„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
КОНСОЛИДИРАН
на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД
за първото шестмесечие на 2008 г. с натрупване
I.
Важни събития, настъпили през първото шестмесечие и
тяхното влияние върху резултатите в консолидирания финансов отчет.
През първото шестмесечие на 2008 г. са настъпили следните
събития в дейността на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД и групата му:
Приходите от лихви са намаляли незначително в сравнение със
същия период през 2007 г. Приходите от продажба на продукция
бележат спад с 49% спрямо първото шестмесечие на 2007 г. поради
финансовите и производствените задруднения в дъщерното дружество
„Рекорд” АД.
Разходите по икономически елементи бележат спад спрямо
нивата от предходния период. Значителен ръст бележат разходите от
отрицателните разлики от промяна на валутните курсове поради спад в
курса на долара от началото на годината.
Общо приходите за дейността са намаляли с 40%, а финансовият
резултат е отрицателен спрямо същия период миналата година,
поради реализирана печалба от продажба на активи през предходния
период.
През периода асоциираното дружество „Агрохим – Търговище – в
ликвидация” АД е обявено в ликвидация и е заличено. В резултат на
ликвидацията не са останали парични средства за разпределяне между
акционерите. Отчетени са разходи в размер на отчетната стойност на
инвестицията – 1469 лв.
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. Списъците на приетите и неприетите вземания, както и
финансовия отчет на дружеството за първото шестмесечие са
съставени и са на разположение на кредиторите и на длъжника в
Габровския окръжен съд. Възстановено е правото на Съвета на
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директорите на „Лотос” АД да управлява и да се разпорежда с
имуществото на длъжника.
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%.
През периода дъщерното дружество „Перун” АД, гр.
Свищов закупи задължения на ”Лотос –в несъстоятелност” АД към
„Пиреос Банк България” 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.
„Рекорд” АД, гр. Габрово отчита загуба през първото шестмесечие
на 2008 г. Финансовото състояние на дружеството се влошава поради
липса на поръчки, бързото нарастване на разходите, изпреварващо
цените на обувките. Наближаващите падежи по кредити от Алианц
Банк България са разсрочени. През периода „Северкооп Гъмза
Холдинг” АД обяви дружеството за продажба.

След датата на финансовия отчет, в началото на юли, бе
сключена сделка за продажбата на участието на Холдинга в
„Рекорд” АД, гр. Габрово. От продажбата е реализиран
положителен финансов резултат за „Северкооп Гъмза Холдинг”
АД.
„Винпром” АД, гр. Велико Търново също бележи загуба за
шестмесечието, което е свързано с обичайното за сезона намаление на
потреблението.
В останалите дъщерни дружества производственото и
финансовото състояние е стабилно и се характеризират с по‐малка
тежест в резултатите на групата като цяло.
Справка за резултатите и дейността на „Северкооп – Гъмза
Холдинг” АД и дъщерните дружества:
Фин.резултат Фин.резултат
06.2008
06.2007

Общо
приходи от
дейността
06.2008

Общо
приходи от
дейността
06.2007

"Северкооп‐Гъмза
Холдинг"

‐49

264

284

428

"Буллип" АД

25

21

60

51

"Перун" АД

89

2901

102

3039

Дружество

„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД
"Рибовъдство" АД

5

‐5

23

41

"Дионисий" АД

1

0

19

17

"Емос" АД

22

481

741

1466

"Рекорд" АД

‐385

‐50

748

2168

"Блатца" АД

31

37

58

65

"Винпром" АД

‐48

‐51

418

376

"Имоти" ЕАД

43

32

106

90

"Устрем Агро" АД

‐1

‐1

3

2

"Устрем" ООД

47

31

884

572

Общо

‐220

3660

3446

8315

На проведеното редовно годишно Общо събрание на
акционерите 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 избран г‐н
Цветко Тихолов, който изпълняваше тази длъжност и досега. Не беше
прието решение за разпределение на дивиденти.
II. 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:
‐ слаба ликвидност за акциите на дъщерните и другите
дружества, в които Холдингът притежава участия;
‐ колебанията във валутния курс на щатския долар;
‐ тенденциите съм намаляване на доходността по собствените
финансови ресурси;
‐ несигурност и сезонност на поръчките;
‐ липса на квалифицирана и мотивирана работна ръка;
‐ 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,
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че щетите обичайно превишават значително застрахователните
обезщетения, както и невъзможността за застраховане срещу редица
бедствия.
..........................
/Галина Ковачка –
Директор за връзки /
с инвеститорите

..........................
/Цветко Тихолов –
Изпълнителен директор/

