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МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
на „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД 
за четвъртото тримесечие на 2008 г.   

 
I. Важни събития, настъпили през четвъртото  тримесечие на 

2008 г.  и тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет 
1. Анализ на приходите 
Приходите  от  основна  дейност  през  2008  г.  са  в  размер  на 

1339  хил.лв.,  което е  с 810  хил.лв.  увеличение спрямо 2007  г.  Това  се 
дължи  предимно  на  увеличение  във  финансовите  приходи  и  по 
конкретно  на  приходите  от  сделки  с  ценни  книжа  и  приходите  от 
курсови разлики.  

През 2008  г.  дружеството  осъществи  две  успешни  сделки  за 
продажба  на  участия,  в  резултат  на  които  се  отчитат  764  хил.лв. 
положителни  разлики  от  операции  с  финансови  активи.  Сделките  са:  
продажба  на  дъщерното  предприятие  „Рекорд”  АД,  гр.  Габрово  с 
печалба  от  503  хил.лв.  и  продажба  на  18,31%  участие  в  капитала  на 
„Звезда” АД, гр. Долна Митрополия, с печалба 261 хил.лв. 

Финансовите приходи от лихви се понижават и през 2008 г.  са 
в  размер  на  149  хил.лв.  в  резултат  на  намалените  налични  парични 
средства  следствие  на    извършени  инвестиции  през  2007  г.  и 
намаленото  кредитиране  на  дъщерните  предприятия.  Няма 
новосключени договори за заем от съществено значение. 

През  2008  се  отчитат  финансови  приходи  от  положителни 
разлики от  промяна на  валутни  курсове поради повишаване  курса на 
долара спрямо лева през периода. Само през последното тримесечие  
приходът  от  курсова  разлика  е  в  размер  на  19  хил.лв.  Компенсирано 
финансовия резултат от курсови разлики е в размер на 60 хил.лв. 

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. 

2. Анализ на разходите 
Разходите  за  дейността  през  годината  са  нараснали  на  632 

хил.лв. или с 238 хил. повече спрямо 2007 г. поради увеличените наеми 
за офис на дружеството и консумативи по поддръжката му, нараснали 



разходи  за  заплати  и  осигуровки,  както  и  разходи  за  непризнат 
данъчен кредит по ЗДДС. 

3. Вземания и задължения 
Вземанията  на  „Северкооп  –  Гъмза  Холдинг”  АД  към 

31.12.2008 г. са в размер на 359 хил.лв. , от които 250 хил. са вземане от 
клиенти,  което  представлява  разсрочено  плащане  по  продажбата  на 
„Звезда”  АД.  По  договор,  вземането  трябва  да  се  погаси  в  срок  до 
октомври  2009  г.  Вземанията  от  свързани  лица  са  в  размер  на  97 
хил.лв., а 12 хил.лв. представляват   начислени лихви към 31.12.2008  г. 
по депозити, чиито падеж е през 2009 г. 

Задълженията  на  дружеството  към  31.12.2008  г.  са  668 
хил.лв., основна част от които 593 хил.лв. са задължения за дивиденти 
на физически лица за минали години.  

4. Финансов резулат 
За  2008  г.  „Северкооп  –  Гъмза  Холдинг”  АД  отчита 

положителен финансов резултат в размер на 661 хил.лв. Печалбата се 
дължи основно на осъществените сделки по продажба на участия. 

 
ІІ. Корпоративни събития 
През  четвъртото  тримесечие  на  2008  г.  „Северкооп  –  Гъмза 

Холдинг”  АД  сключи  сделка  за  продажбата  на  участието  на 
Холдинга в предприятието „Звезда” АД, гр. Долна Митрополия.  

По  отношение  на  асоциираното  дружество  „Лотос”  АД,  гр. 
Трявна  в  производство  по  несъстоятелност  от  декември  2007  г. 
настъпиха няколко основни събития. Окръжния съд в  град Габрово се 
произнесе и прие окончателно решение за размера на вземанията на 
кредиторите, като всички предявени вземания на основните кредитори 
„Северкооп  –  Гъмза  Холдинг”  АД  и  „Перун”  АД  с  над  50%  от 
задълженията на „Лотос” АД са приети. На проведеното на 27 ноември 
2008  г.  в  Окръжния  съд,  гр.  Габрово  общо  събрание  на  кредиторите 
бяха  приети  конкретни решения  за  реда и  начина на  осребряване на 
имуществото  на  „Лотос”  АД,  избран  бе  оценител  и  определени 
методите,  условията  и  срока  за  изготвяне на  оценка  на  имуществото. 
Избран бе комитет на кредиторите, в който участват представители на 
основните кредитори ‐ „Северкооп – Гъмза Холдинг” АД, „Перун” АД и 
Агенцията  за  държавни  вземания.  С  решение  на  ГОС  от  05.01.2009  г. 
„Лотос”  АД  бе  обявено  в  несъстоятелност.  Прекратени  са 
правомощията  на  Общото  събрание  на  акционерите  и  Съвета  на 
директорите.  Дружеството  се  представлява  от  синдика  Иван 
Балабанов. 

През  четвъртото  тримесечие  дъщерните  дружества 
подобриха  производствените  и  финансовите  резултати.  Бе  им 
възложено  разработване  и  прилагане  на  антикризисни  програми, 
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насочени  към  намаляване  на  разходите,  включително  за  труд, 
преструктуриране  на  производството,  компенсиране  намалението  на 
поръчките  от  страната  и  чужбина  и  стабилизиране  на  финансовите 
постъпления.  Очакват  се  положителни  годишни  финансови  резултати 
от дейността на дъщерните дружества през 2008 г. 

 
ІІІ.  Описание  на  основните  рискове  и  несигурности,  пред 

които е изправено дружеството през следващата година 
Рисковите фактори в дейността на емитента през следващата 

година ще продължават да бъдат: 
‐ Тенденциите към намаляване на доходността по притежаваните 

финансови активи; 
‐ Намаляването на обема на поръчките, задържането на цените на 

готовата  продукция  вследствие  спада  в  потреблението,  намаляване 
доходността  в  дъщерните  дружества  и  вероятност  от  по‐малко 
разпределяне на дивиденти; 

‐ Несигурност  в  развитието  на  банковия  сектор  и  борсовата 
търговия, вследствие на общата финансова криза. 
   
   

 
 

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

   
 
 
 
 
   

 


