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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
КОНСОЛИДИРАН 

на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД 
за деветмесечието на 2007 г. 

 
I. Важни  събития,  настъпили  през  третото  тримесечие  и  от 

началото  на  годината  и  тяхното  влияние  върху  резултатите  в 
консолидирания финансов отчет 

1. Основна дейност 
  През  деветмесечието  на  2007  г.  няма  промяна  в  състава  на 
дъщерните  дружества  в  групата  на  Холдинга.  Основните  събития  за 
периода могат да се обобщат както следва:   
  През  третото  тримесечие  „Северкооп  –  Гъмза  Холдинг”  АД, 
чрез  своето  дъщерно  дружество  „Перун”  АД,  гр.  Разлог,  придоби 
допълнителни 7,32% от капитала на „Медийни системи” АД,  гр. Стара 
Загора, с което делът в най‐голямото българско предприятиятие за CD 
и DVD  дискове  нарастна  на  47,97%.  В  момента  в  „Медийни  системи” 
АД,  гр.  Стара  Загора  се  изпълнява  програма  за  разширяване  и 
модернизация  чрез  въвеждане  на  технология  за  нов  тип  формат  на 
магнитни  носители  с  голям  капацитет.  Инвестицията  в  акции  от 
„Медийни  системи”  АД  е  класифицирана  като  асоциирано 
предприятие в консолидирания отчет. С  тази инвестиция дружеството 
цели  повишаване  на  приходите  от  дивиденти  в  бъдеще,  което ще  се 
отрази положително на консолидираните финансови резултати. 
  Увеличени  са  участията  чрез  покупка  на  акции  в  дъщерните 
дружества  „Блатца”  АД –  от 50,23%  на 57,07%  и  „Емос”  АД 73,85%  на 
80,96.  „Емос”  АД,  гр.  Ловеч  е  положително  развиващо  се  дружество, 
което многократно  е  увеличило финансовия  си  резултат,  в  сравнение 
със  същия  период  миналата  година,  в  резултат  на  повишеното 
производство  на  мебели  и  успешно  проведената  политика  за 
увеличаване  обема  на  износа.  През  периода  дружеството  е  продало 
имот, който не използва за основната си дейност, на стойност 494 хил. 
лв.  Със  средствата от продажбата е  стартиран проект  за подобряване 
на  материалната  и  техническата  база  с  цел  повишаване  на 
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производството. Извършени са ремонти на цехове и сушилни, закупена 
е нова техника. 
  Чрез финансиране от страна „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е 
увеличен капитала по реда на чл. 195 ТЗ на две дъщерни дружества – 
„Устрем  Агро”  АД  –  от  51%  на  80,24%  и  „Перун”  АД  –  от  56,27%  на 
88,53% от капитала. 
  Със средствата от увеличението на капитала на „Устрем Агро” 
АД  е  реализиран  инвестиционен  проект  за  закупуване  на  машина  за 
плазмено  рязане  на  метали  в  „Устрем”  ООД,  гр.  Свищов.  Закупеното 
оборудване  води  до  повишаване  на  качеството  и  икономичността  на 
произведената продукция и услуги.  
  Реализирана  е  сделка  за  продажба  на  недвижими  имоти  – 
земята  и  сградите  и  част  от  машините  на  „Перун”  АД,  гр.  Разлог  на 
обща  стойност  2 946  хил.лв.  Намерението  на  дружеството  е  да 
използва средствата за инвестиране в ценни книжа и финансиране на 
инвестиционни проекти. 
  Във „Винпром” АД,  гр. Велико Търново е извършен ремонт на 
цеха за бутилиране в съответствие с изискванията на Закона за храните. 
Осигурени  са  необходимите  суровини  за  производството  на  оцет  и 
другите винени и спиртни напитки.  
  „Рибовъдство”  АД,  гр.  Русе  отчита  минимална  печалба  за 
периода  в  резултат  на  наводняването  на  басейните,  разположени  по 
поречието на р. Русенски Лом, от което пострада рибното стопанство в 
с. Бесарбово. 
  „Рекорд”  АД,  гр.  Габрово  е  единственото  предприятие  от 
групата на Холдинга, което отчита загуба за деветмесечието, дължаща 
се  основно  на  голямата  конкуренция  в  сферата  на  обувното 
производство,  скъпите  суровини  и  материали  и  намалялото 
потребление  на  зимни  модели  –  основен  производствен  дял.  За 
подобряване  на  финасовото  състояние  се  работи  за  изпълнение  на 
програма  за  стабилизиране  на  производството,  намаляване  на 
разходите  и  текучеството  на  персонала.  Търсят  се  възможности  за 
изнасяне на производството на определени модели обувки в населени 
места  с  висока  безработица  и  наличие  на  квалифицирани  работници 
(Монтана).  Като подизпълнители се наемат фирми от чужбина  (Черна 
гора).  Чрез  повишаване на  трудовите  възнаграждения и  подобряване 
на квалификацията на работниците,  ръководството на дружеството се 
стреми  да  намали  текучеството  и  да  запази  дългогодишните  опитни 
работници,  майстори  и  ръководители  на  цехове.  Въпреки  това  от 
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месец  май  до  месец  септември  персонала  е  намалял  от  380  на  256 
души. 
  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 дъщерните дружества 
 

  

  
Фин.резултат 

09.2007 
Фин.резултат 

09.2006 

Общо 
приходи от 
дейността 
09.2007 

Общо 
приходи от 
дейността 
09.2006 

"Северкооп‐Гъмза Холдинг" 
 

191 
 

391 
474  682

"Буллип" АД 
 

677 
 

12 
843  51

"Перун" АД 
                    2 

681 
 

41 
3145  149

"Рибовъдство" АД 
 

1 
 

3 
64  43

"Дионисий" АД 
 

161 
 

1 
197  26

"Емос" АД 
 

476 
 

3 
1870  579

"Рекорд" АД 
 

(282)
 

(13)
4605  5126

"Блатца" АД 
 

41 
 

‐ 
79  46

"Винпром" АД 
 

21 
 

54 
858  950

"Имоти" ЕАД 
 

34 
 

16 
111  95

"Устрем Агро" АД 
 

‐ 
 

(3)
  
4  

 
1 

"Устрем" ООД 
 

49 
 

48 
990  380

Общо  4050 553 13240  8128
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2. Корпоративни събития 
На  проведеното  на  23.06.2007  г.  редовно  годишно  общото 

събрание на акционерите на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД е взето 
решение за раздаване на дивидент в размер на 0,06452 на една акция. 

 
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, 
че  щетите  обичайно  превишават  значително  застрахователните 
обезщетения,  както  и  невъзможността  за  застраховане  срещу  редица 
бедствия. 

 
 

 
..........................        .......................... 
/Галина Ковачка –        /Цветко Тихолов – 
Директор за връзки /      Изпълнителен директор/ 
с инвеститорите 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл.100о, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно 
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 

ценни книжа 

 
Долуподписаният,  Цветко  Георгиев  Тихолов,  в  качеството  ми  на 

Изпълнителен  директор  на  “Северкооп‐  Гъмза  Холдинг”  АД,  гр.  София, 

ул.”Г.С.Раковски” №99, декларирам, че доколкото ми е известно: 

 
• Комплектът консолидирани финансови отчети към 30.09.2007  г.,  съставени 

съгласно  Международните  стандарти  за  финансово  отчитане,  отразява 

вярно  и  честно  информацията  за  активите  и  пасивите,  финансовото 

състояние  и  печалбата  или  загубата  на  емитента  или  на  дружествата, 

включени в консолидацията; 

• Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на важните 

събития,  настъпили  през  третото  тримесечие  на  2007  г.  и  с  натрупване  от 

началото  на  финансовата  2007  г.,  информация  за  тяхното  влияние  върху 

резултатите  на  консолидирания  финансов  отчет,  описание  на  основните 

рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата 

част  на финансовата  година,  както и достоверна информация  за  сключени 

сделки между свързани лица.  

 
14.11.2007г.        Декларатор: ………………….. 

гр. София 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл.100о, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно 
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 

ценни книжа 

 
Долуподписаният,  Илиан  Георгиев  Шотлеков,  в  качеството  ми  на 

Изпълнителен  директор  на  “Северкооп‐  Гъмза  Холдинг”  АД,  гр.  София,  ул. 

”Г.С.Раковски” № 99, декларирам, че доколкото ми е известно: 

 
• Комплектът консолидирани финансови отчети към 30.09.2007  г.,  съставени 

съгласно  Международните  стандарти  за  финансово  отчитане,  отразява 

вярно  и  честно  информацията  за  активите  и  пасивите,  финансовото 

състояние  и  печалбата  или  загубата  на  емитента  или  на  дружествата, 

включени в консолидацията; 

• Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на важните 

събития,  настъпили  през  третото  тримесечие  на  2007  г.  и  с  натрупване  от 

началото  на  финансовата  2007  г.,  информация  за  тяхното  влияние  върху 

резултатите  на  консолидирания финансовия  отчет,  описание  на  основните 

рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата 

част  на финансовата  година,  както и достоверна информация  за  сключени 

сделки между свързани лица.  

 
14.11.2007г.        Декларатор: ………………….. 

гр. София 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл.100о, т. 3 от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно 
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на 

ценни книжа 

 
Долуподписаната,  Галина Петрова Ковачка,  в  качеството ми на  Съставител 

на  финансовите  отчети  на  “Северкооп‐  Гъмза  Холдинг”  АД,  гр.  София, 

ул.”Г.С.Раковски” №99, декларирам, че доколкото ми е известно: 

 
• Комплектът консолидирани финансови отчети към 30.09.2007  г.,  съставени 

съгласно  Международните  стандарти  за  финансово  отчитане,  отразява 

вярно  и  честно  информацията  за  активите  и  пасивите,  финансовото 

състояние  и  печалбата  или  загубата  на  емитента  или  на  дружествата, 

включени в консолидацията; 

• Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на важните 

събития,  настъпили  през  третото  тримесечие  на  2007  г.  и  с  натрупване  от 

началото  на  финансовата  2007  г.,  информация  за  тяхното  влияние  върху 

резултатите  на  консолидирания финансовия  отчет,  описание  на  основните 

рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата 

част  на финансовата  година,  както и достоверна информация  за  сключени 

сделки между свързани лица.  

 
14.11.2007г.        Декларатор: ………………….. 

гр. София 
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