„СЕВЕРКООП – ГЪМЗА ХОЛДИНГ” АД
МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД
за деветмесечието на 2008 г.
I. Важни събития, настъпили през деветмесечието на 2008 г.
и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет
1.
Основна дейност
Приходите от основна дейност на „Северкооп – Гъмза
Холдинг” АД през третото тримесечие на 2008 г. се увеличават в
следствие на извършена продажба на инвестиции в акции. 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.
Финансовите приходите от лихви се понижават на 91 хил.лв.
през деветмесечието на 2008 г., в резултат на намалените налични
парични средства следствие на
извършените инвестиции и
намаленото кредитиране на дъщерните предприятия
През третото тримесечие има увеличение на финансовите
приходи от положителни разлики от промяна на валутни курсове
поради повишаване курса на долара спрямо лева през периода.
Компенсирано финансовия резултат от курсови разлики е в размер на
40 хил.лв.
Разходите дейността са нараснали на 489 хил.лв спрямо
деветмесечието на 2007 г. поради увеличените наеми за офис на
дружеството и консумативи по поддръжката му, нараснали разходи за
заплати и осигуровки.
В резултат на осъществената успешна сделка за продажбата
на „Рекорд” АД дружеството компенсира загубата от началото на
годината и към 30.09.2008 г. отчита положителен финансов резултат в
размер на 466 хил.лв.
През периода поради изтекла давност са отписани
задълженията за дивиденти за 2002 г. в размер на 161 хил. лв.
Съгласно счетоводната политика на дружеството сумата е отчетена
като текущ приход в отчета за доходите.
През периода дъщерното дружество „Перун” АД, гр. Свищов
закупи задължения на ”Лотос –в несъстоятелност” АД към „Пиреос
1

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. Очаква се през месец октомври Окръжния
съд в град Габрово да се произнесе и приеме окончателно решение за
размера на вземанията на кредиторите.
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.
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%.
2. Корпоративни събития
На проведеното редовно годишно Общо събрание на
акционерите бе взето решение за промяна в адреса на управление на
дружеството, 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, а печалбата бе оставена неразпределена
и за фонд „Резервен”.
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;;
‐ Тенденциите към намаляване на доходността по
собствените финансови ресурси.
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