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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

КОНСОЛИДИРАН 
на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД 

за деветмесечието на 2008 г. с натрупване 
 

  І. Финансова информация 
  Приходите от дейността за деветмесечието на 2008 г. са в размер 
на 4 476  хил.лв.  Същите    са намаляли  с 47%,  или 4093  хил.лв.  спрямо 
деветмесечието на 2007  г.  поради реализирани приходи от продажба 
на активи през предходния период. 
  Приходите от продажба на продукция‐ 1803 хил.лв. бележат спад 
от 14%  спрямо деветмесечието на 2007 г. 
  Приходите  от  лихви  в  размер  на  275  хил.лв.  са  намаляли 
незначително в  сравнение със същия период през 2007  г. или от   322 
хил.лв за периода 09.2007 г. на 275 хил.лв. за 09.2008 г.   
  През  третото  тримесечие  има  увеличение  на  финансовите 
приходи  от  положителни  разлики  от  промяна  на  валутни  курсове 
поради  повишаване  курса  на  долара  спрямо  лева  през  последното 
тримесечие. Компенсирано финансовия резултат от курсови разлики е 
в размер на 38 хил.лв. 
  Разходите  за  деветмесечието  са  в  размер  на  3 854  хил.лв.  и 
бележат спад със 168 хил.лв. спрямо нивата от предходния период. 
  Консолидираният финансов резултат за деветмесечието на 2008 
г.  е  печалба  в  размер  на  844  хил.лв.  Значително  влияние  върху 
резултата  оказва  реализирана  печалба  от  асоциираното  дружество 
„Медийни  системи”  АД,  гр.  Стара  Загора.  Делът  от  печалбата  е  в 
размер на 343 хил.лв. 
 

ІІ. Финасови резултати  
Справка  за  резултатите  и  дейността  на  „Северкооп  –  Гъмза 

Холдинг” АД и дъщерните дружества: 

Дружество 
Фин.резултат 
09.2008 

Фин.резултат 
09.2007 

Общо 
приходи от 
дейността 
09.2008 

Общо 
приходи от 
дейността 
09.2007 

"Северкооп‐Гъмза Холдинг"  466  982  191  474 
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"Буллип" АД  26  677  78  843 

"Перун" АД  84  2979  111  3145 

"Рибовъдство" АД  ‐41  1  38  64 

"Дионисий" АД  1  161  28  197 

"Емос" АД  ‐23  476  1008  1870 

"Фарма М" АД  ‐28  ‐73  4  113 

"Блатца" АД  57  41  96  79 

"Винпром" АД  23  21  1006  858 

"Имоти" ЕАД  44  34  131  111 

"Устрем Агро" АД  ‐1  0  5  4 

"Устрем" ООД  108  49  1193  990 

Общо  716  5348  3885  8748 

   
  Справката  показва  финасовите  резултати  на  емитента  и 

дъщерните  дружества,  без  да  е  отразено  процентното  участие  на 
„Северкооп  Гъмза  Холдинг”  АД  в  тях,  с  цел  да  се  покаже  цялостното 
състояние и развитие на дружествата. Както е видно печалбата е с 4632 
хил.лв. по‐малко в сравнение с предходния период, което се дължи на 
на осъществени продажби на недвижими имоти през деветмесечието 
на 2007 г. 

Производственото  и  финансовото  състояние  на  дъщерните 
дружества като цяло е стабилно. Същите отчитат печалба за  периода, с 
изключение на „Рибовъдство” АД  и „Емос” АД. 

„Рибовъдство”  АД  отчита  загуба  за  периода,  но  с  перспектива 
финансовия резултат за бъде подобрен на годишна база, т.к. дейността 
на дружеството е  с изразена  сезонност,  голяма част от продукцията – 
риба за консумация, ще бъде реализирана до края на годината. 

„Емос”  АД  също  бележи  отрицателен  финансов  резултат. 
Предприятието  е  с  експортна  насоченост  –  изнасят  се  преди  всичко 
мебели за Франция. Поради свиване на пазарите се наблюдава спад в 
поръчките.  Ръководството  на  дружеството  търси  допълнителни 
поръчки  в  области  и  видове  дейности,  близки  до  производството  на 
мебели, поради което очакваме на годишна база резултатите да бъдат 
подобрени. 
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  ІІІ.  Важни  събития,  настъпили  през  деветмесечието  и  тяхното 
влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет. 
  През  второто  тримесечие  бяха  закупени  2  228  броя  акции  от 
„Емос”  АД,  гр.  Ловеч,  с  което  дела  на  Холдинга  в  капитала  на 
дружеството нарастна на 83,19%. 
  С  определение  от  м.март  2008  г.  на  Габровския  окръжен  съд  е 
назначен  синдик  на  „Лотос”  АД,  гр.  Трявна,  в  производство  по 
несъстоятелност  –  асоциирано  предприятие  на  „Северкооп  –  Гъмза 
Холдинг”  АД.  През  периода  дъщерното  дружество  „Перун”  АД,  гр. 
Свищов  закупи  задължения  на  ”Лотос  –в  несъстоятелност”  АД  към 
„Пиреос  Банк  България”  АД  и  „Интернешънъл  Асет  Банк”  АД.  След 
закупуването „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД са основни 
кредитори  и  притежават  над  50%  от  общите  задължения  на 
изпадналото  в  несъстоятелност  дружество.  С  определение  от  
14.10.2008 г. Окръжния съд в град Габрово одобри и прие окончателно 
и  в  пълен  размер  вземанията  на  „Северкооп  Гъмза  Холдинг”  АД  и 
„Перун” АД. 
  През периода дъщерното дружество „Перун” АД закупи 224 462 
бр.  акции от  търговското дружество  „Фарма М”,  гр. Монтана,  което  е 
90,30  %  от  капитала  на  дружеството.  „Фарма  М”,  гр.  Монтана  е  с 
основна дейност – управление на недвижими имоти.  
  През  третото  тримесечие бе  сключена  сделка  за продажбата на 
участието  на  Холдинга  в  дъщерното  предприятие  „Рекорд”  АД,  гр. 
Габрово. От продажбата е реализиран положителен финансов резултат 
в размер на 503 хил. лв.  
  В резултат на осъществените сделки от икономическата група на 
„Северкооп  Гъмза  Холдинг”  АД  и  консолидирания  финансов  отчет  е 
изключено дружеството „Рекорд” АД, гр. Габрово и включено „Фарма – 
М” АД, гр. Монтана, като дъщерно на „Перун” АД.  

 
  ІV. Корпоративни събития 
  На  проведеното  редовно  годишно  Общо  събрание  на 
акционерите на 19.06.2008 г.бе взето решение за промяна в  адреса на 
управление  на  „Северкооп  –  Гъмза  Холдинг”  АД,  а  именно:  гр.София 
1504,  район  Оборище,  ул.  Анжело  Ронкали  №  10,  тел.  944  06  99. 
Намалена е числеността на съвета на директорите от 5 на 3 души и са 
вписани  промени  в  устава  на    дружеството  продиктувани  от  горните 
две  промени.  За  изпълнителен  член  на  съвета  на  директорите  бе 
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избран г‐н Цветко Тихолов, който изпълняваше тази длъжност и досега. 
Не беше прието решение за разпределение на дивиденти. 
  На Общите събрания на три от дъщерните дружества бе взето 
решение за разпределение на дивидент, а именно: „Буллип” АД  ‐3,00 
лв./акция; „Емос” АД – 0,30 лв./акция; „Винпром” АД – 0,60 лв./акция. 
   
  V. Описание на основните рискове и несигурности, пред които 
е изправено дружеството през останалата част на годината 

Рисковите  фактори  в  дейността  на  емитента  и  дъщерните  му 
дружества до края на годината ще продължават да бъдат: 

‐ очаквано намаление на потреблението и поръчките в  резултат 
на глобалната икономическа и финансова криза; 

‐ слаба  ликвидност  за  акциите  на  дъщерните  и  другите 
дружества, в които Холдингът притежава участия; 

‐ тенденция  към  намаляване  на  доходността  по  собствените 
финансови ресурси; 

‐ несигурност и сезонност на поръчките; 
‐ нарастваща конкуренция на вътрешния и европейски пазар от 

азиатски внос; 
‐ повишена  опасност  от  природни  бедствия,  главно  пожари  и 

наводнения и невъзможността да им се противодейства поради  това, 
че  щетите  обичайно  превишават  значително  застрахователните 
обезщетения,  както  и  невъзможността  за  застраховане  срещу  редица 
бедствия. 

 
..........................        .......................... 
/Таня Боцева–        /Цветко Тихолов – 
Директор за връзки /      Изпълнителен директор/ 
с инвеститорите 


