за дейността през 2007 г. нарастват със 144 % в сравнение с 
предходната година. Най-голям относителен дял  от разходите по икономически 
елементи заемат разходите за външни услуги – около 45 %. Другите по важни пера 
са разходите за възнаграждения и за материали – съответно 41 % и 5 %. За 2007 
година са начислени разходи за текущи данъци върху печалбата отразени в ОПР в 
размер на 25 хил.лв. 
 
III. Финансови   разходи 2007 Пр. 2006
1. Разходи за лихви 29 -76 120
     в т.ч. лихви към свързани 
предприятия 3

2. Отрицателни разлики от операции с 
финансови активи и инструменти 3  

 3. Отрицателни разлики от промяна на 
валутни курсове 5 400 1

4. Други разходи по финансови 
операции 32 100 16

Общо за група III: 69 -50 137
 

 Приходите от дейността на дружеството   за последната година нарастват в 
сравнение с отчетната 2006 г..  Приходите от продажби възлизат на 6540 хил. лв., 
отбелязвайки нарастване със 161% спрямо предходната. Благоприятната 
тенденция е доказателство за отличната продуктова политика. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 2007   2006
А 1 Пр. 2 

А. Приходи от обичайната дейност       
I. Нетни приходи от продажби 6540 161 2504
II. Приходи от финансирания  
III. Финансови   приходи 35 -80 177
Б.   Общо приходи от дейността 
(I+II+III) 6575 145 2681

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 2007   2006
А 1 пр. 2 

А. Приходи от обичайната дейност       
I. Нетни приходи от продажби на:       
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1. Продукция  
2. Стоки 5951 155 2335
3. Услуги 412 610 58
4.  други  177 59 111

Общо за група I: 6540 161 2504
  

Активите на дружеството общо се увеличават с 1 % за 2007г. спрямо 2006 г. 
Съпоставяйки ги по групи се вижда, че дълготрайните материални активи нарастват 
в резултат на закупени през 2007 г. земи, транспортни средства. Нараства делът на 
разходите за придобиване на дълготрайни материални активи. Това се дължи на 
разходите, извършвани по повод строителството на административна сграда за 
нуждите на дружеството. Очаква се въвеждането в експлоатация на сградата да се 
извърши през 2008 г. Наличните краткотрайни материални активи намаляват с 23%.  
През 2006г те заемат 93 % от общите активи а през 2007 – 70%.  
 

Раздели, групи, статии 
    

А 2 006 
пр. %

2007 
А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 471 339 2069
Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ 6642 -23 5085
СУМА НА АКТИВА (А+Б) 7113 1 7154
. 
А. ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 2 006 пр. % 2007 
I. Дълготрайни материални 
активи 

      

1. Земи (терени ) 137 255 486 
2. Сгради и конструкции   
3. Машини и оборудване  53 -96 2 
4. Съоръжения   
5. Транспортни средства  27 122 60 
6. Основни стада   
7. Други дълготрайни материални 
активи  

5 140 12 

8. Разходи за придобиване и 
ликвидация на дълготрайни 
материални активи 

80 1628 1382 

Общо за група I: 302 543 1942 
  
Основната част от дълготрайните активи на дружеството са дълготрайни 

материални активи. Те нарастват с 543 % през 2007г. в резултат на покупката на 
земи, транспортни средства и разходи за придобиване на ДМА – строителство на 
административна сграда за нуждите на дружеството. В тяхната група значителен 
спад се наблюдава при машини и оборудване.  

В края на 2006 г. започна строителство на административна сграда за 
нуждите на Данлекс. Към 31 декември 2007 г. строителният процес не е завършен. 
Това разяснение е необходимо за разчитане салдото на перо разходи за 
придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи. 

Дружеството е определило стойностен праг от 500 лв., под който 
придобитите активи независимо, че притежават характеристиката на дълготраен 
актив, се изписват като текущ разход в момента на придобиването им.  

Към 31 декември 2007 г. в баланса на дружеството са включени активи, 
върху които са учредени тежести, както следва: 

• Ипотеки – земя и административна сграда със степен на завършеност етап 
груб строеж, послужили като обезпечение по кредит за строителство на 
административна сграда за нуждите на дружеството, получен от ТБ Инвестбанк АД 
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в размер на 1 500 хил. Лв. Усвоената част от кредита към 31/12/2007 г. е в размер 
на 1034 хил. Лв. 
 Дълготрайните материални активи са включени в баланса на дружеството 
към 31.12.2007 г. по историческа цена на придобиване, намалена с натрупаната 
амортизация.  

 
Б. КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ 2 006 пр. % 2007 
I. Материални запаси       
1. Материали 7 828 65 
2. Продукция   
3. Стоки 3031 -31 2085 
4. Млади животни и животни за 
угояване 

  

5. Дребни продуктивни животни   
6. Незавършено производство  36 
7. Други материални запаси   

Общо за група I: 3038 -28 2186 
 

 
 Краткотрайните активи намаляват с 28 % за последната година.  
  
II.Краткосрочни  вземания 2 006 пр. % 2007 
1. Вземания от свързани 
предприятия 

139 -63 51 

2. Вземания от клиенти и доставчици 634 3 658 
3. Вземания по предоставени 
търговски заеми  

  

4. Съдебни и присъдени вземания  40 
5. Данъци за възстановяване 2  2 
6. Други краткосрочни вземания 299 -32 204 

Общо за група II: 1074 -11 955 
 
 Краткосрочните вземания на “Данлекс”ЕООД към 31 декември 2007 
намаляват в сравнение с тези към 31 декември 2006 г.. Съществено е  намалението 
на другите краткосрочни вземания, които намаляват с 95 хил. лв. през 2007 г. както 
и на вземанията от свързани предприятия (намаляват с 88 хил.лв. към 31 декемвр и 
2007 в сравнение с 31 декември 2006 г.) Увеличението на вземания от клиенти и 
доставчици е незначително, като бележи ръст с 4% към 31 декември 2007 г. в 
сравнение с 31 декември 2006 г..  

Към 31 декември 2007 г. размерът на съдебните и присъдени вземания е в 
размер на 40 хил. Лева. Изразява се в изплатени суми по съдебни разноски във 
връзка със заведени съдебни дела от Данлекс ЕООД. 

 
 

 
IV. Парични средства 2 006 пр. % 2007 
1. Парични средства в брой 300 -82 53 
2. Парични средства в безсрочни 
депозити 

26 919 265 

3. Блокирани парични средства 2201 -27 1607 
4. Парични еквиваленти   

    Общо за група  IV: 2527 -23 1925 
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Наличните към 31.12.2007 г. парични средства са по сметки на  дружеството 
в следните банки: ТБ “Инвестбанк” АД – София, “Райфайзенбанк” АД – София, 
“Първа инвестиционна банка” – София,  

Паричните средства са разпределени: 
• в лева –  98 х. лв. (2006 г. – 23 х. лв.); 
• във валута – 167 х. лв. (2003 г. – 3 х. лв.). 
Паричните средства във валута са  в евро – 85 х. Евро (2006 г. -  2 х. Евро). 
Блокираните парични средства в размер на 1 607 хил. Лева към 31 декември 

2007 г. са обезпечение по банкови гаранции, учредени в полза на клиенти на 
дружеството, във връзка със сключени в края на 2007 г. договори. 

 
 

Раздели, групи, статии 
2 006 2007 

А 2 
пр. %

3 
ПАСИВИ       
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 136 79 243 
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ 21 119 46 
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ 6956 -1 6865 

СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В) 7113 1 7154 
 

Сумата на пасивите се увеличава с 1 % за последната година. Намаляват 
краткосрочните задължения към банки, а се  увеличават задълженията към 
доставчици и клиенти, като сумата достига размер от 5574 хил. Лева. От тази сума 
4505 хил. Лева са суми, получени авансово  от клиенти по договори, чието 
изпълнение не е приключило към 31 декември 2007 г..  Краткосрочните задължения 
намаляват предимно в частта на други краткосрочни задължения.  

Към 31.12.2007 г. съществува и задължение към банки, вследствие изтеглен 
банков кредит през годината. Изтегленият банков кредит е от ТБ Инвестбанк, клон 
София Централен в размер на 1 500 хил.лв, усвоената част от него към 31 
декември 2007 г. е  1034 хил. Лева. Целта му е финансиране строителството на 
административна сграда за нуждите на дружеството. Изплащането му ще се 
осъществи по подписан погасителен план. Просрочени суми по главниците на 
ползваните от “Данлекс” ЕООД  парични заеми  няма. 
Към 31.12.2007 г. банковите заеми включват: 

• краткосрочни кредити, разпределени по банки- няма. 
• краткосрочна част на дългосрочни кредити, разпределени по банки, както 

следва: 
 

Банка Вид Договорен 
размер, 
хил.лв 

Падеж Салдо на 
31.12.2007 

Обезпечение 

ТБ 
Инвестбанк 

дългосрочен 1 500 Погасителен 
план 

1 034 ипотека 

 
Към 31 декември 2007 г. задълженията на дружеството към бюджета за данъци са 
нарастнали със 174 хил. лева в сравнение с 31 декември 2006 г. Това задължение 
включва само текущи данъци, начислени през м. декември 2007 г. – ДДС за внасяне 
и данък върху доходите на физическите лица. Същите са изплатени в началото на 
м. януари 2008 г..  
 През 2007 г. на дружеството е извършена проверка от органите на НАП, 
както следва:  

•  проверка на дневници по ЗДДС и Интрастат декларации за период 
01.04.2007-30.06.2007 г. по резолюция. 
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Ключови коефициенти 

• Възвращаемост на собствения капитал (ROE) 
 

 Изчислява се като числото за печалбата след облагането с данък от отчета 
за приходите и разходите се изразява като процент от собствения капитал в 
счетоводния баланс.  

Това съотношение измерва абсолютната възвращаемост за акционерите по 
отношение на техните абсолютни инвестиции. Едно високо число означава успех за 
бизнеса – то води до висока цена на акциите и прави възможно привличането на 
нов капитал. 

 
Възвращаемостта на собствения капитал за 2007г. е 0,95 спрямо 0,57%. за 

2006г.  
• Възвращаемост на активите (ROA) 

 
Стойността на оперативната печалба (печалбата преди приспадането на 

лихвите и данъците от отчета за приходи и разходи), се съпоставя с общата сума 
на активите в счетоводния баланс. Процентното отношение между двете стойности 
дава нормата на възвращаемост, постигната от общите активи. Този показател 
следователно показва ефективността на използване на общите активи. 

Съотношението оперативна печалба към общите активи, показващо един 
лев активи каква оперативна печалба е способен да генерира, се увеличава през 
2007 спрямо 2006 от 0,01 % на 0,04 % и показва значително повишената 
ефективност на използване активите на дружеството. 

   
• Коефициенти за ефективност на приходите 

 
 Този показател е отношението на разходите към приходите и по своята 

същност той е реципрочен на коефициента за ефективност на разходите. 
Стойности под 1 за този коефициент означават, че направените разходи са по-
ниски от получените приходи. 
 Този коефициент намалява от 0,964 през 2006 г. на 0,961 през 2007 г.. 
Намалението красноречиво показва, че поставените цели на ръководството за 
снижаване на разходите и по-пълното използване на възможностите на 
дружеството за реализиране на по-високи приходи, са постигнати в оптимална 
степен през 2007 г. 

• Коефициенти на  финансова стабилност 
 

Съотношение дълг към собствен капитал- 
То отразява финансовата мощ на компанията. Целта му е да определи 

структурата на пасивите в счетоводния баланс и да направи сравнение между 
пасивите, които са осигурени от  собствениците (собствен капитал) и тези които са 
заети(дълг). 

Колкото по-голям е дългът, толкова по-голям е рискът. Дългът по 
счетоводния баланс дава право на трети лица на претенция срещу компанията. 
Тези претенции са за плащане на лихви и главници. Когато една компания взема 
заем, тя поема задължение за значителен бъдещ фиксиран изходящ паричен поток. 
Компанията обаче не разполага с гарантиран паричен входящ поток. От тук следва 
заключението, че колкото е по-голяма сумата за изплащане(дългът), толкова по-
голям е рискът.   

Коефициентът се има стойност от 0,035 за последната година. Стойността на 
коефициента за 2006 г. е 0,019.  
 

Съотношение дълг към обща сума на пасивите 
– отговорът показва директно какъв процент от баланса се финансира 

чрез дълг. 
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