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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД 

за първото тримесечие на 2008 г. 

 
I. Важни събития, настъпили през първото тримесечие и 

тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет 
1. Основна дейност 

 През първото тримесечие на 2008 г. са извършени следните 
събития в дейността на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД: 

През периода не са извършвани продажби на инвестиции в 
акции, което води до намаляване на финансовите приходи в отчета за 
доходите. 

Приходите от лихви се понижават през последното 
тримесечие, в резултат на намалените налични парични средства 
поради извършените инвестиции. 

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. 

Разходите за външни услуги нарастват поради увеличените 
наеми за офис на дружеството и консумативи по поддръжката му. 
Разходите за заплати и осигуровки също са нарастнали спрямо първото 
тримесечие на 2007 г. поради увеличената численост на персонала от 4 
на 7 души, както и увеличените заплати спрямо инфлацията и 
минималната работна заплата за страната. 

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. 

 
2. Корпоративни събития 



 
II. Описание на основните рискове и несигурности, пред 

които е изправено дружеството през останалата част на годината 
Рисковите фактори в дейността на емитента до края на 

годината ще продължават да бъдат: 
- Нарастването на разходите за основни суровини и 

материали и работна заплата поради високата инфлация и други 
фактори и задържането на цените и намаляване на потреблението на 
готова продукция води до намаляване на доходността в дъщерните 
дружества и вероятност от по-малко разпределяне на дивиденти; 

- Продължаващия спад във валутния курс на щатския долар; 
- Тенденциите към намаляване на доходността по 

собствените финансови ресурси. 
 

 
..........................    .......................... 
/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 финансови отчети към 31.03.2008 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 първото тримесечие на 2008 г., информация за 

тяхното влияние върху резултатите на 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.  

 
21.04.2008г.    Декларатор: ………………….. 

гр. София 

 



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 финансови отчети към 31.03.2008 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 първото тримесечие на 2008 г., информация за 

тяхното влияние върху резултатите на 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.  

 
21.04.2008г.    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 финансови отчети към 31.03.2008 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 първото тримесечие на 2008 г., информация за 

тяхното влияние върху резултатите на 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.  

 
21.04.2008г.    Декларатор: ………………….. 

гр. София 

 

 


