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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
КОНСОЛИДИРАН 

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД за първото полугодие на 2010 г. 
 

I. Важни събития, настъпили през първото полугодие на 2010 г. и тяхното 
влияние върху резултатите във консолидирания финансов отчет. 

 
1. Анализ на приходите 

 Консолидираните приходи от дейността за първото полугодие на 2010 г. са в 
размер на 1542 хил.лв. Същите са намаляли с 177 хил.лв. спрямо първото полугодие на 
2009 г. поради намалението на приходи от услуги през периода. 
 Приходите от продажба на продукция и стоки са в размер на 597 хил. лв., като 
равнището им се запазва през текущия период, след драстичното намаление през 2009 г. 
в следствие на икономическата криза. 
 Приходите от лихви в размер на 257 хил. лв. са се увеличили с 26 хил. лв. или 
11% спрямо първото полугодие на 2009 г. Увеличението се дължи главно на 
увеличените парични средства на дружеството в резултат на продажбата на акциите от 
„Медийни системи” АД през миналата година. Приходите от лихви представляват 
основно лихви по депозити. 
 Резултатът от промяна на валутните курсове, дължащ се на повишаване на курса 
на долара е в размер на печалба от 269 хил.лв. Повишаването на курса на щатския долар 
оказва значителен положителен ефект върху финансовия резултат и стойността на 
паричните средства на Холдинга. 

 
2. Анализ на разходите 
Разходите за дейността през първото полугодие на 2010 г. са в размер на 1372 

хил.лв. или с 263 хил. по-малко спрямо първото полугодие на 2009 г. 
Основните разходи по видове са както следва: 
Разходи за материали – 475 хил.лв.  
Разходи за външни услуги – 349 хил.лв.  
Разходи за възнаграждения и осигуровки – 534 хил.лв.  
Други разходи – 35 хил.лв.  
 
3. Вземания и задължения 
Консолидираните текущи вземанията на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД 

към 30.06.2010 г. са в размер на 2307 хил.лв. от които най-голям дял имат: 
- Вземанията от свързани лица – 1297 хил.лв., които представляват вземане 

на  „Северкооп Гъмза Холдинг” АД и „Перун” АД от „Лотос” АД (в несъстоятелност); 
- Вземания от клиенти и доставчици – 482 хил.лв., от които повече от 

половината са вземанията на „Устрем” ООД от дружества от групата на „Свилоза” АД, 
които се обслужват по планове за разсрочване. 
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Консолидираните текущи задълженията на дружествата към 30.06.2010 г. са 
1035 хил.лв., основна част от които 321 хил.лв., са задължения на „Северкооп Гъмза 
Холдинг” АД за дивиденти на физически лица за 2005 г. и 2006 г. 

 
4. Финансов резулат 
Консолидираният финансов резултат за първото полугодие на 2010 г. е 

печалба в размер на 175 хил.лв.  
 
ІІ. Дружества 
През второто тримесечие на 2010 г. в основните дъщерни дружества – „Емос” 

АД, гр. Ловеч, „Устрем” ООД, гр. Свищов, и „Рибовъдство” АД, гр. Русе обемът на 
производството и услугите бележи нисък ръст. Бавно се възстановяват поръчките от 
вътрешния и външния пазар, но нивото все още е далеч от най-успешните години преди 
икономическата криза. Като основен проблем се очертава намаляването на цените на 
готовата продукция, което рефлектира пряко върху рентабилността на предприятията. 
Все още е сериозен проблема и със забавянето на разплащанията с клиентите. 
„Винпром” АД, Велико Търново също е с по-добри производствени резултати спрямо 
миналата година. Има тенденция за увеличаване на поръчките на високоалкохолни 
напитки за вътрешния пазар. 

При дружества, като „Блатца” АД, гр. Ракитово, „Буллип” АД, гр. София и 
„Имоти – С”, гр. София, чиято основна дейност е управление на недвижими имоти все 
още намаляват приходите от наеми, поради напускане на наематели, трудно събиране 
на натрупани вземания, невъзможност за отдаване под наем на освободените и 
незаетите сгради и помещения. 

На този етап всички предприятия запазват ликвидността си, а също така имат 
и достатъчно активи, които да ползват при необходимост от финансиране от Холдинга 
или от банкови институции. 

Съветът на директорите контролира финансовото състояние и прилагането 
на антикризните програми. Продължават мерките за допълнително намаляване на 
разходите и повишаване на ефективността на разполагаемите парични ресурси на 
дъщерните дружества. 

 
 ІІІ. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено 
„Северкооп – Гъмза Холдинг” и дъшерните дружества през останалата част на годината. 

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

‐ продължаващо намаление на поръчките и продажбите в  резултат на 
икономическата 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; 
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‐ запазване на несигурността и сезонността на поръчките. 
 
 11.07.2010 г. 
 гр.София 
  

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


